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ДОРОГІ ЧИТАЧІ!

Перед вами книжка із серії мотивувальних біогра-
фій найуспішніших людей. Її можуть читати як діти, так 
і дорослі. Це незвичайна серія. Її написано в захопливій 
і доступній формі. Головні герої книжок – видатні осо-
бистості, які досягли надзвичайних результатів завдяки 
наполегливій праці та невичерпній вірі у власні сили. 
Наприкінці кожного розділу – запитання, які допомо-
жуть дитині зрозуміти й запам’ятати найважливіше.

Книжки серії «Видатні особистості. Біографічні на-
риси для дітей» навчать дитину досягати цілей, не боя-
тися труднощів, ніколи не здаватися та завжди вірити 
в успіх!

У книзі, яку ви тримаєте в руках – дивовижна та по-
вчальна історія про неймовірного генія, розповідь про 
Альберта Ейнштейна. Можливо, ви мрієте, щоб ваша 
дитина ще змалку полюбила науку, захопилася ма-
тематикою, фізикою чи програмуванням? Якщо так, 
то обов’язково прочитайте їй про те, як зростав, творив 
та жив найлегендарніший учений ХХ століття – Альберт 
 Ейнштейн.

І не забувайте: батьківське читання – один із най-
більш емоційних та пам’ятних моментів для дітей. Коли 
ви читаєте дитині – вона відчуває ваші турботу й любов.

Любіть своїх дітей! Говоріть їм про це! Вони дуже 
цього потребують...



СЕРІЯ «ВИДАТНІ ОСОБИСТОСТІ.  

БІОГРАФІЧНІ НАРИСИ ДЛЯ ДІТЕЙ» 

Мудрість багатьох поколінь доводить, що найголовніше 
завдання батьків – допомогти дитині піднятися на її власну 
гору, реалізувати її власне життєве завдання. Книжкова се-
рія «Видатні особистості. Біографічні нариси для дітей» до-
поможе дитині підкорити будь-які вершини.

Видано чимало біографій про життя видатних людей. Але 
наші історії особливі тим, що вони написані «мовою дити-
ни» та відповідають потребам сучасного покоління. Кожен 
із батьків мріє виростити свою дитину щасливою й успіш-
ною. Освіта посідає в цьому процесі чи не найважливіше міс-
це. Проте варто пам’ятати, що дитині дуже важливо отри-
мувати позитивні емоції в процесі навчання. Саме тоді вона 
по-справжньому захопиться знаннями і зможе запам’ятати 
необхідне.

Зазвичай дітям не надто подобається вчитися, щось зуб-
рити. Вони люблять поринати у світ пригод із новими героя-
ми, співпереживати їм, учитися разом із ними й долати пере-
шкоди. То запросіть ваших дітей у таку пригоду!

Книжки серії «Видатні особистості. Біографічні нариси 
для дітей» – це найкращий спосіб познайомитися з наукою, 
історією, досягненнями людства та світовими відкриттями. 
На прикладі видатних особистостей та відомих учених книж-
ки дають зрозуміти, що визначний успіх не приходить сам 
собою, він підвладний лише тим, хто багато та плідно пра-
цює. Не варто кожну невдачу розцінювати як провал, адже 
будь-яка невдала спроба – це ще один крок, який наближає 
до мрії.

У дорослому віці ми приймаємо обставини такими, яки-
ми вони є. Частіше змінюємо ставлення до ситуації. Та не всі 
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здатні змінити себе або саму ситуацію. Унікальні книжки- 
біографії допоможуть дитині зростати впевненим лідером 
із власною думкою й поглядами на світ. А батьків надихнуть 
на нові ідеї, досягнення та втілення цілей. І головне – допо-
можуть бути для своєї дитини найкращим батьком чи ма-
тір’ю.

Наприкінці кожного розділу є вправи-запитання. Вони 
допоможуть запам’ятати все головне й  цікаве. А  також 
наштовхнуть на роздуми, як стати першим у своїй справі, так 
як це зробили Коко Шанель, Стів Джобс, Альберт Ейнштейн, 
Блез Паскаль, Нікола Тесла, Маргарет Тетчер, Одрі Хепберн, 
Чарлі Чаплін, Леонардо да Вінчі, Марія Кюрі,  Вільям Шек-
спір.

Крім того, книжки серії «Видатні особистості. Біографіч-
ні нариси для дітей» надихають проводити вільний час разом 
із усією родиною. Адже спільне читання дає змогу щиро го-
ворити з дитиною про важливе, зміцнює стосунки з нею й до-
дає любові до книжок. Читайте та надихайтеся!
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Усе доволі просто. Люди 
вважають, що зробити 
це неможливо. Та раптом 
з’являється незгодний із цим 
сміливець.

Альберт Ейнштейн про те,  
звідкіля беруться генії 

Мабуть, у кожному класі знайдеться розумаха, 
котрий, здається, знає чи не все на світі. Про 
що не запитай у цієї дитини – на все дасть 
відповідь. І нехай навіть не вичерпну відпо-

відь, то хоча б вдалий здогад. Найчастіше таку людину 
називають «ейнштейном». Що це означає? І взагалі яке 
походження такого назвиська? 

Насправді це прізвище чи не найрозумнішої люди-
ни на світі. Вченого, котрий перевернув усі уявлення 
про влаштування світу, а також про людські можливо-
сті. Звали його Альбертом Ейнштейном, і ось його диво-
вижна історія. 
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РОЗДІЛ ПЕРШИЙ, 
в якому маленький 
горобчик Берті то тішить, 
то розчаровує своїх 
батьків



Гадаєте, все так просто? Так, 
усе просто. Але не зовсім так. 

Ейнштейн про те,  
як усе влаштовано

На півдні Німеччини, на березі блакитного Ду-
наю, розташоване мальовниче містечко Ульм. 
У його центрі, понад сотнями помаранчевих че-
реп’яних дахів велично здіймається Ульмський 

собор – найвищий в усьому світі. Дах собору прикрашає 
скульптура горобця. Ця маленька пташка – символ ста-
родавнього міста.

Однак Ульм відомий не лишень своїм собором. Саме 
в цьому місті 14 березня 1879 року за пів години до по-
лудня народився хлопчик, про якого невдовзі дізнається 
весь світ. Звали його Альбертом Ейнштейном.

Стародавнє німецьке ім’я Альберт походить від імені 
Адальберт і означає «шляхетний», «яскравий», «блис-
кучий». Щоправда, в Альбертових жилах не було й на-
тяку на шляхетну кров. Народився він у звичайнісінь-
кій німецькій родині єврейського походження. Його тата 
звали Германом Ейнштейном, і на життя він заробляв 
виготовленням матраців і перин. Мама хлопчика, Пау-
ліна, походила з родини торговця зерном. Однак батьки 
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не прогадали з іменем сина, цього маленького, схожого 
на горобчика з даху собору хлопчика, адже він і справді 
став блискучим ученим.

Утім, якби ми перенеслися в ті часи й поспостеріга-
ли за Альбертом, коли йому було три або чотири роки, 
то нізащо не запідозрили б у ньому майбутнього генія. 
Адже до трьох років Альберт не промовив жодного сло-
ва! Сусіди Ейнштейнів, слуги й навіть його власні бать-
ки часом думали, що він трохи недорозвинений. Адже 
навіть молодша Альбертова сестра, Мая, заговорила, 
коли їй не виповнилося і року.

З раннього дитинства Альберт був дивною дитиною. 
От  як ви гадаєте, які улюблені розваги можуть бути 
у три-чотирирічного хлопчика (звісно, з урахуванням 
того часу, а у XIX столітті не було ще ані телевізорів, ані 
комп’ютерів)? Бігати у дворі, шукати у струмку жаб, ло-
вити мурах, лазити по деревах, а взимку – ліпити сніго-
виків або ж навіть снігові замки. Маленького Ейнштей-
на зовсім не цікавили ці чудові дитячі розваги. Понад 
усе він полюбляв стояти біля піаніно і слухати, як його 
мама грає Бетховена*.

