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Ce trebuie să știi

Este uşor să dai sfaturi; greu este să asculți. Autorii nu rețin 
de nicio culoare acest lucru.

Mulți oameni se întreabă ce s-ar întâmpla dacă un expert 
renumit s-ar întoarce pe linia de front. Ar pune această per soană 
în aplicare ceea ce predică în spațiul sigur al cărților sau al pre-
legerilor sale? În ultimul deceniu, am scris patru cărți populare 
şi m-am întrebat cât de des am căzut şi eu în această capcană. 
Dacă aş fi din nou manager, mi-aş urma propriile sfaturi? Am 
vrut să ştiu. Problema era când şi unde.

Ocazia perfectă a fost atunci când Matt Mullenweg, fonda-
torul WordPress, m-a rugat să mă alătur companiei sale, 
Automattic, şi să îi conduc o echipă. WordPress susține aproape 
20 la sută dintre site-urile din lume, inclusiv jumătate dintre pri-
mele 100 de bloguri de pe planetă. WordPress.com, unde urma 
să lucrez, era printre primele cincisprezece site-uri în funcție de 
trafic. Pe lângă succesul companiei, cultura acesteia este 
neconvențională. Angajații sunt tineri şi independenți şi mun-
cesc din orice loc din lume doresc. Folosesc rar e-mailuri, lan-
sează în fiecare zi proiecte noi şi au o politică deschisă privind 
concediile. Dacă se poate spune despre o cultură a muncii că 
este „de viitor“, aceasta este. I-am spus că voi accepta doar dacă 
pot scrie o carte despre experiența mea. El a spus da şi iată-ne.

Această carte are două ambiții: în primul rând, să împărtăşesc 
ceea ce am învățat într-un loc de muncă futurist şi, în al doilea 
rând, să capturez povestea din spatele culiselor a unei echipe 
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bune şi a unei companii fascinante. Voi împărtăşi ceea ce am 
învățat, ceea ce am iubit şi ceea ce m-a înnebunit de plăcere, cu 
observații importante pentru restul populației active.

Cartea este, în mare parte, cronologică şi bazată pe jurnalul 
meu. Termenul pretențios pentru această abordare este „jur-
nalism participativ“, ceea ce înseamnă că scriitorul, în acest caz 
eu, nu raportează pur şi simplu stând în siguranță pe margine, 
ci din mijlocul întâmplărilor. Avantajul este intimitatea. Eu 
sunt onest într-un fel în care majoritatea cărților nu sunt. 
Dezavantajul este perspectiva: povestea mea ocupă locul cen-
tral în scenă, chiar dacă eforturile altor persoane au fost mai 
importante, lucru care se întâmplă adesea. Pentru a echilibra 
acest aspect, anumite capitole abordează o perspectivă mult 
mai largă decât istoria mea personală.

WordPress şi Automattic au ambiții nobile şi le doresc 
numai bine. Candoarea a ceea ce urmează onorează munca pe 
care o fac şi disponibilitatea lor de a împărtăşi, astfel încât alții 
să poată învăța.

Hotelul  
Electra1
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Când Mike Adams scria coduri, așeza spatele laptopului său pe picioare 
și se uita în jos la ecran� Degetele lui atârnau pe marginea tastaturii ca și 
cum încheieturile sale ar fi fost rupte� Arăta ca un astronaut fericit care 
scrie în spațiu, încălcând în mod capricios regulile fizicii convenționale� 
Geniul său reflecta această independență, găsindu‑și mereu calea printre 
provocări cu o grație egalată doar de câțiva ingineri din lume� La vârsta 
de 29 de ani, era destul de tânăr încât să nu se resimtă fizic de pe urma 
stresului repetitiv, dar, când îl priveam cum lucrează în poziții 
contorsionate comic pe diverse sofale și saltele, nu prea îmi venea să cred 
că acest stil poate dura prea mult� În spatele ochelarilor săi groși și al 
bărbii sale pufoase se ascundea o voință de fier în a rezolva problemele� 
Adesea lucra multe ore în plus, imun la foame sau la alte neplăceri fizice, 
până în momentul în care înțelegerea sa ajungea la un nivel satisfăcător� 
Profesionalismul său era cu atât mai impresionant ținând cont de faptul 
că nu citise niciodată vreo carte de știință despre computere� Era 
autodidact, genial, om de echipă și, sporadic, nemaipomenit de amuzant� 
Și cea mai bună parte este că lucra în echipa mea�

Patru dintre noi lucrau din greu în holul hotelului cu numele 
de rău-augur Electra, din Atena, Grecia. Aşa cum se întâmplă 
de obicei cu personajele greceşti, povestea Electrei este un 
amestec delicios de răzbunare şi matricid. Conform lui Sofocle, 
aceasta a complotat cu fratele său să-şi ucidă mama şi tatăl 
vitreg pentru a răzbuna uciderea tatălui lor. Doar imaginați-vă 
cât de distractivă era cina lor de vacanță în familie. Povestea lui 

Anul fara pantaloni - BT.indd   9 27-Aug-14   19:17:04



10 Anul meu fără pantaloni  Hotelul Electra

Sofocle reprezintă probabil sursa de inspirație pentru piesa 
Hamlet a lui Shakespeare, dar nimeni nu ştie cu adevărat. 
Pentru mine, ori de câte ori munca noastră în Atena întâmpina 
probleme, mă gândeam inevitabil la Electra şi la toate lucrurile 
care sunt nelalocul lor în familii şi în echipe. Am păstrat aceste 
gânduri pentru mine, bineînțeles: liderii nu trebuie să glumeas-
că niciodată când vine vorba despre revolte. Echipa noastră s-a 
înțeles bine şi doream ca nimic să nu ne stea în cale, fie mito-
logic, fie practic.

