
Победить Google? Это просто! 
Хотел бы обратить внимание почтенной публики: я уважаю компанию 
Google и ее создателей, представленная статья — это всего лишь попытка 
в сатирической форме немного рассказать про становление Google, 
которое порой не соответствует стереотипам живущим в умах. Очень 
многие из них разрушились и у меня после прочтения книги «Google. Прорыв 
в духе времени» Дэвида Вайза. Эта статья родилась именно после 
прочтения данной книги. 
 
Все мы порой оказываемся в плену у стереотипов. Так и у меня долгое время 
представление о истории успеха Google складывалось больше из абстрактных 
стереотипов, чем на основе фактов. Лучше и не спрашивать, откуда берутся 
стереотипы, они просто есть. И вот один из них. 
 
Обычный парень, родом из России встречает другого обычного парня из США и 
вследствие общения и дружбы у них рождается мега-идея. Создав все на 
коленке, парни запираются в гараже и оттуда в одиночку потихоньку 
захватывают мир своими отличными задумками, которые они не устают 
придумывать. В один прекрасный день парни просыпаются и, о чудо!, они уже 
миллиардеры, их имена знает любой и каждый, а их сервисом пользуются во 
всех странах мира. Эдакий вариант т.н «американской мечты», про которую мы 
столько слышим: «ребенком продавал спички на улице, и к 60 лет скопил 
миллиард». 
 
О! У вас уже есть идея? И вы, даже, собрались пойти по этому стереотипному 
пути ведущему к захвату мира? Погодите немного, давайте сформулируем 
несколько условий, необходимых для победы над Google. Побьем их их же 
оружием!  
 
Простые парни 
 
Все мы с вами считаем себя «простыми парнями», ну на самом деле, чем мы 
хуже Пейджа, или тем более бывшего соотечественника Брина? Ну нет, на 
самом деле? Ну разве что не у каждого из нас папа работал работником 
госплана в СССР. Что? Ваш папа не чиновник министерства финансов? Ну не 
знаю. Наверное, и без такого папы мы сможем иммигрировать в США и 
поступить в университет Мэриленда, в котором не будет вашего папы в роли 
преподавателя. 
 



Стоп. Вы все еще считаете Брина и Пейджа «простыми парнями»? Ну, вам не 
составит труда получить в 19 лет диплом бакалавра в вузе США и поступить в 
докторантуру Стэндфордского университета. 
 
Мега-идея на коленке 
 
Как мы помним, мега-идея у нас уже есть. Дело осталось за малым хоть как-то 
ее реализовать, попробовать хотя бы. Надеюсь, у вас в запасе есть мощности 
Стэндфордского института, его патентное бюро, его поддержка в виде 
сотрудников докторантуры и самих сотрудников института. Нету? Ну, хотя бы у 
вас кто-то кто будет оплачивать вам место исследований, ваш трафик, ваши 
ресурсы? Что? Вам никто не даст даже 10 тысяч долларов, как Брину с 
Пейджем дали в рамках проекта «Цифровые библиотеки»?! Какая-то странная 
у вас мега-идея, которая родилась не в том окружении. 
 
Все сами 
 
Как известно «упорство и труд все перетрут». Мне эта поговорка с детства не 
нравилась. Вроде звучит круто, а глянешь, вокруг всюду работает какой-то 
другой принцип: «связи и родство всегда хорошо». Но мы знаем, что мы 
простые парни. Правда Пейдж и Брин имели знакомство и встречи с Дэвидом 
Фило, одним из основателей Yahoo! и Полом Флэрти, создателем AltaVista, но 
ведь это так — пустячок. Кроме того, подумаешь, ведь Пол выпускник того же 
института где учились и мы! Что? В вашем институте нет 
выпускников-создателей AltaVista? Как же так? Это просто вы какие-то не те 
институты заканчивали. Иначе, если бы вы получили докторскую степень в 
правильном ВУЗе, профессор вашего ВУЗа познакомил бы вас человеком 
вроде Энди Бехтольшейма, одним из основателей Sun Microsystems, который 
разъезжает на порше и может запросто выписать вам чек на 100 тысяч 
долларов в первый же день знакомства.  
 