— Берті, ходи погуляй, – казала вона йому.
А він і далі мовчки стояв і слухав. Йому здавалося, 

що на його очах відбувається диво: бо ж мама просто на-
тискає пальцями на клавіші, а звідти лунає дивовижна 

	 *	 Людвіг	ван	Бетховен	–	відомий	німецький	композитор	(1770–1827),	автор	ве-
ликої	кількості	видатних	музичних	творів,	зокрема	знаменитої	симфонії	№	9	
і	«Місячної	сонати».	У	26	років	почав	втрачати	слух	і	згодом	зовсім	оглух,	що	
не	заважало	йому	створювати	прекрасну	музику.
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музика. Можливо, він прагнув розгадати загадку «чарів-
ного» інструмента.

Сусіди Ейнштейнів жартували, що з Альберта вийде 
музикант або годинникар. Саме ці професії здавалися їм 
найбільш підходящими для мовчазної і зосередженої ди-
тини. Та невдовзі Альберт усіх їх здивував.

Сталося це, коли Ейнштейну-молодшому виповнило-
ся чотири або п’ять років. Якось тато вирішив показати 
йому компас. Потім учений не раз розповідав цю чудову 
історію друзям і біографам. Берті довго й уважно дивив-
ся на табло, яким оберталася стрілка, наполегливо по-
казуючи тільки в одному напрямку. І малюк, якого досі 
вважали не надто розумною дитиною, раптом запитав:

— Якщо ця стрілка рухається, то  це означає, що 
обов’язково мусить бути щось, що нею рухає?

Ось так Берті вперше проявив інтерес до фізики.
Батьки хлопчика неймовірно зраділи такому повороту 

справи. Вони відразу ж повірили в можливості Альберта 
(інакше й бути не могло, адже батьки завжди повинні ві-
рити у своїх дітей). Мама й тато вирішили негайно запро-
сити педагога, щоб навчити хлопчика читання і письма. 
Адже з таким розумом йому все має даватися легко!

Однак тут на них чигало справжнє розчарування. Хоч 
хлопчик і був надзвичайно допитливим і розумним, нау-
ка давалася йому не надто легко. Коли вчителька напо-
лягала, щоб її учень більше докладав зусиль, він у від-
повідь злився, нервував і навіть жбурляв у неї іграшки. 
Герман і Пауліна вирішили, що не варто більше мучити 
дитину, і відмовилися від приватних уроків. Нехай їх-
ній дивакуватий горобчик ще  підросте! 
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Запитання:
1. Який символ стародавнього міста Ульм, де народився 

Альберт?

2. Чим займався Берті замість бавитися, як усі діти?

3. Яке майбутнє пророкували хлопчикові?

4. Як батьки зрозуміли, що їхній син дуже розумний?
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РОЗДІЛ ДРУГИЙ, 
про «безнадійного» учня 



Щаслива людина надміру 
задоволена теперішнім, 
щоб надто перейматися 
майбутнім.

Зі шкільного твору Ейнштейна

У  перший клас Ейнштейн пішов до  церковної 
школи, що утримувалася коштом міста Мюн-
хен. Саме туди перебралася хлопчикова сім’я, 
коли малому виповнився рік. Школу Альберт 

любив не більше за домашнє навчання. Тобто взагалі 
не любив.

Тут від хлопчика вимагали дисципліни – іграшками 
вже не пожбурляєшся. А ще Берті доводилося спілкува-
тися з учителем у присутності інших учнів. Дивно зву-
чить, однак не забуваймо, що хлопчик пізно почав роз-
мовляти! Тож зрозуміло, яких зусиль йому вартувало 
спілкування з чужими людьми. Альберт боявся і весь 
час почувався ніяково. Неймовірне розчарування!

Утім, вибору Альберт не  мав. Довелося починати 
з простих відповідей на штиб «так» або «ні», пізніше до-
давати до них інші слова, вчитися звертатися з прохан-
нями... Хлопчик незчувся, як під кінець першого класу 
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майже вільно спілкувався з різними людьми. І хто тепер 
скаже, що від школи самі лиш кривди? 

Приблизно тоді ж мама Пауліна вирішила, що Аль-
бертові вже час опановувати музичну грамоту, бо  ж 
хлопчикові так подобається слухати її гру на піаніно! 
І маленький Ейнштейн почав брати уроки гри на скрип-
ці. Тут йому придалися вроджені зосередженість і тер-
піння, бо щоразу грати одні й ті самі гами – ще та ну-
дота, яку слід пережити, перш ніж грати справжню 
красиву музику. Ейнштейна ж повторення гам зовсім 
не обтяжувало. Ба більше, гра на скрипці згодом стала 
одним з його улюблених видів дозвілля. Упродовж усьо-
го свого життя він періодично повертався до занять му-
зикою і якось навіть дав справжнісінький концерт*.

А от зі звичайною школою у Альберта ніяк не склада-
лося. З’ясувалося це, коли десятирічний хлопчик пішов 
вчитися до Мюнхенської гімназії. Вчителі примушували 
гімназистів зазубрювати матеріали з підручників, при 
цьому не обов’язково було розуміти написане. Альбер-
тові це зовсім не подобалося. Він любив розмірковува-
ти над прочитаним, дійти висновків, на все мав власну 
думку. 

Альберт не вписувався у шкільну схему, і тому де-
які вчителі вважали його безнадійним учнем. Нікого 
з наставників не цікавило, що 10-річний хлопчик читає 

	 *	 А.	Ейнштейн	дав	доброчинний	концерт	у	Принстоні	(США)	в	1934	році,	ко-
ли	йому	було	55	років.	Він	виконував	на	скрипці	твори	Моцарта.	Зібрані	кош-
ти	 було	 надано	 вченим	 і	 діячам	 культури,	 котрі	 емігрували	 з	 нацистської	
Німеччини.
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книжки, які здолає не кожен дорослий, а математику 
любить і розуміє глибше за власного вчителя.

У гімназії Берті міг розраховувати лишень на те, що 
його похвалять за вивчені напам’ять сторінки. А от об-
говорити вивчене, прочитані книжки й наукові новинки 
хлопчикові не було з ким. Якби не дядько Якоб – інже-
нер і математик-аматор – хлопчик був би геть самотнім.

Однією з найулюбленіших книжок дитинства в Ейн-
штейна була праця давньогрецького математика Евкліда 
«Начала»*. Це перший в історії підручник з гео метрії, 
написаний (це ж треба таке!) аж за 2200 років до народ-
ження Альберта. Там містяться всі основні геометричні 
закони і правила, що їх і досі вивчають у школах. Бер-
ті захоплено читав цю книжку, адже все в ній так точно 
та всебічно описувалося за допомогою формул і правил!

Закінчував нудне навчання Альберт уже без батьків-
ського пильного ока. Адже батько його збанкрутував, 
і сім’я вирішила почати нове життя в Італії. Хлопчика 
залишили в Мюнхені у родичів, щоб він спокійно здо-
був освіту.

Однак довчитися Ейнштейнові не дали. За рік до за-
кінчення гімназії його відрахували за особистим роз-
порядженням директора. Оцінки, хоч і не найкращі, 
проте дозволяли йому отримати атестат зрілості, але 

	 *	 Евклід	–	давньогрецький	математик.	Про	його	життя	відомо	дуже	мало.	Вва-
жається,	що	Евклід	народився	близько	325	року	до	нашої	ери.	У	зрілому	віці	
вчений	жив	в	Александрії	(місто	в	Єгипті).	Все	своє	життя	присвятив	матема-
тиці.	У	праці	«Начала»	він	не	лишень	описав	власні	відкриття,	а	й	звів	воєди-
но	математичні	досягнення	своїх	попередників.	Аксіоми	і	теореми	з	«Начал»	
досі	вивчають	у	школах	на	уроках	геометрії.	Наприклад,	теорему	Піфагора.
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керівництву навчального закладу не подобалося єврей-
ське походження хлопчика. На ці упередження майбут-
ній учений наражатиметься не раз. А тим часом він за-
любки полишив Німеччину, яка вже тоді готувалася 
до Першої світової війни. Альберт подався до сім’ї.

Запитання:
1. На якому інструменті вчився грати Альберт?

2. Чи подобався йому процес навчання в гімназії? 
До чого в навчанні прагнув Берті?