Ne numeam Echipa socială, una dintre multele echipe de 
programatori care lucrau la platforma WordPress.com. Acest 
singur site este locul în care există milioane de bloguri şi alte 
site-uri şi este al cincisprezecelea cel mai traficat site de pe pla-
netă. Sarcina echipei mele era simplă: de a inventa lucruri care 
să faciliteze bloggingul şi citirea blogurilor. Dacă ne-ai fi privit 
în timp ce lucram în holul hotelului, ai fi descoperit multe 
metode neortodoxe şi curajoase în felul nostru de a lucra. De 
fapt, nu este adevărat. Am folosit multe metode neortodoxe, 
dar, dacă ne-ai fi privit în timp ce lucram, ar fi fost puțin proba-
bil să le observi. La o privire superficială, ai fi presupus chiar că 
nu muncim deloc.

Stăteam într-un lounge mic vizavi de barul hotelului, ascunşi 
într-un colț care nu se vedea din holul principal. Este ca şi cum 
barmanii i-ar fi oferit arhitectului un bonus pentru a face barul 
mai greu de găsit, iar acesta a reuşit. Am pus mâna pe nişte 
scaune şi canapele roşii şi pufoase, aşezându-le într-un semi-
cerc de dezvoltatori web, o veritabilă fortăreață clădită în 
numele tocilarilor. Pereții galbeni din spatele nostru aveau mici 
tipărituri cu picturi-portret în rame groase de lemn ale unor 
familii din Renaşterea târzie. Acestea erau ascunse de reflexia 
luminii venite de la accesoriile aurii, fiecare aplecată în mod 
nefericit în sens invers față de cealaltă, reflexie care făcea ca 
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laptopurile noastre să fie mai greu de utilizat. Masa de sticlă 
pentru cafea care se afla între noi era prea joasă, fiind concepu-
tă pentru ceşti de cafea şi punguțe cu suvenire, şi nu pentru a fi 
improvizată într-un birou de o echipă de ingineri. Pentru a ne 
alimenta laptopurile, am scos din priză una dintre lămpile de 
podea din colț, act care – considerăm noi – l-a făcut pe singurul 
barman – un rus corpolent de vârsta a doua – să refuze să ne 
servească, în ciuda entuziasmului nostru pentru cocktailuri cu 
umbreluțe, aduse în mână şi la suprapreț.

Deşi sunt cu zece ani mai în vârstă decât restul echipei, cu 
toții arătăm între 25 şi 30 de ani. Pentru un observator, pare că 
suntem doar nişte călători tineri şi răsfățați care aleg să se joace 
pe laptopuri şi pe dispozitive într-un spectacol de groază al dis-
confortului din hotel şi al confuziei cauzate de decor, în loc să 
ne bucurăm de oportunitățile glorioase pe care turismul Atenei 
le are de oferit. Dacă am fi stat în hol şi am fi lucrat la sculpturi 
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12 Anul meu fără pantaloni  Hotelul Electra

de gheață cu drujba, munca în sine le-ar fi oferit un spectacol 
observatorilor. Vizitatorii hotelului care erau în trecere s-ar fi 
oprit şi s-ar fi uitat lung, punând întrebări, foarte curioşi despre 
ceea ce facem şi cum facem acel lucru.

Dar toată munca noastră era invizibilă, ascunsă în spatele 
ecranelor strălucitoare ale laptopurilor. Lucrul pe care nu-l 
bănuia nimeni era că, la un clic distanță de browserele noas-
tre, puteam lansa o serie caracteristici care ar fi avut impact 
instant asupra a milioane de oameni din lumea întreagă. Cu 
toate acestea, pentru cineva care ar fi stat lângă noi, ar fi putut 
părea că jucăm Solitaire. Un lucru nemaipomenit în epoca 
noastră digitală este că persoana care stă lângă tine la Starbucks 
poate să încerce să spargă un cont bancar din Elveția sau să 
lanseze rachete cu mai multe focoase nucleare pe alt continent. 
Sau poate doar stă pe Facebook. Nu poți să ştii decât dacă eşti 
destul de băgăcios încât să tragi cu ochiul peste umărul persoa-
nei respective.

În spatele aspectului nostru comun sunt ascunse fapte 
neobişnuite. Deşi lucram împreună, se întâmpla rar să stăm cu 
toţii la aceeaşi masă. În cea mai mare parte a timpului mun-
ceam sută la sută online. Această întâlnire în Atena era a doua 
oară când am lucrat cu toții în aceeaşi cameră. Ne-am mai 
întâlnit în această formulă o dată la mare, în Florida, unde a 
avut loc şedința anuală a companiei cu câteva zile înainte. 
Pentru a ne întâlni la Electra, eu am zburat din Seattle. Mike 
Adams era din Los Angeles. Beau Lebens, despre care aş putea 
să pariez că, în viața privată, era agent secret, s-a născut în 
Australia, dar locuia în San Francisco. Andy Peatling, un pro-
gramator britanic încântător de inteligent, îşi împărţea timpul 
între Canada şi Irlanda.

Însăşi ideea de a lucra de la distanță pare ciudată pentru 
majoritatea oamenilor, până în momentul în care se gândesc 
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la cât de mult timp muncesc doar pe computer la locurile 
lor tradiționale de muncă. Dacă 50 la sută din interacțiunea 
ta cu colegii este online, poate prin intermediul e-mailurilor sau 
al browserelor, nu eşti departe de ceea ce face WordPress.com. 
Diferența este că munca la WordPress.com se face în mare parte 
şi adesea complet online. Există oameni care lucrează împreună 
luni de zile fără să fie pe acelaşi continent. Echipelor li se per-
mite să călătorească pentru a se întâlni de câteva ori pe an pen-
tru a reîncărca elementele intangibile pe care tehnologia nu le 
poate transmite, lucru care explică drumul nostru în Atena. Am 
ales Grecia pentru că şeful nostru a sugerat-o şi am fost rapid 
de acord, înainte să se răzgândească. Dar, în restul anului, 
lucram online de oriunde se întâmpla să fim în lume.