Захват мира из гаража 
 
Вы, наверное, уже поторопились и купили гараж, наверняка, советских времен, 
в котором машина-то едва помещается. Ну не беда. Вы ведь это сделали, 
потому что у вас в кармане уже есть рабочая система, обкатанный на 
аппаратной базе института Стэнфорда механизм и подаренные 
Бехтольшеймом сотня тысяч баксов. Осталось-то всего-ничего сидеть и ждать 
пока все ринуться пользоваться вашей системой. Что? Никого нет? А вы что не 



рассылали письма по e-mail, не отправляли сообщения по ICQ? Ну вы даете! 
Ведь даже Брин с Пейджем, такие простые парни, делали это. 
 
Кстати, вы уверены, что ваш гараж подходит к мощностям сравнимым с теми, 
которые использовали создатели Google? Они заказывали компьютеры 
партиями по 21 штуки. Что? У вас в гараже нет столько места?! Какой-то 
неправильный гараж. Кстати, забыл вам сказать, Брин с Пейджем провели в 
гараже только полгода, а потом съехали в другое здание, где заняли целый 
этаж. Ну не гадство ли, только вы купили гараж, а уже пора его продавать. 
 
Раздавим Google 
 
Итак, дела у нас в полном порядке, все работает, крутится. Того и гляди мы 
станем миллиардерами. Но что-то долго не идет капитал, да и 
самоокупаемость как-то никак не появится, того и гляди денег скоро не хватит и 
сотня тысяч баксов кончится. Что же делать? Ну конечно обратиться к 
знакомым и родственникам. Что? У вас нет таких, которые смогут дать вам 
миллион долларов?! Да вы смеетесь! Какие-то не такие у вас родственники и 
знакомые. Брину же с Пейджем дали легко, а вам-то почему не дают? Ну 
ладно, тогда вам без проблем наверняка удалось найти венчурные фонды, 
типа Kleiner Perkins и Sequoia, которые дали Брину и Пейджу 25 миллионов 
долларов. Что? вы не в силах найти такие суммы? Ну не знаю, наверняка, вы 
плохо искали.  
 
Становимся миллиардерами 
 
Как вы видите, стать миллиардерами легко, всего-то надо соблюсти несколько 
пунктов описанных выше. Ваша мега-идея захватила мир, венчурный капитал 
работает, все идет как надо. У вас даже есть человек, который вам помогает, 
вроде Эрика Шмидта, который раньше работал в Sun Microsystems главным 
инженером, и генеральным директором в Novell. Что?! Нет такого? А какой 
есть? Ну, какой-нибудь есть?! Никакого? Ну, вы даете! Ищите быстрее! 
 
Заключение 
 
Вы все сделали правильно! Вышли на IPO и стали миллиардерами. Цель 
достигнута и, заметьте, условий достижения этой цели было не так уж и много. 
Всего-то делов — выполнить то, что написано в этой статье. Что? Это 
невозможно?! Ну, вы даете! Брину с Пейджем это удалось, а вы говорите 
«невозможно». Учитесь! 



 
 
 
Google-ის დამარცხება? ეს მარტივია! 
 
მინდა მოვიპყრო ძვირფასი საზოგადოების ყურადღება: მე პატივს ვცემ ამ კომპანიას და 
მის დამფუძნებლებს, წარმოდგენილი სტატიის მიზანია,  
Google-ის შექმნის ამბავის სატირული ფორმით გადმოცემა, რომელიც 
ზოგჯერ ეწინაამღდეგება არსებულ სტერეოტიპებს. ბევრი მათგანი დაინგრა ჩემშიც, 
როდესაც წავიკითხე დევიდ ვაიზის წიგნი "Google. დროის სულში გარღვევა". ეს სტატია 
იშვა ზუსტად ამ წიგნის წაკითხვის შედეგად. 
 
ბევრი ჩვენგანი ხდება სტერეოტიპების ტყვე. უმეტესწილად აბსტრაქტული 
სტერეოტიპების საფუძველზე მექმნებოდა წარმოდგენა Google-ის წარმატების 
ისტორიისა, ვიდრე ფაქტებზე დაყრდნობით. უკეთესია, არ იკითხოთ, საიდან იშვა ეს 
სტერეოტიპები, ისინი უბრალოდ არსებობენ, ესეც ერთ-ერთი მათგანია. 
 