3. Яка книжка була найулюбленішою в малого 
Ейнштейна?

4. Чому наш герой не зміг закінчити гімназії?
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РОЗДІЛ ТРЕТІЙ,
в якому Альберт 
перемагає 
екзаменаційного дракона 
і потрапляє до печери 
зі скарбами 



Уява важливіша за знання. 
Знання обмежені, тоді як 
уява охоплює весь світ, тим 
самим стимулюючи прогрес 
і породжуючи еволюцію. 

Ейнштейн про важливість  
усвідомлення знань 

Альберт полишив Німеччину, де його не надто 
любили, однак і в Італії юнака зустріли з сум-
ними новинами. Збанкрутувала маленька фа-
брика з  виробництва й  ремонту електротех-

нічних приладів, яку відкрили в Мілані його батько 
і дядько. Тому просто на вокзалі, під час довгоочікува-
ної зустрічі, тато попросив юного Ейнштейна не зволі-
кати з освітою. Він мав стати фахівцем, почати зароб-
ляти самостійно й допомогти рідним подолати скруту. 

Альберт був готовий допомагати чим міг, та, на 
лихо, він кепсько знав італійську. Юнак вирішив про-
довжити навчання у  Швейцарії. Принаймні там усі 
чудово знають німецьку, тож не доведеться гаяти час 
на вивчення чужої мови (Берті вистачило й першого 
разу).

23



Альберт обрав знаменитий Цюрихський політехні-
кум*. Це було вище технічне училище, в стінах якого 
за всю його історію навчалися або викладали (подумати 
лишень!) аж 22 майбутні лауреати Нобелівської премії! 
Як і більшості, Ейнштейнові довелося складати вступні 
іспити. Атестат у Німеччині він так і не отримав, тому 
не міг стати студентом прямим зарахуванням на один 
із факультетів.

«Я був свавільним, хоч і зовсім непримітним юна-
ком, самоучкою, що нахапався (з великими прогалина-
ми) певних знань... Зі спрагою до глибших знань, але 
з недостатніми здібностями до засвоєння, і до того ж во-
лодіючи не надто доброю пам’яттю, я прагнув далі вчи-
тися. З почуттям відвертої невпевненості у своїх силах 
я йшов на вступні іспити...» – так згодом Ейн штейн опи-
сав власні враження від іспитів у політехнікумі. Їх він 
провалив. Підвели слабкі знання мов і ботаніки.

Однак усе виявилося не так уже й кепсько, як вида-
валося на перший погляд. Річ у тому, що під час одного 
з екзаменаційних завдань Берті знайшов блискуче й аб-
солютно незвичайне рішення! Рішення, яке змусило 
професорів звернути на нього увагу. Директор навчаль-
ного закладу особисто прийшов поговорити з таланови-
тим абітурієнтом. Саме від нього Ейн штейн отримав му-
дру пораду вступити до будь-якої швейцарської школи, 
щоб нарешті здобути атестат і наступного року без про-
блем вступити до училища.

	 *	 Швейцарська	вища	технічна	школа	Цюриха	була	заснована	у	1855	році.	Цю-
рихський	політехнікум	вважається	найпрестижнішим	вишем	Швейцарії.
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Ейнштейн дослухався до цієї поради й подався до не-
величкого мальовничого містечка Арау, що на півночі 
Швейцарії. Там він записався до місцевої школи, де на-
вчалися переважно такі само бідняки, як і сам Альберт. 
Майбутньому прославленому генію довелося жити в бу-
динку одного зі своїх викладачів – той вважав за свій 
обов’язок допомагати бідним, але здібним учням. Зате 
ніхто тут не змушував Альберта безтямно зазубрювати 
підручники, а вільного часу вистачало на активне ви-
вчення фізики. Увагу Берті привернули роботи Джейм-
са Максвела* про електрику і теорії полів. Вважається, 
що саме в цей час, в Арау, Ейнштейн став на шлях до ди-
вовижних відкриттів майбутнього, саме тоді було покла-
дено початок його блискучій науковій кар’єрі.

Хай там як, а 3 жовтня 1896 року випускникові Ей-
нштейну нарешті вручили довгоочікуваний атестат. 
У документ каліграфічним почерком були вписані оцін-
ки, які й не снилися юнакові в період його навчання 
в мюнхенському ліцеї. Здебільшого п’ятірки і шістки 
за шестибальною шкалою. Тільки знову підвела мова: 
єдина трійка в Альбертовім атестаті за знання французь-
кої. Що ж, гуманітарні дисципліни на все життя зали-
шаться слабким місцем видатного вченого. На щастя, ця 
оцінка не завадила талановитому абітурієнтові того ж 
місяця бути зарахованим до педагогічного факультету 

	 *	 Джеймс	Клерк	Максвел	–	видатний	шотландський	учений	(1831–1879),	який	
створив	 теорію	 електромагнітного	 поля,	 розробив	 теорії	 світла	 і	 кольорів	
та	ін.	Автор	принципу	кольорової	фотографії.
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політехнікуму і поглиблено вивчати улюблені фізику 
й математику.

Пізніше роки навчання в політехнікумі Ейнштейн 
згадував як найщасливіші у своєму житті – він ніби по-
трапив до печери зі скарбами. Ще б пак! Тут йому на-
решті пояснювали наукові факти й відкривали доступ 
до будь-яких наук, цінували нестандартне мислення 
і прагнення глибше осягати світ. Розлютившись за всі 
пережиті неприємності на свою батьківщину, Альберт 
вирішив відмовитися від німецького громадянства. Од-
нак одразу стати швейцарцем бідний студент не зміг – 
на це потрібна була величезна сума – тисяча швейцар-
ських франків. Її він накопичив аж за п’ять років.

Утім, нікого в політехнікумі не бентежило, що сту-
дент Ейнштейн – апатрид (так називалися люди без гро-
мадянства). Тут його цінували за розум і талант. І саме 
у стінах Цюрихського училища в Альберта відбулися 
три доленосні зустрічі – з улюбленим учителем, кращим 
другом і першим коханням.

Учителем був видатний математик Герман Мінков-
ський*. Уже тоді Ейнштейн розумів, що присвятить своє 
життя фізиці, однак Мінковський тривалий час нама-
гався зацікавити Берті світом цифр і чисел. Він був од-
ним із перших, хто повірив у велике наукове майбутнє 
Альберта. Хоч і вважав Ейнштейна не надто сумлінним 

	 *	 Герман	 Мінковський	 –	 німецький	 математик	 (1864–1909).	 Розробив	 геоме-
тричну	теорію	чисел	і	запропонував	геометричну	чотиривимірну	модель	тео-
рії	відносності,	яка	демонструвала,	що	час	і	простір	не	існують	окремо	один	
від	одного.	«Відтепер	час	і	простір	окремо	один	від	одного	стають	фікцією,	
і	тільки	їхнє	поєднання	зберігає	шанс	на	реальність»,	–	заявив	учений.
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студентом за те, що той не вчащав на заняття з матема-
тики. Понад усе талановитий студент любив фізику. 
До речі, керівник кафедри фізики політехнікуму Генріх 
Вебер недолюблював Ейнштейна і згодом навіть нази-
вав його науковий успіх помилкою. Вебер був прибічни-
ком класичної науки й не вірив у новаторські теорії сво-
го студента.

Другом Ейнштейна став Марсель Гроссман. Ось він 
якраз більше захоплювався математикою, що дуже до-
помогло Альберту під час роботи над знаменитою теорі-
єю відносності. Друг із радістю став співавтором велико-
го відкриття.

А перше кохання Ейнштейна звали Мілева Марич. 
Вона приїхала із Сербії, яка тоді входила до складу Ав-
стро-Угорщини. Мілева була однією з перших дівчат, за-
рахованих на навчання до політехнікуму. У той час вища 
освіта вважалася привілеєм чоловіків. Як і Альберт, Мі-
лева вивчала фізику. З цього і почався їхній роман.

Швидко промайнули чотири роки навчання, і в серп-
ні 1900 року Ейнштейн отримав диплом політехнікуму 
з чудовим середнім балом 4,91 із шести.
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Запитання:
1. В якій країні наш герой вирішив продовжити 

навчання?

