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CAPITOLUL UNU

Iconoclaști, Ticăloși Glorioși  
și Filantropi

Un camion alb, oarecare, trecea huruind pe străzile din 
centrul Philadelphiei, pe lângă Muzeul „Rodin” de Arte 

Frumoase s�i Universitatea din Philadelphia, chiar î�nainte să 
ajungă î�n dreptul clădirii emblematice de pe strada North 
Broad, numărul 400. Fat�ada acestei clădiri, cunoscută drept 
„Turnul adevărului”, purta emblema ziarului proeminent 
al oras�ului, Philadelphia Inquirer.1 Î�nalt de 18 etaje, turnul 
găzduia birourile editoriale s�i presele tipografice gigantice, 
care transmiteau vibrat�ii peste î�ntreaga clădire.2 Î�n acea zi 
a anului 1978, camionul trecu pe lângă intrarea din fat�ă, 
ocolind clădirea s� i ajungând î�n spatele ei. Î�n mod normal, 
camioanele opreau acolo pentru a î�ncărca ziarele proaspăt 
ies� ite din mas�inile de tipărit, î�nsă nu s� i acesta. Era acolo 
pentru a descărca. 

S� oferul s� i alt�i muncitori s-au dus să-i deschidă us� ile 
din spate. A ies� it un picior lung, filiform. Îar apoi î�ncă unul. 
La final, erau patru picioare, o cocoas�ă, un trunchi masiv s� i 
o fat�ă senină, zâmbitoare: o cămilă î�nchiriată de la circul 
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din oras� .3 Au urmat s� i mai multe picioare, de această dată 
mai scurte – o capră oferită de circ, după spusele unui an-
gajat al ziarului, „fără costuri suplimentare”.4

Supraveghetorii animalelor s� i personalul de la Inqui-
rer, care a î�ntâmpinat creaturile, le-au condus spre o us�ă care 
ducea la liftul pentru marfă, cel care, din păcate, nu urca 
mai sus de etajul patru. După ce s-au deschis us� ile, anima-
lele au fost plimbate prin clădire – de fapt, prin cantină – 
până la un lift pentru persoane aflat la un etaj superior. 
Angajat�ii care se aflau î�n cantină se holbau de-a dreptul. 
Unii s-au ridicat de la masă ca să urmărească animalele, 
dornici să vadă ce se î�ntâmplă (doar erau reporteri).5

Scările au fost luate cu asalt de o mult�ime de spectatori, 
care î�ncercau să ajungă la timp ca să vadă cămila ies� ind din 
lift s� i plimbându-se prin redact�ia de s�tiri. Redactorul-s�ef, 
Gene Roberts, se afla î�ntr-o î�ntâlnire cu nis�te arhitect�i s� i 
decoratori de interior, s� i discutau planurile după care avea 
să se construiască „redact�ia de s�tiri a viitorului” î�n sediul 
Inquirer. Văzând animalele intrând pe us�ă, Roberts nu a 
tresărit, nu a t�ipat s� i nici nu a râs. „Fără să clipească”, î�s� i 
amintes�te Jim Naughton, fostul director editorial de s�tiri, 
„s-a î�ntors către oamenii cu care stătea de vorbă s� i a spus: 
«A, da, redact�ia de s�tiri va trebui amplasată lângă liftul de 
marfă».”6