უბრალო, რუსეთში დაბადებული ბიჭი ხვდება სხვა უბრალო ამერიკელ ბიჭს, და ახლო 
ურთიერთობის შედეგად ღვივდება მეგა-იდეა. ეს ბიჭები ჩაიკეტებიან ავტოფარეხში და 
იქიდან მარტოები თანდათან იპყრობენ მსოფლიოს თავიანთი შესანიშნავი ჩანაფიქრებით, 
რომელთა მოფიქრებითაც ისინი არ იღლებიან. ერთ მშვენიერ დღეს ეს ბიჭები იღვიძებენ 
და სასწაული - ისინი უკვე მილიარდერები არიან, მათი სახელი იცის ნებისმიერმა, ხოლო 
მათი სერვისით სარგებლობენ მთელ მსოფლიოში. ეგზოტიკური ვარიანტი ე.წ 
"ამერიკული ოცნებისა", რომლის შესახებაც ამდენი ჩასგვესმის: "ბავშვობიდან 
მოყოლებული ყიდდა ასანთებს ქუჩაში, და 60 წლის ასაკში შეაგროვა მილიარდი". 
 
ოოო! უკვე გაგიჩნდათ იდეა? და თქვენ უკვე გადაწყვიტეთ მიჰყვეთ ამ სტერეოტიპულ 
გზას, რომელიც მიგიყვანთ მსოფლიოს დაპყრობამდე? დაიცადეთ, ჯერ ფორმულირება 
გავუკეთოთ რამდენიმე პირობას, 
რომლებიც საჭიროა Google-ის დამარცხებისთვის. დავჯაბნოთ იგი თავისივე იარაღით! 
 
უბრალო ბიჭები 
 
ჩვენ ყველა ვთვლით საკუთარ თავს "უბრალო ბიჭებად", სხვა თუ არაფერი, რითი ვართ 
ნაკლები ან ფეიჯზე, ან ბრინზე? მართლა, ხუმრობის გარეშე. ჩვენი მამებიდან ალბათ 
ყველას არ უმუშავია საქონლის წარმოების დაგეგმვის სახელმწიფო სტრუქტურაში. რა? 
თქვენი მამა 
არ არის ფინანსთა სამინისტროს ჩინოვნიკი? არ ვიცი, ალბათ ეგეთი მამების გარეშეც 
შევძლებთ ამერიკაში წასვლას და მერილენდის უნივერსიტეტში მოწყობას, რომელშიც 
თქვენი მამა არ იქნება მასწავლებლის როლში. 
 
დაიცათ, თქვენ ჯერ კიდევ თვლით ბრინსა და ფეიჯს "უბრალო ბიჭებად"? თქვენ ალბათ 



არ გაგიჭირდებათ 19 წლის ასაკში ბაკალავრის დიპლომის მიღება ამერიკის 
შეერთებული შტატების ერთ-ერთ უმაღლესში და შემდგომ სტენფორდის უნივერსიტეტში 
მოწყობა. 
 
მუხლებიდან აღზევებული მეგა-იდეა 
 
როგორც გვახსოვს, მეგა-იდეა ჩვენ უკვე გვაქვს. სულ ცოტა რამ დაგვრჩენია მისი 
რეალიზებისთვის, ვცადოთ მაინც. ვიმედოვნებ, რომ თქვენ გაქვთ მარაგში სტენფორდის 
უნივერსიტეტის სიმძლავრე, მისი საპატენტო ბიურო, მხარდაჭერა დოქტორანტურის 
თანმშრომლების სახით და თვით ინსტიტუტის თანამშრომლებისა. არ გაქვთ? თქვენ 
ისეთი ვინმე მაინც გეყოლებათ, რომელიც გადაიხდის კვლევების ჩასატერებელი 
ადგილის საფასურს, ამასთანავე დაგიფარავთ ტრაფიკისა და რესურსების ხარჯებს? რა? 
თქვენ 
არავინ მოგცემთ 10 ათას დოლარს, როგორც ბრინსა და ფეიჯს მისცეს "ციფრული 
ბიბლიოთეკის" პროექტის ფარგლებში?! რაღაც უცნაური მეგა-იდეა გქონიათ, რომელიც 
იშვა არ იმ გარემოში. 
 