2. Яку пораду дав Альберту директор політехнікуму 
після того, як абітурієнт провалив іспити?

3. Як ставився Ейнштейн до процесу навчання 
в політехнікумі? Чи подобався йому цей заклад?

4. Які важливі зустрічі відбулися у Ейнштейна в роки 
навчання? 
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РОЗДІЛ 
ЧЕТВЕРТИЙ,
в якому Ейнштейн 
тішить дітлахів 
і обурює дорослих 



Питання, що заганяє мене 
у глухий кут: «Я божевільний, 
а чи всі довкола мене?»

Ейнштейн про те,  
чому часом нічого  

не виходить

 

Після випуску з політехнікуму талановитий мо-
лодий учений Альберт Ейнштейн знову опи-
нився у  скруті. Швейцарський паспорт він 
не отримав, тож і влаштуватися вчителем фізи-

ки (а саме цей фах він здобув в училищі) не мав права. 
Не брали його й на будь-яку іншу роботу.

Напевно, хтось інший, не такий оптиміст, як Ейн-
штейн, одразу ж здався б. Та Альберт був не таким – 
не в його правилах опускати руки. Він розмірковував 
так: роботи і справді немає, а якщо немає роботи, зна-
чить немає грошей... Зате є купа вільного часу для за-
нять улюбленою наукою – фізикою! Знав би Ейн штейн, 
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що ці заняття невдовзі принесуть приголомшливі ре-
зультати...

Одначе Альберт і справді мав потребу у грошах. Він 
мусив сплатити мито й отримати громадянство Швейца-
рії (він усе ще жив без паспорта і громадянства!). А ще 
хлопець замислив оженитися на своїй подрузі Міле-
ві Марич, а весілля – справа не з дешевих. А тут навіть 
на їжу не вистачає.

Упродовж нестерпних двох років молодий спеціа-
ліст перебивався випадковими заробітками, позаяк 
на справжню роботу його не брали. Ейн штейна не брали 
помічником професори з політехнікуму, навіть Герман 
Мінковський, а в школах для нього лиш подеколи пере-
падало місце викладача на заміну або репетитора.

Пояснювали це по-різному. Хтось говорив, що пер-
спективний юнак – іноземець (мали на увазі, звісно ж, 
єврей – людей цієї національності в Європі все ще недо-
люблювали), когось не влаштовував зовнішній вигляд 
Альберта – його кумедні костюми й кучерява зачіска, 
комусь він здавався надто молодим. Подейкували та-
кож, що Вебер докладав усіх зусиль, щоб ненависного 
йому студента нікуди не брали.

Хай там як, постійної роботи Ейн штейн не мав, а як 
випадав якийсь заробіток, то його не вистачало навіть 
на себе, годі вже й казати про утримання сім’ї.

До речі, не любили Ейн штейна тільки дорослі. Діти, 
до яких він приходив з уроками, учителя просто обож-
нювали. Тож коли директор якоїсь гімназії, приймаю-
чи рішення щодо Ейн штейна, запитав би думки учнів, 
то почув би дружне: «Так, брати!».
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Учням усе подобалося в  молодому викладачеві  – 
незвичайна зовнішність, незгасна усмішка, безмежна 
любов до свого предмета й талант легко пояснювати, зда-
валося б, нудний матеріал, що складався з цифр і функ-
цій. Дивувалися навіть батьки, які приходили до школи 
забирати дітей з уроків – крізь двері, за якими Ейн-
штейн викладав алгебру й геометрію, раз у раз лунали 
вибухи реготу.

У вільний від викладання час Альберт наполегли-
во студіював фізику. І в 1901 році він зміг написати 
свою першу самостійну наукову статтю, яку взявся на-
друкувати серйозний часопис «Аннали фізики». Гоно-
рару, який Ейн штейну виплатили за статтю, нарешті 
вистачило на оплату співбесіди й мита для отриман-
ня довгоочікуваного швейцарського громадянства. 
На жаль, документ однаково не приніс такої сподіва-
ної стабільності – перспективного випускника не бра-
ли на роботу.

Відмовилися від нього і в швейцарській армії. Коли 
Альберт, як і належало на той час усім швейцарським 
громадянам-чоловікам, отримав повістку і  з’явив-
ся на медогляд, лікарю довелося визнати, що до служ-
би новобранець непридатний. Місяці голоду підірвали 
здоров’я Ейн штейна. Хвороба печінки, спричинена по-
стійним недоїданням, переслідувала генія до кінця жит-
тя. Тому солдат із нього був би нікудишній – надто вже 
за цей час він ослаб. 

Від усіх життєвих незгод Ейн штейн рятувався фізи-
кою – своїм головним захопленням і розрадою. Від на-
укової роботи йому довелося відволіктися в середи ні 

33



1902 року. Студентський друг Марсель Гроссман* біль-
ше не міг осторонь спостерігати за стражданнями сво-
го товариша, тож попросив батька влаштувати Альберта 
на роботу. Так Ейнштейн потрапив у Бюро патентуван-
ня винаходів у місті Берн. До речі, тут він працював 
упродовж семи років. Отримував заявки на патенти різ-
них електричних приладів, перевіряв їх і давав висно-
вок – варто патентувати цей винахід чи ні. Паралельно 
Альберт підтягував знання в електриці, розділі фізи-
ки. Тобто наукою він займався не лишень у вільний час, 
а й на роботі. Після повернення додому вчений невтом-
но продовжував займатися наукою.

У жовтні 1902 року Ейнштейн отримав сумну звіст-
ку – захворів його батько. Вчений залишив Швейцарію 
і поїхав до Італії, де жила його сім’я. Із хворим батьком 
він устиг провести лише кілька днів. Герман Ейнштейн 
помер, практично нічого не залишивши сім’ї.

За сумною подією невдовзі сталася радісна. Робо-
та кипіла, у вченого з’явилися заощадження, і в січ-
ні 1903 року він зміг справити весілля з коханою Міле-
вою. Минув рік – і, коли надворі буяв зеленню травень, 
у пари з’явився син, якого назвали на честь батька Ган-
сом-Альбертом.

Паралельно з особистим життям в Ейнштейна на-
лагодилася і наукова діяльність. Із ним уже регулярно 

	 *	 Марсель	Гроссман	–	швейцарський	математик.	Народився	у	1878	році	в	Буда-
пешті.	Вивчав	неевклідову	геометрію	–	геометрію,	закони	якої	відрізняються	
від	описаних	Евклідом.	Був	співавтором	ранніх	робіт	Ейнштейна	із	загальної	
теорії	відносності.	На	честь	ученого	заснована	міжнародна	премія	Марселя	
Гроссмана.
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співпрацював науковий часопис «Аннали фізики». Спер-
шу редакція просила вченого писати відгуки на чужі ро-
боти. Однак невдовзі Альберт переконав нове началь-
ство, що й сам здатен викладати наукові теорії не згірше 
за своїх колег. У 1905 році на сторінках журналу поча-
ли виходити статті молодого дослідника. Так настав «рік 
чудес» фізики.

36



Запитання:
1. Як Альберт ставився до скрути, в якій опинився 

після закінчення політехнікуму?

2. Чому діти любили Ейнштейна?

3. Яка подія допомогла йому заробити гроші для 
отримання паспорта?

4. Куди великого фізика влаштував на роботу батько 
студентського друга Марселя Гроссмана?
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РОЗДІЛ П’ЯТИЙ,
в якому Альберт 
Ейнштейн влаштовує 
«рік чудес»



Геніальні ідеї так рідко 
спадають на думку, що їх 
неважко запам’ятати.

Ейнштейн про те,  
як він зміг запам’ятати  

свої великі відкриття 

Так вже сталося, що всі свої найвидатніші від-
криття Ейнштейн уперше представив світові 
впро довж лишень одного року. Це був 1905 рік, 
коли вчений опублікував шість статей, чотири 

з яких згодом здійснили переворот у науці. Ці чотири 
публікації Альберт обіцяв друзям ще на початку року.