Angajat�ii cu vechime mai mare au povestit această î�n-
tâmplare 30 de ani mai târziu, când s-au î�ntâlnit, î�n 2008, 
î�n cinstea perioadei î�n care au lucrat pentru Roberts. Că-
mila reprezenta modul prin care a fost sărbătorit premiul 
Pulitzer acordat jurnalistului Richard Ben Kramer pentru 
reportajele sale din Orientul Mijlociu, precum s� i abilitatea 
lui Roberts de a profita de acel succes ca să negocieze 
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cres�terea fondurilor corporat�iei pentru corespondent�ii din 
străinătate ai ziarului. Numeroase alte asemenea poves�ti 
au dezvăluit modul î�n care, sub conducerea lui Roberts, 
Inquirer deborda de energie s� i creativitate. La cea de-a pa-
truzeci s� i s�asea aniversare a sa, Roberts a intrat î�n toaleta 
de lângă birou s� i a găsit 46 de broas�te orăcăind î�n cinstea 
lui. De ziua unui angajat, Roberts a aranjat să-i fie livrat 
acasă un elefant. Pentru cea de-a cincizecea aniversare a 
zilei sale de nas�tere, mai mult�i angajat�i s-au î�ntâlnit pentru 
a plănui ceva cu adevărat memorabil. Îată ce spune unul 
dintre aces�tia: „Un comitet clandestin a complotat pentru 
a atrage maximul de atent�ie asupra evenimentului î�ntr-o 
manieră adecvată. Da, am fi putut să-i cântăm chiar noi la 
kazoo. S� i da, am fi putut să convingem primăria să bloche-
ze strada Clinton, unde se afla casa cochetă din cărămidă a 
lui Gene s� i Sue Roberts”. Comitetul a reus�it să pună mâna 
pe un dirijabil Goodyear, care a zburat deasupra casei lui 
Roberts, având scris pe el următorul mesaj: „Broasca a î�m-
plinit 50 de ani”7. 

Ce legătură au broas�tele? As�a i se spunea lui Roberts, 
din cauza trăsăturilor sale faciale evident amfibiene. Era o 
poreclă afectuoasă, nicidecum ironică. Când am vorbit cu 
protejat�ii lui Roberts, am descoperit că aces�tia nu numai 
că î�l respectau s� i î�l admirau ca lider, ci î�l venerau de-a drep-
tul. Fiecare persoană pe care am contact-o a spus că i-ar 
face mare plăcere să povestească î�ntâmplări petrecute î�n 
„era lui Roberts”. Î�n mod clar, faptul că lucrau pentru Gene 
Roberts nu reprezenta doar o slujbă pentru ei. Era slujba 
viet�ii lor. Îar Roberts nu era doar un alt s�ef. Era unic. O fort�ă 
a naturii. Broasca! După spusele reporterului de investiga-
t�ii Don Barlett, „dacă erai reporter s� i nu î�l iubeai, era ceva 
î�n neregulă cu tine”8. 
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Era posibil să fie ceva î�n neregulă cu tine s� i dacă, atunci 
când părăseai cuibul lui Roberts, nu î�t�i revendicai un loc pe 
culmile jurnalismului american. La reuniunea la care au 
participat peste 300 de oameni, se aflau s� i 15 câs� tigători 
ai premiului Pulitzer, un câs�tigător al premiului nat�ional 
pentru Carte s�i autorii cărt�ilor care au devenit bestselleruri: 
Friday Night Lights (Luminile de vineri seară) s� i Black Hawk 
Down (Elicopter la pământ).9 Alt�i fos� ti angajat�i de-ai lui 
Roberts s� i-au continuat cariera la conducerea ziarelor Los 
Angeles Times, Baltimore Sun, Akron Beacon Journal, pre-
cum s� i la Înstitutul „Poynter” (cea mai bună s�coală de jur-
nalism, care oferă pregătire cursant�ilor pentru viitorul lor 
loc de muncă). Acestea sunt doar câteva exemple, fără să-i 
mai ment�ionăm s� i pe cei care au devenit reporteri de in-
vestigat�ii pentru ziare s� i reviste de top din î�ntreaga t�ară.

Fiecare industrie î�s� i are propriile sale lumini călăuzi-
toare, superstarurile sale, inovatorii săi. Gene Roberts făcea 
parte din acest grup. Î�nsă, spre deosebire de colegii săi la 
fel de important�i s� i de succes, Roberts avea ceva special: 
s�tia cum să ajute oamenii talentat�i să ajungă mai sus decât 
ar fi crezut vreodată s� i, astfel, a dezvoltat o mas� inărie de 
talente care transforma î�ntr-o stea pe aproape oricine se 
afla pe orbita ei. Roberts era acel s�ef rar care î�s� i asuma res-
ponsabilitatea de a-i scoate pe oameni din zona lor de con-
fort cu ajutorul unor sarcini mereu noi s� i provocatoare; 
care oferea î�ndrumarea s� i sprijinul atât de necesare pen-
tru fiecare persoană î�n parte; s� i care le cerea angajat�ilor 
să-s� i folosească creativitatea s� i să ia decizii pe cont pro-
priu, î�n loc să se bazeze pe el. Reporterii s� i redactorii aflat�i 
î�n slujba lui plecau transformat�i. Dădeau tot ce aveau mai 
bun s�i se s�i distrau î�n acelas�i timp. Pe parcursul celor 18 ani 
petrecut�i de Roberts la Inquirer, ziarul a câs�tigat un număr 



33Iconoclaști, Ticăloși Glorioși și Filantropi 

incredibil de 17 premii Pulitzer.10 Astăzi, este cunoscut î�n 
redact�iile de s�tiri din î�ntreaga t�ară drept omul care a pro-
dus o generat�ie de jurnalis�ti de talie mondială. 