De vreme ce locul este irelevant, Automattic, compania care 
administrează WordPress.com, poate angaja cele mai mari 
talente din lume, oriunde ar fi acestea. Indiferența față de locul 
geografic este o presupoziție fundamentală cu privire la modul 
în care compania, fondată în 2005, este organizată şi „condusă“. 
Pun „condusă“ între ghilimele deoarece, aşa cum voi explica 
mai târziu, nu suntem deloc conduşi aşa cum se întâmplă în 
afacerile convenționale. Inițial, compania nu era structurată 
ierarhic, toți angajații raportând în mod direct fondatorului 
companiei, Matt Mullenweg. În 2010, el şi Toni Schneider, 
CEO-ul, au decis că lucrurile sunt prea haotice, chiar şi pentru 
ei, şi au luat în considerare o cale mai bună: au împărțit compa-
nia – care, în acel moment, avea 50 de angajați – în zece echipe. 

Fiecare echipă avea un lider de echipă, prima ierarhie din 
istoria companiei. Rolul de lider era definit vag, iar rezolvarea 
problemelor depindea de fiecare echipă în parte. Din perspecti-
va lui Matt şi a lui Toni, experimentele simultane reprezentau 
un lucru bun. Puteau învăța mai rapid ce ar putea funcționa şi 
ce nu. Ca experiment suplimentar, ca şi cum toate acestea nu 

Anul fara pantaloni - BT.indd   13 27-Aug-14   19:17:04



14 Anul meu fără pantaloni  Hotelul Electra

erau destul de nebuneşti, au ales o persoană din afara compa-
niei pentru a fi unul dintre lideri. Acea persoană eram eu. 
Această întâlnire în Atena era istorică pentru companie: era 
prima dată când acest concept nou numit echipă s-a întâlnit cu 
ceea ce urma să fie cunoscut drept şedință de echipă.

Lucrasem pentru companie doar zece săptămâni şi nu-mi 
cunoşteam prea bine echipa, dar era clar că au talent. Mike 
Adams era al optulea angajat al companiei. Făcea un doctorat 
pe tema calculatoarelor cuantice, un subiect pe care nici măcar 
nu voi încerca să-l explic, dar implicarea sa neoficială cu 
WordPress s-a dezvoltat într-o pasiune. Când Matt i-a oferit un 
post, a lăsat în urmă calculatoarele cuantice şi a prosperat con-
tinuu de atunci. Beau Lebens, cel mai versatil programator din 
echipă, a lucrat pentru alte companii, experiență pe care majo-
ritatea colegilor săi de la WordPress nu au avut-o. Capacitățile 
sale dincolo de programare, de la Krav Maga (tehnica de auto-
apărare israeliană) până la antrenamente de supraviețuire, 
explică de ce ar fi printre primii oameni cu care aş vrea să mă 
aflu în caz de pericol. În ciuda multelor sale talente, acesta părea 
bun, umil şi rațional. Andy Peatling se potrivea perfect în com-
pletarea echipei, excela când venea vorba despre tipurile de 
programare la care nu excelau Beau şi Mike, în special părțile 
software-ului care priveau interfața de utilizator. Încerca foarte 
repede lucruri noi, un talent de care au nevoie toate echipele de 
creație. Împreună, cei trei formau o echipă tânără, puternică şi 
plină de încredere, indiferent de persoana care îi conducea.

Din perspectiva genială – sau, probabil, nebunească – a lui 
Mullenweg, ceea ce mă făcea interesant pentru acest post era 
experiența mea în conducerea echipelor, alături de lipsa mea 
completă de experiență într-un loc cum este WordPress.com. 
Întrucât cultura WordPress.com, o companie cu 60 de oameni 
la vremea aceea, era foarte autonomă şi înrădăcinată în cultura 
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open‑source*, mi-am petrecut cariera la Microsoft şi în calitate 
de consultant cu alte organizații din topul celor mai bogate 500 
de companii**. Însăşi ideea de echipe era o schimbare majoră 
pentru companie, dar nu şi pentru mine. Era ceva genial aici: 
să pui unul lângă altul oameni care depind unul de celălalt pen-
tru supraviețuire, numai că din motive diferite. Mullenweg con-
sidera că eu pot să exemplific cum trebuie să funcționeze 
echipele, iar compania mă poate învăța un nou mod de a gândi 
şi de a lucra.

Dar am fost de acord şi cu faptul că nu există garanții: anga-
jarea mea putea fi un dezastru. Dacă diferențele erau prea 
mari? Dacă nu reuşeam să fiu productiv la distanță? Sau cultura 
WordPress.com respingea întreaga idee de lideri şi echipe? 
Existau multe întrebări importante? Dar mărturisesc că 
nesiguranța era punctul central al dorinței mele de a lucra la 
acest proiect. Orice s-ar fi întâmplat, ar fi fost o poveste intere-
santă de relatat, iar povestea începe cu prima mea zi.