Першу статтю Ейнштейн завершив у травні, в ній іш-
лося про рух елементарних частинок* матерії. Якщо ви 
ще не вивчали хімії, то потребуєте невеликого пояснен-
ня, чим саме зайнявся Альберт.

Отже, все навколо нас – предмети й організми – скла-
даються з певних речовин. Наприклад, вода складаєть-
ся з кисню і водню, а повітря, яким ми дихаємо, – це 

	 *	 Елементарні	частинки	–	 загальна	назва	низки	дрібних	частинок	матерії,	 які	
не	можна	розщепити	на	складові	частини.	До	елементарних	частинок	відно-
сять	електрони,	протони,	нейтрони,	нейтрини,	кварки,	бозон	Хіґґса	та	ін.	
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суміш газів азоту, кисню, аргону тощо. Хімічні елемен-
ти, з яких складається наш світ, описані у таблиці Мен-
делєєва (її вивчають у школі на уроках хімії). Найдрібні-
шу частинку таких речовин називають атомом.

Так ось, ці атоми не стоять на місці, навіть якщо 
предмет, який із них складається, просто лежить на сто-
лі. І хоча нам здається, що предмети нерухомі, самí дріб-
ні частинки постійно перебувають у русі – пересувають-
ся у своєму крихітному просторі.

Першовідкривачам цей рух атомів видавався абсо-
лютно безладним. А от Ейнштейн зміг зрозуміти й оці-
нити їхню «логіку», описати деякі закони, яким цей 
рух підпорядковується. Він також навчився оцінювати 
кількість атомів, з яких складається речовина. Для цьо-
го йому довелося поєднати температуру речовини з об’є-
мом, який вона займає (відомо ж бо, що при нагріван-
ні матерія збільшується в об’ємі), і вивести спеціальну 
формулу залежності одного параметра від іншого. І це 
була головна формула майбутньої молекулярно-кінетич-
ної теорії. А ще вчений остаточно довів існування ато-
мів – доти ще були фізики, котрі сумнівалися в цьому.

Друга стаття вийшла на початку червня. У ній Ейн-
штейн розмірковував над природою світла. До нього фі-
зики уявляли світло своєрідною хвилею. Вважалося, що 
воно поширюється, як хвилі на поверхні води. Але така 
теорія не могла пояснити взаємодії світла з матерією. 
Ейнштейн описав світло як рух пор цій енергії в просто-
рі у взаємодії з атомами матерії і назвав ці порції «світ-
ловими квантами», а в 1926 році вони отримають назву 
«фотони».
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Альбертові не першому це спало на думку, але саме 
його теорія виявилася настільки досконалою, що покла-
ла початок ще одному розділу науки – квантовій фізиці. 
Це дуже складна й захоплива галузь науки, відкриття 
в якій тільки почалися. Наприклад, завдяки висновкам 
Ейнштейна з’явилася можливість створювати косміч-
ні кораблі, надпотужні комп’ютери, з великою точні-
стю миттєво передавати інформацію на великі відста-
ні... Хто знає, які ще неймовірні винаходи та відкриття 
чекають на нас у майбутньому завдяки квантовій фізиці 
й Альбертові Ейнштейну.

Улітку Ейнштейн опублікував ще дві статті, після 
яких виникла теорія відносності як окремий розділ фі-
зики (саме вона принесла вченому найбільшу славу). 
А доти в основі фізичної науки була класична механіка 
й закони Ісаака Ньютона*, відкриті понад два століття 
тому. За допомогою виведених англійським науко вцем 
законів доволі переконливо описується земна реаль-
ність. Але Ейнштейн ще в школі цікавився питаннями, 
які не вписуються в рамки класичної механіки і вихо-
дять за межі можливого на Землі. Наприклад, що буде 
з часом, якщо якийсь предмет рухатиметься зі швидкі-
стю світла (майже 300 000 км за секунду)? Він так само 
плинутиме чи, наприклад, зупиниться?

У XVII столітті для Ньютона існував тільки простір, 
в якому діють різні фізичні закони. Наприклад, сила 

	 *	 Ісаак	Ньютон	–	англійський	математик,	фізик,	астроном	(1642–1727).	Відкрив	
закон	всесвітнього	тяжіння	і	три	закони	механіки.	Він	виклав	їх	у	праці	«Ма-
тематичні	начала	натуральної	філософії»,	що	стала	основою	класичної	фізи-
ки.	Розробив	теорію	кольору,	заклав	основи	сучасної	оптики	та	ін.
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тяжіння. Це коли наша планета притягує до себе все, що 
на ній розташовується. І тому стигле яблуко падає з гіл-
ки у траву, а не, наприклад, злітає в небо. За легендою, 
саме після того, як яблуко впало Ньютонові на голову, 
цей геніальний англієць і відкрив закон усесвітнього тя-
жіння. Час же для Ньютона був абсолютом – він невбла-
ганно рухався в одному напрямку, зі сталою швидкістю, 
і зупинити його було неможливо. Він брав його до уваги, 
але нічого не міг з ним  удіяти. 

Однак геніальний німець дійшов висновку, що зако-
ни Ньютона все ж таки порушуються! Тільки ста ється це 
за умов, неможливих під час спостереження неозброє-
ним оком. Наприклад, Ейнштейн виснував, що елемен-
тарні частинки існують за іншими законами. І для них 
час і простір мають інший зміст. Те саме відбувається, 
якщо об’єкти макросвіту (видимі неозброєним оком) пе-
ресуваються зі швидкістю, близькою до швид кості світ-
ла. За таких умов час втрачає сталість і змінюється за-
лежно від швидкості руху об’єкта.

Теорія відносності відчинила двері у вивчення світу 
елементарних частинок. Саме з її допомогою були ство-
рені всі мобільні та електронні пристрої, якими нині що-
дня користується людство. А ще ця теорія уможливила, 
наприклад, створення крихітних пристроїв – наноро-
ботів, за допомогою яких у майбутньому лікуватимуть 
найтяжчі хвороби і навіть створюватимуть частини жи-
вих організмів. На теорії відносності виникла також на-
ука кібернетика.

Ба більше, з часом, використовуючи цю теорію, вчені 
планують навчитися за власним бажанням викривляти 
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простір і час (Ейнштейн довів, що таке викривлення 
можливе). Так реальністю можуть стати миттєві подоро-
жі в найдальші закутки відкритого космосу*. Адже поки 
що, в умовах класичної фізики, шлях на сусідню до Зем-
лі планету Марс забирає майже рік. А от до Плутона, 
карликової планети на «задвірках» Сонячної системи, 
космічний зонд New Horizons («Нові горизонти») летів 
аж дев’ять з половиною років!

А ще в рамках теорії відносності Ейнштейн вивів 
найвідомішу у світі фізичну формулу: E = mc². Тобто 
енергія тіла або об’єкта (Е) дорівнює його масі (m), по-
множеній на швидкість світла (с) у квадраті. Ця форму-
ла входить до шкільного курсу фізики, однак діти дізна-
ються про неї набагато раніше. Хтось носить футболки 
з таким написом, хтось п’є чай з кухля, на якому її ви-
бито. 

Ця формула стала символом величезного прориву 
в науці, який спричинили робо`ти Ейнштейна. До нього 
ніхто навіть не здогадався об’єднати два окремі параме-
три – енергію і масу, вони неначе існували окремо. Ге-
ніальний учений поєднав ці два параметри за допомогою 
швидкості світла й описав формулою E = mc² – перетво-
рення маси в енергію і навпаки. І хоч цю формулу експе-
риментально довести й досі ніхто не зміг, з її допомогою 
було доведено існування чорних дір у далекому космосі, 

	 *	 Один	із	варіантів	такої	подорожі	–	через	так	звану	кротовину.	Кротовина	–	це	
тунель,	що	сполучає	«коротким	шляхом»	дві	віддалені	точки	Всесвіту	за	ра-
хунок	викривлення	простору	й	часу.	Існування	кротовин	допускається	у	фізи-
ці,	але	поки	що	не	доведене.	Тунелі	в	космічному	просторі	часто	описуються	
в	науково-фантастичних	виданнях	і	фільмах.
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нейтронних зірок та безліч інших неймовірних і таємни-
чих об’єктів Усесвіту. Тобто, вона хоч і не доведена, а од-
нак працює!