Formatorii de talente ca Roberts nu se găsesc exclusiv 
î�n jurnalism. Dacă ai fost atent la personalităt�ile importan-
te din industria î�n care activezi, este posibil să fi observat 
că un număr surprinzător de mare dintre ei au lucrat, la un 
moment dat, pentru aceeas�i persoană. De asemenea, este 
posibil să fi observat că s� i cei din jurul tău ment�ionează 
acest nume cu un amestec straniu de familiaritate s� i ido-
latrizare sau că unii dintre ei s� i-au format un obicei din 
a ment�iona numele persoanei respective î�n treacăt, as�tep-
tându-se ca interlocutorii să s�tie la cine se referă, iar î�n caz 
contrar, să-i trateze de parcă ar fi picat un examen. Treptat, 
ajungi să î�t�i dai seama că, î�n urma contactului cu acea per-
soană, mai ales dacă au lucrat pentru el sau ea, oamenii au 
pornit deja pe drumul succesului. Petrece timp cu această 
persoană, s� i probabil că ai să ajungi departe. Păstrează dis-
tant�a, s� i te vei afla pentru totdeauna î�n dezavantaj fat�ă de 
cei care i-au fost aproape.

Este important să realizezi cât de extraordinar este acest 
„efect al supers�efului”. Majoritatea s�efilor î�ntâmpină dificul-
tăt�i î�n ceea ce prives� te asigurarea unei surse constante 
de talente pentru propriile lor echipe s� i companii, chiar s� i 
atunci când beneficiază de ajutorul unor resurse umane de 
talie mondială. Pe de altă parte, supers�efii alimentează 
rezervorul de talente cât pentru o industrie î�ntreagă. De 
asemenea, majoritatea angajat�ilor nu organizează reuniuni 
după 20 de ani pentru a depăna amintiri despre vremurile 
bune. Dacă ne putem baza pe informat�iile regăsite î�n ulti-
mele sondaje, atunci cei mai mult�i dintre aces�tia de abia 
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as�teaptă să uite perioada î�n care au lucrat pentru s�efii lor.11 
Supers�efii sunt privit�i de protejat�ii lor ca nis�te persona-
je-cheie pentru cariera s� i chiar pentru viat�a lor.

Supers�efii sunt antrenorii măret�i, formatorii de talen-
te s� i profesorii de leadership din majoritatea industriilor. 
De fapt, supers�efii reus�esc ceva ce majoritatea s�efilor omit: 
să-s� i croiască drumul spre un succes extraordinar prin aju-
torul pe care î�l oferă altor oameni pentru a reus�i. Este sur-
prinzător că există o asemenea cale, chiar contraintuitiv, 
î�nsă este o veste minunată pentru oricine î�s� i dores�te să-s� i 
trăiască viat�a astfel î�ncât să aibă un impact asupra celor-
lalt�i. Cum arată această cale? Cine sunt aces�ti supers�efi? Ce 
anume î�i ajută să aibă succes? S� i unde s-au aflat ei î�n tot 
acest timp?