* Termenul open source descrie practica de a produce sau dezvolta anumite produse 
finite, permițându‑le utilizatorilor să acționeze liber asupra procesului de producție sau de 
dezvoltare (n�t�)� 

** Fortune 500 (n�t�)�
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Am fost angajatul cu numărul 58 al companiei Automattic în august 
2010, cu trei luni înainte ca echipa mea să viziteze Atena� Nu existau 
interviuri oficiale pentru postul meu în companie� Nimeni nu punea 
întrebări‑capcană, cum ar fi de ce sunt gurile de canal rotunde sau câte 
mingi de ping‑pong încap într‑un avion 747�1 În schimb, compania 
angajează în funcție de probe� Acest lucru înseamnă că ți se cere să faci 
un proiect simplu� Obții acces la instrumente reale și lucrezi la lucruri 
reale� Dacă te descurci bine, ți se oferă postul� Dacă nu, nu� Majoritatea 
părților false ale procesului de angajare – de la CV‑uri umflate până la a 
încerca să spui ceea ce crezi că cealaltă parte dorește să audă – dispar� În 
loc să te pierzi în abstractizări, îți dovedești capacitățile de soluționare a 
sarcinilor pe care le‑ai avea în cazul în care ai fi angajat� Este simplu și 
genial� De vreme ce toată munca se poate realiza de la distanță, candidații 
nu trebuie să zboare nicăieri� Aceștia pot da testul de oriunde� Unii 
candidați nu găsesc timp să facă proiectul‑test� Aceștia sunt cei care se 
pierd în timpul cursei, în detrimentul celor care pot�

Angajarea mea era de natură unică. Pentru un lider, nu exis-
ta un proiect-test simplu, în mare parte deoarece liderii nu exis-
tau încă în companie. Compania era complet nestructurată 
ierarhic, toată lumea raportându-i lui Mullenweg. În loc să-mi 
dea o probă, Mullenweg îmi citise cărțile şi mă invitase să mă 
sfătuiesc cu angajații Automattic de două ori de-a lungul anilor. 
Una dintre recomandările mele a fost trecerea de la o organi-
zare nestructurată ierarhic la o structură pe echipe. Aceasta era 
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o soluție evidentă pentru o frustrare majoră a angajaților: cât de 
legate erau toate lucrurile de Matt şi cum aceştia doreau să-şi 
asume responsabilitatea unor proiecte mai mari decât puteau 
singuri. Dar provocarea consta în faptul că mentalitatea compa-
niei opunea o rezistență puternică ideii de ierarhie. Angajații 
erau teribil de independenți şi opuneau rezistență în fața a tot 
ceea ce semăna cu o cultură corporatistă. Pentru mulți dintre ei, 
compania era cea mai mare pentru care munciseră vreodată. 
Ideea de echipe şi roluri de lideri era încărcată de nesiguranță. 
Iar eu aveam propria mea încercare: alăturându-mă companiei, 
eram un instrument al propriilor mele sfaturi. Dacă trecerea la 
echipe nu reuşea, aveam două motive pentru care să fiu 
învinovățit. Nu mi-am imaginat niciodată, atunci când dădeam 
sfaturi, că voi juca un rol în manifestarea acestora.

În săptămânile de dinaintea primei mele zile, mi s-a spus că 
prima mea întâlnire va avea loc la ora 10.00, luni, 4 august, aşa 
că aveam destul timp să rumeg detaliile schimbărilor cărora tre-
buia să le fac față. Eram un tip de modă veche, iar aceasta era o 
companie de modă nouă. Dacă mi-am ieşit din mână? Cele mai 
bune trucuri ale mele legate de leadership presupuneau a fi în 
aceeaşi cameră cu oamenii. A nu putea să priveşti oamenii în 
ochi în situații dificile nu pare în regulă. Ai cere pe cineva în 
căsătorie online? Sau i-ai spune unui copil că mama sa a murit 
printr-un mesaj text? Îmi făceam griji că ceea ce mă făcea bun 
în activitatea mea nu se putea transfera complet în mediul onli-
ne. Și, de asemenea, aveam şi îngrijorările imaginare şi ridicole 
obişnuite. De exemplu, am luat în considerare posibilitatea ca 
Automattic să se fi încurcat în documente şi să mă angajeze 
neintenționat, să fi vrut să-l angajeze pe Flott Flerkun. Sau 
poate că există un secret malefic, cum ar fi că toată lumea 
vorbeşte în franceză şi suferă de sindromul Tourette sau colegii 
meu erau colegi de celulă la închisoarea Sing Sing, executând 
sentințe pe viață pentru omor de scriitori. Este un univers mare 
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şi, câteodată, nemilos şi a lucra cu oameni pe care nu i-ai cunos-
cut este ca un joc de noroc.

Lăsând grijile la o parte, în data de 4 august, m-am ridicat din 
pat având doar câteva minute la dispoziție înainte de plecare. La 
ora 10.00 trebuia să mă întâlnesc cu Hanni Ross, unul dintre 
directorii echipelor de la WordPress.com. Aveam destul timp, 
deoarece călătoria mea urma să fie de aproximativ cincisprezece 
secunde. Dacă rotweiller-labradorul meu, Griz, nu ar fi blocat  uşa 
către hol, încercând să-mi atragă atenția cu jucăria sa uriaşă din 
frânghii, puteam să ajung chiar în zece secunde. Griz m-a urmă-
rit până la birou şi s-a aşezat la picioarele mele. I-am spus că am 
un nou job, dar nu m-a crezut. Pentru el, nu conta. Aceasta este 
o problemă mare cu lucrul la distanță. Nimeni cu crede că lucrezi. 
Dacă nu te văd ieşind pe uşă, începe să încolțească îndoiala.
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Mi s-a spus că primele trei zile le voi petrece instruindu-mă, 
dar surpriza a constat în faptul că instruirea nu era pentru postul 
în care mă angajasem. În schimb, instruirea mea avea ca temă 
asistența tehnică. Toți angajații noi lucrează cu dedicata echipă 
de asistență înainte de a-şi începe munca efectivă. Munca la 
asistență mi se părea foarte importantă, dar, în mare parte, 
ingrată. Puțini oameni din istoria lumii au sunat la linia de 
asistență pur şi simplu pentru a spune: „Vă mulțumesc pentru 
acest produs minunat! Sunteți nemaipomeniți!“, după care să 
închidă telefonul. Chiar şi pentru produse gratuite, cum este 
WordPress, suntem ființe care au tendința să se plângă. Lauda, 
oricât de meritată ar fi, este mai greu de obținut. Nu ştiu nicio 
companie care să aibă un departament pentru primirea compli-
mentelor şi mulțumirilor, care să se compare cu cel al plângerilor. 