ყველაფერი თავისით 
 
როგორც ცნობილია, "შრომა და დაჟინება ყველაფერს გადაშლის". ეს ფრაზე 
ბავშვობიდან არ მომწონდა. ერთი შეხედვით მაგრად ჯღერს, მიმოიხედები და სულ სხვა 
პრინციპი მუშაობს: "კავშირები და სანეთესაო ყოველთვის კარგია". 
ჩვენ ვიცით, რომ ვართ უბრალო ბიჭები. მართლაც, ფეიჯი და ბრინი იცნობდნენ და 
ხვდებოდნენ Yahoo-ს ერთ-ერთ დამფუძნებელს დევიდ ფილოს, ასევე AltaVista-ს 
შემქნელს პოლ ფლერტს, ეს ხომ არაფერს ნიშნავს, უმნიშვნელოა. 
ამის შემდგომ დაფიქრდები, პოლმა ხომ ის ინსტიტუტი დაამთავრა, რომელშიც 
ვსწავლობდით ჩვენც! რა, თქვენს ინსტიტუტში არ არიან ისინი, რომლებმაც შექმნეს 
AltaVista? ნუთუ, როგორ არა? თქვენ ალბათ სხვა ინსტიტუტი დაამთავრეთ. 
წინაამღდეგ შემვევაში, თქვენ რომ მიგეღოთ დოქტორის ხარისხი სწორ სასწავლებელში, 
თქვენი უმაღლესის პროფესორი გაგაცნობდათ ისეთ ადამიანს, როგორიცა ენდი 
ბეხტოლშეიმი - Sun Microsystems-ის ერთ-ერთი 
დამფუძნებელი, რომელიც დააქროლების პორშეს მარკის ძვირადღირებულ ავტომობილს 
და პირველი შეხვედრისთანავე უპრობლემოდ  
შეუძლია გამოგიწეროთ 100 000 აშშ დოლარის ჩეკი. 
 
 
 
 
 
მსოფლიოს დაპყრობა ავტოფარეხიდან 
 
თქვენ ალბათ უკვე აჩქარდით და სცადეთ ავტფარეხის შეძენა, ისიც საბჭოთა კავშირის 



დროინდელი, რომელშიც მანქანა ძლივს ეტევა. თქვენ გააკეთეთ ეს იმიტომ, რომ ჯიბეში 
უკვე გაქვთ სამუშაო სისტემა - სტენფორდის ინსტიტუტის ბაზაზე გამარიაჟებული 
აპარატურა და ბეხტელშეიმის ნაჩუქარი 100 ათასი აშშ დოლარი. რაღა დარჩა, მხოლოდ 
ჯდომა და ლოდინი, სანამ ყველა არ გამოიყენებს თქვენს სისტემას? რა? არავინ არა 
არის? თქვენ რა, არ გაგზავნეთ ელექტრონული შეტყობინებები, გამაგიჟებთ! ბრინი და 
ფეიჯი, ეგეთი "უბრალო ბიჭებიც"  
კი აკეთებდნენ ამას. 
 
დაიცადეთ, თქვენ ხართ დარწმუნებული, რომ თქვენი ავტოფარეხი მთელი თავისი 
აღჭურვილობით გაუტოლდება იმ ავტოფარეხს, რომელშიც Google-ის დამფუძნებლები 
მუშაობდნენ? მათ შეუკვეთეს 21 კომპიუტერი. რა? არ გაქვთ ავტოფარეხში ამხელა 
ადგილი?! რაღაც არასწორი ავტოფარეხი შეგირჩევიათ. დამავიწყდა მეთქვა, რომ ფეიჯმა 
და ბრინმა ავტოფარეხში 6 თქვე გაატარეს, ხოლო შემდგომ გადავიდნენ სხვა შენობაში, 
სადაც დაიკავეს მთელი სართული. უსიამოვნო არაა? სულ ახლახან შეიძინეთ 
ავტოფარეხი და უკვე მისი გაყიდვა გიწევთ. 
 