Усі ці неймовірні речі беруть свій початок із декіль-
кох статей, опублікованих молодим генієм упродовж ли-
шень одного 1905 року – «року чудес».

Запитання:
1. Упродовж якого часу Ейнштейн показав світові свої 

відкриття? За допомогою чого він це зробив?

2. Якому розділу науки поклав початок геній однієї 
зі своїх досконалих теорій? Як це відобразилося 
на сучасному світі?

3. Яку найвідомішу фізичну формулу в світі вивів 
Альберт у рамках теорії відносності? Що вона 
означає?
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РОЗДІЛ ШОСТИЙ,
в якому світ починає 
цінувати Ейнштейна



Мій чоловік — геній! Він уміє 
робити геть усе. Окрім грошей. 

Дружина Ейнштейна про те,  
як він із головою поринав у науку  

і як мало приділяв уваги всьому іншому 

Статті Ейнштейна, опубліковані в неймовірний 
«рік чудес», визначили подальший розвиток на-
уки. І нині залишаються нерозгаданими дале-
ко не всі загадки, до яких наблизився видатний 

учений. Але змін у житті ці роботи йому не принесли. 
Тобто принесли, але не відразу.

Якийсь час Альберт ще працював у своєму патент-
ному бюро за досить низьку платню і вів тихе життя 
скромного чиновника. А у вільні від роботи години він 
дописував докторську дисертацію, займався сімейними 
справами й листувався з видатними вченими-фізиками.

У  тому  ж таки 1905  році Цюрихський універси-
тет отримав від Ейнштейна рукопис дисертації на тему 
«Нове визначення розмірів молекул». Атоми можуть 
об’єднуватися у різні сполуки. Найпростіша частин-
ка такого з’єднання називається молекулою. Напри-
клад, якщо один атом натрію з’єднається з одним ато-
мом хлору, утвориться молекула, тобто дрібна частинка 
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кухонної солі, яку ми вживаємо в їжу. Рукопис прийня-
ли до розгляду, віддали професорам на рецензію, і в січ-
ні 1906 року молодий учений успішно захистив доктор-
ську дисертацію.

Найбільше враження праці молодого генія спра-
вили на німецького вченого Макса Планка. Саме його 
відкриття взяв за основу Ейнштейн під час написання 
роботи із квантової фізики. Прочитавши статті молод-
шого колеги, Планк написав йому листа, в якому по-
обіцяв Альбертові, що його праці невдовзі обов’язково 
спричинять бурхливі суперечки, а пізніше, ймовірно, 
і цілий переворот у науці. Планк навіть не підозрю-
вав, що його новий знайомий, потенційний геній у на-
уці, лишень прагне потрапити до наукового кола, а сам 
тим часом працює на скромній посаді чиновника. Авто-
ритетний фізик почав згадувати про Ейнштейна в лис-
туванні з іншими колегами. Водночас університетами 
Європи ширилися примірники часопису «Аннали фізи-
ки» зі статтями молодого науковця. Слава Ейнштейна 
зростала.

А  сам Альберт, як і  раніше, не  прагнув зароби-
ти на цій славі грошей і навіть не намагався досягти 
якогось особливого статусу. Коли вчені з  інших кра-
їн приїжджали подивитися на молоде дарування і по-
спілкуватися з  ним, вони не  завжди вірили, що цей 
розпатланий чоловік у непрасованому одязі і є тим са-
мим Ейн штейном, який здійняв таку бучу серед нау-
ковців. Усе, про що мріяв молодий учений, – потрапи-
ти до університету, стати професором і більше не гаяти 
часу на нудну конторську роботу в патентному бюро.
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Наприкінці 1907 року Ейнштейн надіслав ще один 
рукопис до університету. Цього разу це був навчаль-
ний заклад швейцарської столиці, міста Берн, а стаття 
про теорію відносності стала заявкою на здобуття вче-
ним місця приват-доцента. Як воно зазвичай трапляло-
ся у житті початківця-дослідника, за успіхом на нього 
чигала невдача – його не взяли на роботу. Вдалою була 
лише друга спроба, у 1908 році.

Однак у  Берні Ейнштейн теж не  затримався. На-
уковий керівник його дисертації, професор Альфред 
Кляйнер, порекомендував свого учня на посаду доцен-
та теоретичної фізики в Університеті Цюриха. 7 трав-
ня 1909 року Ейнштейна прийняли на цю посаду, і він 
назавжди позбувся ненависної роботи в бюро. Нарешті 
Альберт зміг цілком поринути у вивчення улюбленої фі-
зики. Перспективного фахівця зарахували до штату Цю-
рихського університету, хоч місць на цю посаду не було. 
З цієї причини колеги не злюбили Ейн штейна: старі про-
фесори не розуміли суті його відкриттів, а молоді колеги 
заздрили його успіхові. Хоч як Альберт любив Цюрих, 
хоч як йому подобалося працювати в одному навчально-
му закладі зі старим другом Марселем Гроссманом, а за-
триматися тут ученому не вдалося.

У 1911 році молодого генія покликали викладати 
у Празі. Сюди Ейнштейн переїхав сам – дружина і те-
пер уже два сини (Едуард народився у 1910 році) зали-
шились у Швейцарії. Як викладач Празького універси-
тету вчений устиг відвідати великий науковий конгрес, 
організований багатим промисловцем і любителем при-
родничих наук Ернестом Сольве (на його честь конгрес 
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назвали Сольвеєвським). Сюди приїхали чи не всі фізи-
ки зі світовим ім’ям – тут були і вже знайомий з моло-
дим генієм Макс Планк, і знаменита завдяки своїм ро-
ботам про радіацію Марія Кюрі, і засновник ядерної 
фізики Ернест Резерфорд.

Однак найбільш пам’ятна зустріч відбулася з фран-
цузьким фізиком Анрі Пуанкаре. Ейнштейн бачився 
з ним лишень раз у житті. Пуанкаре не погоджувався 
з висунутою молодим колегою теорією відносності, але 
ставився до Альберта з неабиякою пошаною. Вчені по-
спілкувалися, висловивши один одному глибоку пова-
гу. Кажуть, що їхня зустріч була зустріччю старої школи 
у фізиці й нової, під час якої зійшлися ненадовго мину-
ле з майбутнім. Утім, у рамках квантової фізики і теорії 
відносності таке цілком можливо.

Рік по тому, влітку 1912 року, Ейнштейн нарешті от-
римав довгоочікувану пропозицію — його покликали 
викладати в любому серцю Цюрихському політехніку-
мі. Кумедно, та сюди Альберта запросили на місце його 
найзапеклішого ворога – професора Вебера, який нато-
ді подав у відставку.

До  alma mater (тобто «матері-годувальниці»  – 
так студенти за  давньою традицією називають рід-
ний університет) молодий учений повернувся зіркою 
викладаць кого складу. Перспективному дослідникові 
виділили власну лабораторію і дозволили користувати-
ся всім необхідним для роботи. Хоч професор і не любив 
лекцій, однак читав справно, а решту часу присвячував 
дослідженням. У політехнікумі Альберт був цілком ща-
сливий. На жаль, у родині вченого на той час буде не все 
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так радісно. Він більше захоплювався наукою і дівчата-
ми, які поділяли його погляди, ніж дружиною Мілевою 
і домашнім господарством.

Тим часом у Берліні захоплений досягненнями Ейн-
штейна Макс Планк наполегливо працював над тим, щоб 
знову переманити блискучого дослідника до Німеччини. 
Він кілька разів намагався повернути колегу на бать-
ківщину, і в квітні 1914 року йому це нарешті вдало-
ся. Пропозиція, що її зробили Ейнштейнові у Берліні, 
була фантастичною – його покликали очолити спеціаль-
но створений дослідний інститут і заодно зарахували ви-
кладачем Берлінського університету.

Учений зрозумів, що, хоч на  батьківщині йому 
і не буде комфортно через гнітючу атмосферу (до почат-
ку Першої світової війни залишалося зовсім мало часу, 
і Німеччина активно готувалася до цього), зате він може 
цілком присвятити себе улюбленій науці. Тим паче для 
роботи йому виділяли інститут. Дружина і двоє синів 
знову залишилися у Швейцарії.
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Запитання:
1. Про що мріяв Альберт, працюючи в патентному 

бюро?