Am mai lucrat în asistență când eram student la Universitatea 
Carnegie Mellon. Deşi munca în asistență este admirabilă, am 
aflat că nu sunt potrivit pentru acest tip de muncă. În estimarea 
mea neavenită, oamenii care contactau asistența erau împărțiți 
în două grupuri enervante. În primul se află cei care au pro-
bleme urgente şi complexe. Dacă problemele lor nu ar fi fost 
urgente şi complexe, ar fi găsit soluții pe alte căi. În al doilea, 
care este majoritar, sunt leneşii şi pierduții (L&P). Munca de 
asistență necesită repetiții fără sfârşit, pentru că pierduții şi 
leneşii aveau aceleaşi cinci probleme de bază tot timpul (pe 
locul întâi se află „Cum îmi resetez parola?“). Îmi aduc aminte 
momentul crizei existențiale în care oamenii care lucrează în 
asistență întreabă Universul: „Unde sunt toți oamenii rezona-
bili?“ şi mi-am dat seama că răspunsul este: „Mulți oameni 
rezonabili nu contactează asistența“. Aceştia obțin răspunsuri 
de la prieteni, colegi sau din documentația gratuită pe care o pot 
găsi pe internet. Grația salvatoare consta în faptul că ştiam des-
pre asistența WordPress.com că este doar online. Eram liber 
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să mă strâmb la cererile ridicole de asistență la care trebuia să 
răspund şi nimeni nu ştia acest lucru, în afară de Griz, căruia 
nu-i păsa.

Personalul de la WordPress.com numea asistența „Fericire“. 
Prin urmare, nu era echipa de asistență, ci echipa de fericire. Iar 
oamenii care muncesc în asistență nu formează personalul de 
asistență tehnică, ci sunt ingineri ai fericirii (IF). Aveam dubii în 
legătură cu acest lucru. Eu nu prea cred că poți schimba realita-
tea pur şi simplu schimbându-i numele. Pot să-l numesc pe Griz 
un câine-minune supergeniu (CMSG), dar acest lucru nu-l va 
împiedica să roadă oase şi să alerge veverițe. Schimbarea nume-
lui nu schimbă realitatea. Dar mă abțin de la judecată. Înțelepții 
abordează toate lucrurile noi cu o minte deschisă. Nu aş fi 
învățat nimic nou dacă i-aş fi judecat fără să mă murdăresc 
pe mâini, deşi este foarte distractiv să judeci lucrurile cu mâi-
nile curate. După câteva zile în asistență, părerea mi s-a schim-
bat cu adevărat.

Instruirea mea practică consta în şase sesiuni de jumătate de 
normă, cu diverşi ingineri ai fericirii. Programul meu de instrui-
re era postat într-unul dintre blogurile interne. După ziua de 
miercuri, când s-a încheiat instruirea, am fost eliberat în lume:

Luni, 2 august: 10.00 a.m. – 1.00 p.m.: Hanni Ross
Luni, 2 august: 2.00 p.m. – 5.00 p.m.: Ryan Markel
Marți, 3 august: 10.00 a.m. – 1.00 p.m.: Andrew Spittle
Marți, 3 august: 2.00 p.m. – 5.00 p.m.: Sheri Bigelow
Miercuri, 4 august: 10.00 a.m. – 1.00 p.m. Zé Fontainhas
Miercuri, 4 august: 2.00 p.m. – 5.00 p.m.: Hew Sutton

Când am lucrat la Microsoft, în zilele de glorie din anii 1990, 
angajații puteau asculta telefoanele clienților care aveau proble-
me. Multe companii au această politică. Știți acele mesaje 

Anul fara pantaloni - BT.indd   21 27-Aug-14   19:17:05



22 Anul meu fără pantaloni  Prima zi

înregistrate care spun: „Acest apel poate fi monitorizat pentru 
controlul calității“? Există un motiv real pentru care spun acest 
lucru: alți oameni ascultă apelurile. O perioadă scurtă, era obli-
gatoriu la Microsoft să asculți cel puțin o dată. Microsoft chiar 
punea la dispoziție o bază de date pentru manageri ca mine care 
listau ce produse şi care probleme ale căror produse determină 
cele mai multe telefoane pentru asistență.

Aceste eforturi erau utile, dar impersonale. Dacă asculți pe 
altcineva sau dacă citeşti un raport, nu ai pumnul în gură, aşa 
cum îl are persoana responsabilă cu remedierea problemelor. 
A-i obliga pe toți angajații să lucreze în asistență forțează pe 
toată lumea să-i ia pe clienți în serios, lucru care trebuie făcut 
în condiţiile în care aceştia ne plătesc salariile. În ciuda neplă-
cerii pe care o resimțeam, ideea de a-i obliga pe toți angajații să 
participe la asistență, indiferent de neplăcerea lor, era fantastică. 