Din ce este făcut un superșef 

Un paradox al supers�efilor (unul dintre multele pe care le 
vom î�ntâlni î�n această carte) este că aces�ti s�efi, des� i de cele 
mai multe ori nu sunt recunoscut�i pentru priceperea lor î�n 
formarea talentelor, nu se ascund î�n spatele cortinei. Dim-
potrivă, î�ncearcă din răsputeri să ne atragă atent�ia. Chiar s� i 
î�nainte să se î�ntâmple incidentul cu cămila, Gene Roberts 
era cunoscut î�n lumea jurnalismului, pentru că reus�ise să 
aducă Inquirer î�napoi pe linia de plutire.12 Ziarul pe care l-a 
preluat î�n 1972 nu î�s� i merita birourile din „turnul adevăru-
lui”; era corupt până î�n măduva oaselor. Se spune că Walter 
Annenberg, proprietarul anterior, avea o regulă ciudată: 
dacă nu te plăcea, atunci nu apăreai î�n ziar.13 Fiecare foto-
grafie î�n care apăreau anumit�i lideri trebuia editată pentru 
a-i elimina pe indezirabilii lui Annenberg. Mai mult, s�eful 
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reporterilor de investigat�ii, Harry Karafin, a fost demascat 
de revista Philadelphia, care a publicat informat�ii potrivit 
cărora acesta î�i s�antaja pe protagonis� tii articolelor sale. A 
fost condamnat pentru extorcare s�i trimis la î�nchisoare.14 
Inquirer era, î�n mod cert, al doilea ziar ca important�ă din 
oras� , după Philadelphia Bulletin – avea mai put�ini angajat�i, 
un buget mai mic s� i nu la fel de multă influent�ă. Î�n plus, nu 
era profitabil.15

Roberts, un fost s�ef de birou s� i redactor la New York 
Times, a privit cu entuziasm provocarea. Voia să î�l transfor-
me î�ntr-unul din cele mai bune ziare din t�ară s� i să simtă că 
este cu adevărat al lui. A reus�it de minune, î�nvingând Phila-
delphia Bulletin î�ntr-o competit�ie atât de acerbă, î�ncât s-a 
scris despre ea î�n revista Time.16 După ce a reus�it să î�nchidă 
Philadelphia Bulletin, î�n anul 1982, tirajul zilnic al ziarului 
său a ajuns la peste 500.000, iar cel de duminică la peste 
un milion.17 Inquirer a devenit cunoscut la nivel nat�ional 
pentru jurnalismul de investigat�ie. Chiar s�i î�n ziua de astăzi, 
numeroase articole publicate de Inquirer sunt considerate 
uimitoare – precum cel despre detectivii de omucideri co-
rupt�i, care î�s� i interogau suspect�ii punându-le cărt�i de te-
lefon pe cap, pentru ca apoi să lovească cărt�ile cu bâta de 
baseball până când obt�ineau o mărturisire, metodă res-
ponsabilă pentru rezolvarea a două treimi din cazurile de 
crimă din Philadelphia.18 Sau cel despre donarea de sânge, 
î�n care un reporter a descoperit că o jumătate de litru de 
sânge donat î�n Philadelphia se vindea î�n Miami la un pret� 
de 700 de dolari. Astfel de reportaje au contribuit la î�mbu-
nătăt�irea profilului ziarului Inquirer, ajungând astfel la un 
nivel mult mai î�nalt decât avusese vreodată.19
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Oricât de impresionant era succesul lui Roberts, o per-
soană care nu era implicată î�n acea industrie nu î�s� i putea 
da seama imediat că totul mergea atât de bine datorită 
unui supers�ef. La î�nceput, Roberts a reus�it să angajeze nis�-
te jurnalis�ti recunoscut�i – Steve Lovelady de la Wall Street 
Journal, Gene Foreman de la Newsday s�i cât�iva de la Boston 
Globe s� i Washington Post.20 Mai târziu, pe măsură ce ziarul 
a devenit faimos pentru calitatea articolelor s� i mediul de 
lucru (s� i toate acele premii Pulitzer), Inquirer a fost inun-
dat cu solicitări de angajare. Î�n mod evident, Roberts făcea 
ceva bine. S� i totus� i, dacă nu lucrai î�n domeniul jurnalismu-
lui sau nu î�l urmăreai î�ndeaproape, probabil că nu ai fi ob-
servat nimic din toate acestea. Nu ai fi s�tiut nimic despre 
tot�i reporterii de succes de la alte publicat�ii care au î�nce-
put să lucreze pentru Roberts s� i cu sigurant�ă nu ai fi s�tiut 
nimic despre cei care au crescut î�n organizat�ia lui Roberts 
s� i au rămas acolo, dăruindu-i o mare parte din cariera lor. 
Tot ce ai fi văzut ar fi fost un ziar de succes, condus de un 
lider hotărât, inventiv s� i foarte respectat.