2. На кого справили найбільше враження праці 
молодого Ейнштейна? Яким чином це позначилося 
на кар’єрі вченого?

3. Чи завжди щастило нашому герою? Чи всього 
він домагався з першого разу? Як видатний фізик 
ставився до відмов? А до колег? До фізики?

53



РОЗДІЛ СЬОМИЙ,
в якому Альберт 
залагоджує родинні 
справи, уникаючи справ 
державних



Якщо ви прагнете щасливого 
життя, то мусите обрати 
мету, а не людей або речі. 

Ейнштейн про щастя

Ейнштейн повернувся на батьківщину. Сказати, 
що це повернення було тріумфальним  – нічо-
го не сказати. Дуже помилялися люди, які мали 
певність, що дивний хлопчик у цьому житті нічо-

го не досягне. Помилилися в ньому вчителі, які вважа-
ли, що хлопець не надто розумний. Помилилися сусіди, 
котрі пророкували йому доволі звичайне майбутнє. По-
милилися однокласники, які знущалися над сором’яз-
ливим хлопчиком. Альберт приїхав до Берліна керувати 
великим дослідним інститутом і відкривати нові й нові 
сторінки в історії фізики. А де в цей час були всі вони? 
Історія про це мовчить.

Усього кілька років тому Ейнштейна практично ви-
турили з Німеччини за те, що він єврей, а тепер обсипа-
ли благами за його неймовірний розум. Уперше в жит-
ті у вченого з’явилася власна справді велика квартира, 
а згодом навіть заміський будинок і яхта. Альберт завж-
ди обожнював відпочинок на яхтах. Загалом рідна кра-
їна нарешті визнала його, полюбила й почала  цінувати. 
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А ось сам учений не квапився пробачити Німеччи-
ні пережиті в дитинстві неприємності. Він так і не помі-
няв свого вистражданого швейцарського паспорта знову 
на німецький. Згодом він вирішив, що краще для нього 
отримати подвійне громадянство. І річ була не лишень 
у тому, що видатний науковець не забув, як у шкільні 
роки його примушували ходити строєм, накидали будь-
що любити батьківщину і при цьому розповідали, що він 
небажаний у цій країні через єврейське походження. На-
ближалася війна, і це відчувалося у всьому. Газети пи-
сали про те, що Німеччина повинна стати на шлях за-
воювань заради свого народу. Всіх, кого тільки можна, 
забирали служити до армії, держава активно займала-
ся виробництвом зброї, із сусідами укладалися військо-
ві союзи.

Щоб хоч якось виправдати таку агресивну поведінку, 
влада Німеччини зверталася до видатних людей краї ни. 
Їх просили, а часом і примушували підписувати різні 
звернення і патріотичні листи. Ейнштейн з дитинства 
ненавидів будь-які конфлікти. Війну він вважав огид-
ною. Учений був пацифістом (так називають людей, які 
виступають тільки за мир). Тому він категорично від-
мовлявся брати участь у наближенні і виправданні вій-
ни. Зате з легкістю підписував антивоєнні листи. І в цьо-
му йому придався саме швейцарський паспорт.

Річ у тому, що нова батьківщина видатного вчено-
го завжди, в будь-якому конфлікті, в будь-якій війні 
зберігала і зберігає нейтралітет. Так колись домовили-
ся керівники Швейцарії. А це означає, що країна ніко-
ли не підтримає жодну зі сторін конфлікту і ні за яких 
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обставин не втрутиться у війну. Тому швейцарське гро-
мадянство давало Ейнштейнові цілковите право не бра-
ти участі в підготовці й розв’язанні Першої світової вій-
ни, а повністю зосередитися на улюбленій науці.

За таке інакомислення Ейнштейна не любили в Ні-
меччині. Уже на той час він був дуже авторитетним і зна-
менитим – будь-яке його слово сприймалося як слово 
найрозумнішої людини у світі. І якби він підтримав вій-
ну, то в газетах можна було б з упевненістю заявити, що 
її початок недаремний. Проте вчений був непохитним. 
Тому його звинувачували у непатріотизмі, нелюбові до 
батьківвщини.

Ось у такій атмосфері тоді доводилося працювати ве-
ликому фізику. Але роботу свою він любив, а в Берліні 
йому створили абсолютно всі необхідні умови. Навіть 
не просили викладати – Ейнштейну хоч це і непогано 
вдавалося, однак душа до викладання в нього справді 
не лежала. Взагалі будь-яка практика важко давалася 
вченому, він надавав перевагу теорії. Тому експеримен-
тів на підтвердження своїх висновків Ейн штейн не ста-
вив (це за нього пізніше зроблять інші науковці). Зате 
він багато працював з теорією – розмірковував, обчис-
лював, виснував. Берлінські знайомі вченого розпові-
дали, що він міг займатися своїми обчисленнями скрізь 
і за будь-яких обставин – навіть гуляючи під дощем або 
сидячи в гостях.

За час, проведений у Берліні, Ейнштейн устиг завер-
шити формулювання своєї теорії відносності, а також 
почав роботу над «теорією всього». Фізики називають 
її «єдиною теорією поля» і з її допомогою намагаються 
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коротко, але безпомилково описати Всесвіт. Крім того, 
вчений заходився досліджувати Всесвіт як величезний 
космічний простір з усім, що перебуває в ньому (з на-
укової точки зору правильно сказати «зайнявся космо-
логією»).

І саме в той час на Ейнштейна навалюється відразу 
безліч хвороб. До проблем із печінкою, що їх він нажив 
у голодні роки вбогої молодості, додалися виразка шлун-
ку, жовтяниця та інші неприємності. Через них учений 
так ослаб, що на кілька місяців занедужав. Та роботи 
не припинив. А догляд за немічним науковцем узяла 
на себе його далека родичка Ельза Льовенталь – дружи-
на Мілева залишилася з дітьми у Швейцарії.

Ельза не тільки допомагала Ейнштейнові з хатньою 
роботою, а й вела з ним тривалі бесіди про його відкрит-
тя. Непомітно для себе Альберт знову закохався. Тому, 
коли хвороби відступили, він заявив, що має намір їха-
ти до Швейцарії розлучатися з дружиною, зібрав усі не-
обхідні документи та дозволи (з Німеччини, яка роз-
почала війну, виїхати було дуже складно) і на початку 
1919 року домігся від Мілеви згоди на розлучення.

До слова, заповзятлива дружина не тільки вмовила 
Ейнштейна залишити їй і синам будинок у Швейцарії, 
а й узяла з нього слово віддати їй усю грошову частину 
Нобелівської премії. Вона була впевнена, що Альберт не-
одмінно її отримає! Вченого здивувала така вимога дру-
жини – тоді він навіть думати не смів про найвищу нау-
кову нагороду, хоча, починаючи з 1910 року, періодично 
вносився Нобелівським комітетом до списків номінан-
тів. Тому Альберт із легкістю погодився на цю  умову.
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Повернувшись до Берліна, Ейнштейн зробив пропо-
зицію Ельзі Льовенталь і практично відразу з нею по-
брався. Із другою дружиною вченому жилося простіше – 
Ельза мала веселу вдачу, розділяла його переконання, 
не змагалася з ним у науці, бо нічого в ній не тямила, 
і просто обожнювала свого чоловіка.

Друга дружина так його кохала, що заплющувала 
очі на численні романи Ейнштейна з іншими жінками. 
До того ж у неї вже були дві дорослі дочки від першого 
шлюбу, тому вона не прагнула завести від Ейн штейна 
ще дітей. Вчений це цінував – йому не довелося знову 
відриватися від роботи для допомоги в догляді та вихо-
ванні дітей.