Cu puțin timp înainte de ora 10.00, Hanni a solicitat o con-
vorbire pe Skype. Începem, mi-am zis. După un deceniu de 
muncă liberă, lucram din nou pentru altcineva. Skype îți permi-
te convorbiri orale sau scrise. La Automattic, să scrii într-o 
fereastră de chat era mult mai popular decât să vorbeşti. Lucru 
care părea ciudat la vremea aceea. Nu ar fi trebuit această com-
panie să folosească ultimele tehnologii? De ce să tastezi când 
poți vorbi? Mai multe pe această temă mai târziu.

Hanni Ross: Bună, Scott.
Berkun: Bună dimineața.
Ross: Presupun că bun‑venit este cuvântul zilei! :)
Berkun: Într‑adevăr.
Berkun: Sunt pe mâinile tale, cum s‑ar spune.
Ross: Asta e puțin cam amuzant și de‑a‑ndoaselea :)
Berkun: Cum așa?
Ross: Adică ești deja oarecum familiarizat cu felul în care merg 

lucrurile, cunoscând deja ceva oameni și altele.
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Ross: De‑a‑ndoaselea în sens bun!
Berkun: A, da. Ei bine, atunci presupune că știu mai puțin decât crezi 

:) Sincer, nu știu cum funcționează elementele specifice. Și cu 
siguranță știu puține despre cum funcționează asistența.

Ross: Aha :)
Ross: Trebuie să‑ți mărturisesc ceva.
Berkun: Îmi plac confesiunile.
Ross: Este posibil să fi fost sau nu cu matt la un sake și la karaoke 

aseară.
Ross: Acest lucru este posibil sau nu să fie legat de faptul că tastez 

cu un ochi închis.
Berkun: Cui pe cui se scoate! Sake la micul dejun!
Ross: Acum, că am biscuiți și apă, sunt bine.
Berkun: Sună a închisoare.
Berkun: Care seamănă ciudat de mult cu mâncarea de întremare.
Ross: Hm, nu am luat niciodată în considerare ramificațiile posibile 

ale acestei legături până acum.

Iată un lucru care se întâmplă foarte rar în prima zi într-un 
post nou: la nici două minute din prima mea şedință, eram deja 
cufundat în cultura Automattic. Deşi „Automatticienii“, porecla 
companiei dată angajaților săi, nu se văd prea des, aceştia sunt 
foarte sociabili când sunt împreună. Aceste întâlniri neoficiale 
ale companiei au loc cam la acelaşi interval la care au loc şi reu-
niunile de familie şi se şi resimt ca acestea, în afara faptului că 
toată lumea place pe toată lumea. Și toți ştiu să scrie cod. Știam 
că Hanni, care studia pentru a-şi lua diploma în Drept în timp 
ce lucra cu normă întreagă pentru WordPress.com, locuia în 
Paris sau în Londra. Probabil era în vizită în San Francisco câte-
va zile. Există şi alți Automatticieni în San Francisco, printre 
care şi Beau Lebens, fiind şanse foarte mari să fie şi ei acolo.

Bărbatului cu numele Matt, la care se referea drept par-
tenerul ei de crime în karaoke, era Matt Mullenweg, fon-
datorul WordPress şi Automattic, compania care întreține 
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WordPress.com. El este unul dintre acei oameni celebri care 
apar drept cap de listă în articole de genul: „Top 50 al oamenilor 
din lumea PC-urilor“, „30 de personalități sub 30 de ani de la 
inc.com“, „Cei mai influenți 25 de oameni de pe web ai revistei 
Business Week“. Am cunoscut multe persoane în poziții influen-
te care-şi pierdeau foarte mult timp concurând cu oamenii care 
erau deasupra lor în listă. În realitate, este foarte plictisitor. 
Există un gol profund în viețile celor mai puternici oameni. 
Lăcomia lor de putere este o încercare de a umple acel gol. Îmi 
amintesc de oamenii de afaceri din cartea Micul prinț a lui 
Antoine de Saint-Exupéry. În această carte, omul de afaceri are 
toate stelele din univers, dar nu are nicio idee la ce sunt de 
folos: ştie doar că vrea mai multe. Prea mulți fondatori de com-
panii nu fac altceva decât să colecționeze stele. Mullenweg este 
unul dintre puținii oameni pe care i-am cunoscut care a creat 
ceva atât de puternic cum este WordPress şi care îşi aduce 
aminte ce folos au stelele. 

Eu şi Hanni am petrecut dimineața prezentându-mi diver-
sele sisteme. Totul era în ceață, aşa cum era de aşteptat. Pur şi 
simplu, făceam ce îmi spunea ea, iar atunci când site-ul respec-
tiv făcea ceea ce spunea ea că trebuie să facă, treceam mai 
departe. Când nu făcea, pierdea puțin timp să rezolve proble-
ma. De asemenea, s-a asigurat că sunt conectat la IRC, un pro-
gram antic de chat, pe care îl folosisem şi în facultate şi care 
este încă popular în rândurile programatorilor care lucrează la 
proiecte cu open‑source. IRC era ca holul companiei. În timp ce 
Skype era pentru comunicații unu la unu, pe IRC discutai cu 
grupuri mari, cereai ajutor sau căutai oameni care doreau să 
socializeze. Și, de vreme ce existau oameni din absolut toate 
fusurile orare, era tot timpul cineva online care să te ajute să 
rezolvi o problemă sau cu care să glumeşti atunci când lucrezi.