ჩავძიროთ Google 
 
ეხლა ჩვენ ყველაფერი კარგად გვაქვს, ყველაფერი მუშაობს, ბრუნავს. დაგვიდგა დრო, 
როდესაც მოცემული 100 ათასი დოლარი ილევა, რა ვქნათ? როგორ ვუშველოთ თავს? 
რა პრობლემაა, უნდა მივმართოთ ნათესავებს. რა? არ გყავთ ისეთი ნათესავი, 
რომელიც მილიონ დოლარს მოგცემთ?! თქვენ ალბათ მეღადავებით! ეტყობა რაღაც 
სხვანაირები არიან თქვენი ნათესავები. ბრინსა და ფეიჯს ადვილად მისცეს ფული, და 
თქვენთვის არავინ იმეტებს? კარგით მაშინ, თქვენ ალბათ უპრობლემოდ  შეძელით 
ვენჩორული ფონდების პოვნა, როგორებიცა Kleiner Perkins და Sequoia, რომლებმაც 
ბრინს მისცეს 25 მილიონი აშშ დოლარი. რა? არ შეგწევთ ძალა ამხელა თანხის 
მოპოვების? არ ვიცი,  
ალბათ ცუდად ეძებდით. 
 
ვხდებით მილიარდერები 
 
როგორც ხედავთ, მარტივია გავხდეთ მილიარდერი, უნდა დავიცვათ ზემოთ ხსენებული 
სულ რამდენიმე პუნქტი. თქვენმა მეგა-იდეამ მოიცვა მთელი მსოფლიო, ვენჩორული 
კაპიტალი მუშაობს, ყველაფერი მიდის ისე, როგორც 
საჭიროა. თქვენ ამასთან ერთად გყავთ ადამიანი, რომელიც ადრე მუშაობდა Sun 
Microsystems-ში მთავარ ინჟინერად და იყო გენერალური დირექტორი Novel-ში და 
ეხლა გეხმარებათ. რა? არა გყავთ ეგეთი ვინმე? როგორი გყავთ? გყავთ საერთოდ?! 
არავინ გყავთ? გადავირევი! სასწრაფოდ მოძებნეთ. 
 
 
დასკვნა 
 



თქვენ ყველაფერი სწორად გააკეთეთ! გახვედით IPO-ზე და გახდით მილიარდერი. 
მიზანი მიღწეულია, დააკვირდით, ამ მიზნის მისაღწევად არც თუ ისე ბევრი პირობის 
დაცვა ყოფილა საჭირო. თქვენ უნდა შეასრულოთ მხოლოდ ის, რაც ამ სტატიაში არის 
ნახსენები. რა? შეუძლებელია? თქვენ გადამრევთ ეხლა!  
ბრინმა და ფეიჯმა შეძლეს, და თქვენ იძახით, რომ "შეუძლებელია". ისწავლეთ! 
 
 

ГОТОВО!!!!! 
 
Win over Google? It is simple! 
I would like to draw the attention of the venerable public: I respect Google and its 
creators, the presented article is just an attempt to tell a little about the development 
of Google in a satirical form, which sometimes does not conform to the stereotypes 
living in minds. Very many of them have collapsed, and after reading the book 
“Google. A breakthrough in the spirit of time ”by David Wise. This article was born 
precisely after reading this book. 
 
All of us sometimes find ourselves captive to stereotypes. So the idea of the success 
story of Google has evolved in my mind for a long time  more from abstract 
stereotypes than on the basis of facts. It’s better not to ask where the stereotypes 
come from, they just are. And here is one of them. 
 
An ordinary guy from Russia meets another ordinary guy from the USA and as a 
result of communication and friendship they have a mega-idea. Having created 
everything on the knee, the guys lock themselves in the garage and from there alone 
quietly conquest the world with their excellent ideas, which they do not tire of 
inventing. One fine day, the guys wake up and,what a mirracle! They are already 
billionaires, everyone and everybody knows their names, and people use their 
service in all countries of the world. A kind of variant of the so-called “American 
dream”, about which we hear so much: “as a child I sold matches on the street, and 
by the age of 60 I had accumulated a billion”. 
 
Oho! Have you already an idea? And you even gathered to go on this stereotypical 
path leading to the seizure of the world? Wait a minute, let's formulate a few 
conditions necessary to defeat Google. Beat them with their own weapons! 
 



Simple guys 
 
All of us consider ourselves to be “simple guys,” well, actually, why are we worse 
than Page, or especially the former compatriot Brin? Well, no, really? Well, except 
that not all of us dad worked as an employee of the state plan in the USSR. What? 
Isn't your dad a finance ministry official? Well I do not know. Probably, even without 
such a dad, we will be able to immigrate to the United States and go to the University 
of Maryland, in which your dad will not be as a teacher. 
 