Îdentificarea s� i studierea supers�efilor poate fi o artă 
subtilă. Dacă te afli la o vânătoare de supers�efi, e posibil să 
pot�i crea o analiză cantitativă comparativă, care să demon-
streze, fără nicio urmă de î�ndoială, cine este supers�eful 
unei industrii. De exemplu, î�n fotbal, o contabilizare rapidă 
dezvăluie că, î�ncepând din anul 2015, Bill Walsh a produs 
de aproximativ două ori mai mult�i antrenori activi î�n NFL 
decât următorul cel mai prolific formator de talente.

N-ar fi rău să putem realiza o asemenea analiză clară s� i 
să identificăm supers�efii din fiecare industrie, î�nsă fotbalul 
este, de fapt, un caz destul de special. Echipele de fotbal au 
acelas� i număr de jucători s� i concurează î�n funct�ie de nis�te 
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strategii extrem de structurate, ceea ce permite efectuarea 
unei comparat�ii relevante î�ntre divers� i antrenori. De ase-
menea, î�n fotbal, publicul are la dispozit�ie foarte multe date, 
precum s� i modalităt�i clare de măsurare a succesului. 

Numărul total de antrenori din NFL care au fost formați de primii 
cinci antrenori legendari (2008-2015). Fanii fotbalului vor obser-
va că suma antrenorilor din orice an va depăși inevitabil numărul 
de echipe din ligă. Acest lucru s-a întâmplat pentru că unii antre-
nori au lucrat cu mai multe echipe în același timp.21

Majoritatea industriilor nu sunt la fel de simple s� i or-
donate. Adesea, companiile generează mai mult talent î�n 
termeni absolut�i, î�n funct�ie de mărimea, normele culturale 
sau pedigree-ul lor; este posibil să nu aibă nicio legătură 
cu liderii din acele companii. De exemplu, Roberts a pro-
dus talente la un nivel foarte mare, î�nsă ziare mult mai 
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importante s� i mai faimoase, precum New York Times, au 
oferit lumii jurnalismului mult mai mult talent. Desigur, este 
posibil ca New York Times să fi format s� i multe persoane cu 
performant�e slabe. Dacă am putea calcula „rata de succes” 
a lui Gene Roberts s� i a ziarului Inquirer î�n ceea ce prives�te 
producerea de mari talente, cu sigurant�ă ar eclipsa-o pe 
cea a renumitului New York Times.

Î�n general, mărimea s�i posibilităt�ile pe care le au gigant�ii 
din diferite industrii oferă anumite avantaje î�n ceea ce pri-
ves�te formarea talentelor. Î�n primul rând, marile talente 
vor dori să lucreze î�n asemenea locuri doar datorită repu-
tat�iei lor. S� i totus� i, supers�efii pot face orice organizat�ie să 
devină atractivă, ca un magnet pentru talente, nu doar pe 
cele binecuvântate cu o mărime grandioasă, posibilităt�i 
nenumărate s� i prestigiu. Adesea, majoritatea lucrurilor pe 
care supers�efii le scot la iveală pentru a dezvolta talente-ve-
detă – motivat�ie, inspirat�ie, inovat�ie, creare de noi oportu-
nităt�i, ucenicie, instruire – nu sunt disponibile la acelas�i nivel 
î�n cele mai mari s�i prestigioase organizat�ii. Poate că un ziar 
de top, cum este New York Times, nu trebuie să facă eforturi 
prea mari pentru a atrage talente nemaipomenite, î�nsă, dacă 
ar fi avut la cârmă un supers�ef, lucrurile ar fi stat chiar s� i 
mai bine. 

Î�n orice caz, t�inând cont de complexitatea unei analize 
comparative a organizat�iilor, cel mai sigur mod de a iden-
tifica un supers�ef a necesitat utilizarea atât a unor măsuri 
cantitative (de exemplu, aflarea numărului de protejat�i de 
succes), cât s� i a unor indicatori calitativi (de exemplu, eva-
luarea reputat�iei fiecărui s�ef î�n cauză). Aceasta este s� i 
cea mai credibilă metodă, î�ntrucât î�ntotdeauna membrii 
unei industrii vor fi cei care s�tiu ce se î�ntâmplă acolo cu 