Unul dintre conturile pe care trebuia să le configurez avea o 
problemă, aşa că Hanni m-a dat pe mâna lui Barry Abrahamson, 
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lordul binefăcător al tuturor sistemelor WordPress.com. Dacă 
îți imaginezi un buncăr secret sub pământ cu şiruri nesfârşite 
de servere web care bâzâie şi un geniu singuratic care invocă 
vrăji pentru a ține laolaltă toate acestea, el este Barry. Singura 
diferență este faptul că nu există niciun buncăr. Și niciun şir de 
servere, cel puțin, nu în prezența sa. Toate aceste maşinării uti-
lizate pentru a face posibilă funcționarea WordPress.com sunt 
găzduite în centre de date din Statele Unite, iar Barry contro-
lează totul de la domiciliul său din Texas. Este unul dintre cei 
mai importanți oameni din companie, de vreme ce toată munca 
tuturor celorlalți angajați ai companiei depinde de sistemele pe 
care el le gestionează atât de bine. Îl mai întâlnisem cândva, la 
WordCamp San Francisco 2009. M-am dus şi eu cu el la o reu-
niune de familie care avea loc la hotel. Invoc Al Cincilea 
Amendament* pentru discuția pe chat de mai jos:

Barry: salutare!

Scott Berkun: iei! a sosit cavaleria!

Barry: ultima dată când te‑am văzut, cădeai într‑un lift

Barry: la palomar

Scott Berkun: neg totul

Barry: haha

Barry: bine, câteva lucruri despre gospodărie

Poți să-ți dai seama din discuțiile pe care le-am purtat cu 
Hanni şi cu Barry că erau încântători. Și inteligenți. Și, doar prin 
intermediul textului, reuşeau să-şi arate personalitatea şi să 
transmită căldură. Pentru a lucra pentru o companie la distanță 
este nevoie de capacități de comunicare foarte bune şi toată 
lumea le avea. Aceasta a fost una dintre marile plăceri inițiale. 

* Al Cincilea Amendament al legislaţiei americane îi permite unei persoane să nu 
răspundă la întrebări personale într‑un tribunal (n�r�)�
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Toate corporațiile au aceleaşi platitudini despre importanța 
comunicării clare, dar eşuează penibil când trebuie să le pună 
în aplicare. Jargonul companiei Automattic nu era prea mare. 
Niciun „element deprioritizat de acțiune“ şi nicio „catalizare a 
obiectivelor interfuncționale“. Oamenii scriau clar, fără pretenții 
şi cu mult şarm.

Și, pe măsură ce trecea prima mea zi de lucru, devenea din 
ce în ce mai clar că nu există scenarii fixe. Niciun formular de 
completat. Fără liste de lucru cu sarcini plictisitoare. Totul era 
fără formalități, dar funcționa. Am observat că Barry, şi nu un 
formular automat sau un stagiar, a fost cel care m-a ghidat în 
procesul îndelungat şi obositor al setării contului. Voia ca toți 
angajații noi să ştie cine este el. Acest lucru era posibil şi dato-
rită faptului că era o companie mică. Când sunt doar 50 de 
angajați, nu există un management executiv. Toată lumea 
lucrează în mod direct, la un lucru specific. Indiferent de motiv, 
era revigorant să comunici atât de direct cu oamenii din poziții 
importante. 

O sarcină plictisitoare pe care am descoperit-o era să intro-
duc manual conturile colegilor mei pe Skype. Nu exista nicio 
metodă automată pentru a-mi adăuga zecile de colegi. În timp 
ce aşteptam ca Hanni sau Barry să facă ceva, accesam lista şi 
adăugam manual persoanele. Am întrebat dacă nu cumva există 
o metodă automată de a face acest lucru, aşa cum te-ai aştepta 
de la o companie inteligentă cum era aceasta, dar nu exista.

În timp ce făceam acest lucru, am fost întrerupt pe Skype 
de Beau, prima dintre multele discuții pe Skype pe care le-am 
avut cu el:

Beau Lebens: [Te rog să mă adaugi în lista de contacte]
Scott Berkun: [Scott Berkun a partajat detaliile de contact cu Beau 

Lebens]
Lebens: Ți‑am luat‑o înainte!
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Berkun: ticălosule!
Lebens: am auzit că te distrezi prea mult adăugând persoane, așa că 

m‑am gândit să schimb situația
Berkun: Îmi face plăcere să‑ți văd numele :)
Berkun: Și cât de mahmură este Hanni? :) presupun că sunteți 

amândoi la sediu?
Lebens: amândoi suntem aici, da; ea este surprinzător de 

binedispusă ținând cont de ce‑a fost
Lebens: deși am crezut că o să vomite pe mine mai devreme
Berkun: ăsta e un semn bun – când nu vomită nimeni pe tine înainte 

de prânz

Dimineața mea a continuat cu multe opriri şi porniri, ca 
toate primele zile undeva. Un avantaj pe care îl are lucratul în 
Skype este libertatea atenției. Rareori cealaltă persoană se 
aşteaptă să răspunzi la fiecare cuvânt pe care îl scrie. Toată 
lumea înțelege că este doar o fereastră pe ecran şi că te poți 
concentra pe alte lucruri. Cât timp aşteptam, mă documentam 
despre WordPress sau aruncam un ochi pe blogurile interne ale 
companiei. După o pauză de prânz, eram programat să lucrez 
cu Ryan pentru alte instruiri. Ryan locuia în St. Louis şi era cu 
câteva ore înaintea mea în Seattle:

Ryan Markel: Foarte punctual, domnule.
Markel: Și cum a fost tura de instruire de dimineață?
Berkun: Lentă – nu a fost vina lui Hanni –, dar am pierdut mare parte 

din zi până acum făcându‑mi conturi și alte nimicuri pentru 
activitate. Habar n‑am dacă este normal sau nu.

Markel: Da, e destul de normal.
Berkun: A – o mică atenționare. Eu trebuie să ies între 3.30 și 4 p.m., 

ora mea. Lucrez de acasă și trebuie să‑i scot pe Griz și pe Max 
(sau mă vor mânca).