Stop. Do you still consider Bryn and Paige "simple guys"? Well, you will not be 
difficult to get a bachelor's degree at a university in the United States at 19 and enroll 
in a doctoral degree program at Stanford University. 
 
Mega-idea on the knee 
 
As we remember, we already have a mega-idea. The case remains for a small - 
somehow implement it, at least try. I hope you have the capacity of the Stanford 
Institute, its patent office, its support in the form of doctoral staff and the staff of the 
institute themselves. Don't you have? Well, at least you have someone who will pay 
you a place of research, your traffic, your resources? What? No one will give you 
even 10 thousand dollars, as Brin and Paige received it as part of the Digital 
Libraries project ?! Some strange mega-idea that was born in the wrong 
environment. 
 
All by yourself 
 
As is well known, “perseverance and hard work will be done a lot” I did not like this 
saying from childhood. It seems to sound cool, but you will see that some other 
principle works everywhere: “communication and kinship is always good.” But we 
know that we are simple guys. Truth be told Page and Brin had an acquaintance and 
meetings with David Filo, one of the founders of Yahoo! and Paul Flati, the creator of 
AltaVista, but this is so - nothing. In addition, meanwhile speaking, Paul is a 
graduate of the same institute where we studied too! What? Is there no AltaVista 
founders at your institute? How so? Simply you have finished some strange 
institutions. Otherwise, if you received a doctoral degree at the right university, a 
professor at your university would introduce you to a man like Andy Bechtolsheim, 
one of the founders of Sun Microsystems, who travels on a Porsche and can easily 
write you a check for $ 100,000 on the first day of your acquaintance. 
 
Capture the world from the garage 



 
You, probably, have already hurried and bought a garage, for sure, of Soviet times, 
in which the car hardly fits. Well, never mind. You did it, because you already have a 
working system in your pocket, a mechanism run-in on the hardware base of the 
Stanford Institute and you have got a donation of hundreds of thousands dollars from 
Bechtolshiy. It remains only to sit and wait until everything rushes to use your 
system. What? There is not anyone? And did you not send emails, did you not send 
messages via ICQ? You're kidding! After all, even Bryn and Paige, such simple guys, 
did it. 
 
By the way, are you sure that your garage is suitable for facilities comparable to 
those used by the creators of Google? They ordered computers in batches of 21 
exemplars. What? Do you have so much space in the garage ?! Some kind of wrong 
garage. By the way, I forgot to tell you, Brin and Page spent only half a year in the 
garage, and then moved into another building, where they occupied an entire floor. 
Well, it's not disgusting? Only you bought a garage, and it's time to sell it. 
 
Let’s Crush google 
 
So, things are in order, everything works, all is spinning. Togo and look we become 
billionaires. But somehow for a long time capital does not go to us , and 
self-sufficiency somehow does not appear, that if you look at the money - it soon will 
not be enough and a hundred thousand dollars will end soon. What to do? Well, of 
course, contact your friends and relatives. What? You do not have those who can 
give you a million dollars? Yes, you are laughing! What are weird your relatives and 
friends. They gave easily money to Bryn with PJ , but why don't they give you 
something? Well, okay, then you probably managed to find venture funds like Kleiner 
Perkins and Sequoia, which gave Brin and Page $ 25 million. What? You can not 
find such amounts? Well, I do not know, for sure, you were looking for money very 
bad. 
 
Let's Become Billionaires 
 
As you see, it is easy to become billionaires; all you have to do is observe a few 
points described above. Your mega-idea captured the world, venture capital works, 
everything goes as it should. You even have someone who helps you, like Eric 
Schmidt, who used to work at Sun Microsystems as chief engineer and director 
general at Novell. What?! There's no such guy? And what guy do you have? Well, is 
there although any guy you have?! No? Well, you're kidding! Let,s search faster! 
 



Conclusion 
 
You did everything right! We went to the IPO and became billionaires. The goal was 
achieved and, you should notice, the conditions for achieving this goal were not so 
much. Just some small actions - to do what is written in this article. What? It's 
impossible?! Well, You're kidding! Brin with Paige did it, and you say "impossible." 
Let's Learn yourself! 

 