Markel: Eu voiam să‑ți spun că o să‑mi ia cel puțin un sfert de 
oră să iau masa cu familia la ora pe care ai menționat‑o, așa că 
este perfect.
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Markel: Bine, deci ai rezolvat problemele contului și totul este (sau 
ar trebui să fie) în regulă.

Markel: Ai trecut prin documentele UI* de administrator de la 
WordPress.com?

Berkun: Nu.
Markel: Atunci, ăsta e un punct bun din care să începi.
Markel: Primul lucru pe care vei vrea să‑l faci este să‑ți creezi un 

blog‑test pe WordPress.com, pe care‑l poți folosi în parte pentru 
acest scop.

Ryan menționează, pe nepregătite, ceva ce el numeşte 
„documente UI de administrator“. În ciuda nonşalanței sale, 
făcea referire la ceva uimitor.

După ce am obținut accesul securizat corespunzător, în par-
tea de sus a ferestrei browserului meu apărea o mică bară de 
instrumente când vizitam un blog care se afla pe serverele 
WordPress.com. Această bară de instrumente, disponibilă doar 
datorită faptului că lucram la asistență, îmi acorda puteri divi-
ne. Puteam să modific felul în care arăta orice blog. Puteam să 
adaug postări, le puteam edita sau şterge, chiar dacă erau deja 
publicate. Bara de instrumente în sine era mică şi plină de 
meniuri complicate şi simboluri bizare. Dar, pe măsură ce mă 
învăța ce face fiecare opțiune, în creierul meu se declanşau 
alarme. Tot ce putea face utilizatorul oricărui blog puteam 
face şi eu. În plus, puteam face lucruri pe care nu le putea face 
niciun utilizator, cum ar fi să adaug credite pentru achiziții de 
upgrade-uri, să închid un blog marcându-l ca spam şi multe 
altele. Cu cât îmi arăta mai mult, cu atât eram mai fascinat. Era 
ca momentul acela dintr-un film prost cu supereroi în care 
geniul malefic îşi dezvăluie dispozitivul magic cu care contro-
lează toate computerele sau băncile din lumea întreagă, 

* Interfață de utilizator (n�t�)�
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îndeplinindu-şi năzuința de a domina lumea. Într-un film, ştii 
că aşa ceva nu poate exista, dar aici, la WordPress.com, exista, 
iar eu aveam acces la el. Am presupus, fără să mă gândesc în 
mod conştient la acest lucru, că voi primi o versiune destinată 
copiilor cu toate caracteristicile periculoase dezactivate pentru 
a învăța. Ryan m-a asigurat că nu este cazul.

Asta era o surpriză. Faptul că încă eram singur acasă, cu Griz 
lângă mine, şi nu într-un birou, înconjurat de colegi, amplifica 
senzația ciudată de a avea dintr-odată atât de multă putere. 
Dar, pe măsură ce instruirea progresa, îmi dădeam seama că 
lucruri similare existau la multe corporații. Doar că aveam foar-
te rar şansa de a privi în culise. Dacă foloseşti Google sau 
Facebook ori dacă ai un cont bancar online, angajații lor au un 
instrument similar celui de la WordPress.com. Nu există alt 
mod în care îşi pot face treaba. Pentru a ne soluționa probleme-
le, trebuie să acceseze cumva conturile. Este logic, desigur, dar, 
în prima zi de instruire, aveam o senzație irațională de discon-
fort. Nu e ca şi cum mi-ar fi cerut să le repar maşina şi mă pot 
privi când mă bag sub capotă, putând fi atenți la fiecare mişcare 
pe care o fac, a repara blogul cuiva presupunea ca persoana 
respectivă nici măcar să nu-şi dea seama că sunt acolo.
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Bilete pentru  
Caturday3

Cea mai mare parte a zilelor de marți și miercuri, balanța zilelor mele de 
instruire, s‑a concentrat pe tichete� Tichete, tichete și iar tichete� Și nu 
erau tichete „fericite“, care să‑mi permită accesul la un meci al echipei 
Yankees sau o călătorie dus‑întors până la Paris� În schimb, acestea erau 
tichetele durerii� Erau aproape 20 de milioane de bloguri sau site‑uri care 
rulau pe WordPress�com� Fiecare dintre ele era reprezentarea cuiva pe 
web� De la bloguri cu teme politice la fotografie, de la gătit la afaceri – 
toate categoriile, toate domeniile de interes și toate filozofiile erau 
reprezentate� Și fiecare dintre ei considera că ceea ce publică online era 
cel mai important lucru din lume� Ori de câte ori unul dintre acești 
bloggeri avea o problemă, accesa WordPress�com/support și‑şi istorisea 
povestea impresionantă de vai și amar� Fiecare raport primea un număr 
unic și era denumit în continuare tichet de către angajați – adică: „Ăsta 
e un tichet cu probleme“, „Am mai văzut tichetul ăsta“ sau „Cât timp ai 
lucrat la același tichet, Scott?“

Introducerea în baza de date a tuturor tichetelor înregistrea-
ză în mod automat informații despre utilizatorul căruia ingine-
rul de fericire norocos va trebui să-i rezolve problema – date 
cum ar fi numele de utilizator al clientului, numele blogului şi 
detalii tehnice despre serverul care găzduieşte blogul. Dar cel 
mai interesant factor dintre toate datele, precum şi cea mai 
prețioasă informație pentru inginerul fericirii care speră să 
rezolve problema sunt date de percepția subiectivă a clientului 
în privința a ceea ce crede el că este în neregulă. Iar distanța 
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