Наприкінці того ж року до Ейнштейна і його нової 
дружини приїхала хвора мати Пауліна. Ельза і її до-
глядала (сам Альберт на  той час ще цілком не  огов-
тався від власних проблем зі  здоров’ям). У  лютому 
1920 року Пауліни не стало. Ейнштейн тяжко пережи-
вав цю втрату – маму він дуже любив за доброту й тепло, 
якими вона огортала його з дитинства. Дружина усіля-
ко намагалася допомогти вченому пережити цей удар.
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Запитання:
1. В якій атмосфері працював фізик у Берліні? Що 

допомагало йому не брати участі в підготовці 
до війни?

2. Що сталося у ті роки в особистому житті Альберта?

3. Якої обіцянки домоглася від Ейнштейна перша 
дружина під час розлучення? Як він це сприйняв?
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РОЗДІЛ ВОСЬМИЙ,
в якому Альберт 
Ейнштейн стає зіркою



Закони математики, які бодай 
якось стосуються реального 
світу, ненадійні; а надійні 
математичні закони аж ніяк 
не стосуються реального 
світу. 

Ейнштейн про реальність

У  1919  році Ейнштейнові виповнилося 40  ро-
ків. А найвища у світі наукова нагорода – Но-
белівська премія – досі йому не дісталася, не-
зважаючи на  славу й  повагу колег-учених. 

До речі, починаючи з 1910 року, колеги майже щоро-
ку домагалися від Нобелівського комітету, щоб той від-
значив генія за його теорію відносності та квантову те-
орію. Навіть Макс Планк, котрий сам здобув премію 
у 1918 році, регулярно відправляв запити про нагород-
ження  Ейнштейна.

Однак відповідь була незмінною: недостатньо експе-
риментальних підтверджень теорії. У цьому сенсі Но-
белівський комітет був доволі прискіпливим і не давав 
премії, доки остаточно не впевниться, що винахід або 
відкриття справді працює та приносить людству зиск 
(допомагає лікувати хвороби, робить щоденне життя 
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простішим і комфортнішим, сприяє новим науковим від-
криттям). Ейнштейн так само займався теорією, а експе-
риментувати навіть не збирався. І скільки б інші фізики 
не вихваляли його дітище, і як часто ним не користува-
лися б, так і не змогли переконати Шведську королів-
ську академію наук (а саме при ній працює комітет).

Та чому мова зайшла саме про 1919 рік? Усе просто – 
саме того року англійський астрофізик Артур Еддін-
ґтон нарешті зміг на практиці довести одне з положень 
квантової теорії – положення про викривлення проме-
нів світла під упливом гравітації. За джерело гравітації 
учений узяв Сонце у день його затемнення, а джерелом 
світла вибрав Меркурій, який повинен був сховатися 
за сонячним диском, а потім з’явитися на небі знову. Ці 
спостереження повинні були дати досить чіткі резуль-
тати, адже Сонце значно більше за Землю. Тому й вона, 
й інші планети Сонячної системи, притягуються до ньо-
го, не відлітають у відкритий космос. Можна тільки уя-
вити, у скільки разів сильніше воно впливає на потоки 
світла, ніж Земля.

Як саме відбувався цей цікавий експеримент? 
29 травня 1919 року Сонце повністю сховалося у тіні 
Місяця, залишивши на своєму місці лише кільце світла. 
Для проведення експерименту Еддінґтон разом із поміч-
никами вирушив в експедицію туди, де найкраще було 
видно затемнення – до Західної Африки.

Учений, як ми пам’ятаємо, збирався спостерігати, 
як за сонячним диском ховається найближча до нашої 
зірки планета Меркурій. Англієць розраховував за-
фіксувати, як під упливом гравітації Сонця світлові 
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промені відхиляються від прямої (раніше вважалося, 
що вони абсолютно прямі й не можуть переломлювати-
ся іншим способом, окрім як зустрівши якусь серйоз-
ну перешкоду). Меркурій не підвів англійського астро-
фізика – він показався через Місяць і Сонце тоді, коли 
за всіма уявленнями класичної фізики не міг бути вид-
ний.

Ось як свій експеримент описував сам Еддінґтон: 
«Дощ ущух близько полудня і приблизно о 1:30 ми по-
бачили Сонце. Ми приготували фотоапарати, поклада-
ючись на фортуну. Я не бачив затемнення, бо саме змі-
нював фотопластинки. Був лишень один погляд, щоб 
упевнитися, що все почалося, і пів погляду, щоб оціни-
ти кількість хмар. Ми отримали 16 знімків, на яких Сон-
це вийшло з усіма деталями, але хмари затуляли зорі. 
На останніх кількох знімках було кілька зображень зі-
рок, які дали нам бажане».

Зірки (однією з яких і був Меркурій) на знімках тро-
хи змістилися від тих місць, на яких повинні були опи-
нитися після затемнення. Щоб довести це, Еддінґтон 
провів чималу роботу з розрахунками й обчисленнями. 
Ще й світлини вийшли не надто вдалі. Та врешті-решт 
робота принесла свої плоди – теорія Ейнштейна спрацю-
вала.

Цей доказ спричинив фурор не лишень у науковому 
світі. Газети по всій планеті повідомляли про неймовір-
не відкриття, яке обіцяло людству стрибок у розвитку 
науки. Ейнштейн став справжньою зіркою. Тут поста-
ралися журналісти. Вони приходили серйозно погово-
рити з ученим про його відкриття, а зустрічали веселу 
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й відкриту людину, яка готова була поговорити на будь-
які теми. Час від часу газетярі навіть друкували корот-
кі роздуми науковця на різні теми – читачам вони дуже 
подобалися.

Ейнштейна почали впізнавати на  вулиці навіть 
люди, дуже далекі від науки. Всі любили почитати до-
тепні висловлювання генія – настільки вони були зрозу-
мілими й близькими. А вчені, які раніше критикували 
його велике дітище, нарешті визнали: квантова теорія – 
зовсім не фантазія дивакуватого теоретика, а велике від-
криття блискучого вченого.

І  тут генію знову довелося попрощатися з  Німеч-
чиною – після великого успіху його хотіли бачити чи 
не у всіх університетах світу, а поговорити з ним мріяв, 
напевно, кожен фізик – професіонал то був, а чи люби-
тель. Довелося йому їхати у світове наукове турне. По-
думати лишень: Ейнштейн, котрий у дитинстві не спіл-
кувався навіть із  найближчими людьми, вирушив у 
тривалу подорож читати лекції незнайомцям! То було 
його перше спілкування з такою кількістю людей.

Спершу Ейнштейн відвідав Голландію, Лейденський 
університет, а затим здійснив першу у своєму житті по-
їздку до США. Навесні 1921 року Америка зустрічала 
його як рідного – вченого приймав у Білому домі прези-
дент Воррен Гардінґ, конгрес прийняв вітальну резолю-
цію на честь почесного гостя, а в Нью-Йорку для нього 
влаштували прийом у мерії.

У  подяку за  теплий прийом Ейнштейн написав 
есе «Мої перші враження від США», в якому розхва-
лив країну і її жителів, назвавши їх прогресивними, 
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життєрадісними, оптимістичними, впевненими у собі 
й позбавленими почуття заздрості. В Америці генію 
дуже сподобалося.

У 1922 році нарешті здався Нобелівський комітет – 
після експериментів Еддінґтона в нього не залишило-
ся більше причин сумніватися в Ейнштейні. Премію 
за 1921 рік було присуджено Ейнштейнові з формулю-
ванням «за заслуги перед теоретичною фізикою і від-
криття закону фотоелектричного ефекту» (саме так на-
зивається той ефект, за яким спостерігав англійський 
астрофізик). Але володар нагороди виявився занадто 
зайнятий лекціями, тому премію за нього отримав ні-
мецький дипломат Рудольф Надольний, та й то лишень 
наступного року. Традиційну промову на честь отриман-
ня нагороди Ейнштейн проголосив у Стокгольмі лише 
в липні 1923 року, присвятивши її теорії відносності.

За голландцями нарешті дочекалися видатного вче-
ного французи – навесні 1923 року Ейнштейн прочитав 
кілька лекцій студентам і викладачам паризького Ко-
леж-де-Франс. Потім були Індія, Китай і нарешті, Япо-
нія. Через те, що почесному гостю доводилося читати 
лекції з перекладачем, виступи затягувалися на чотири 
години й навіть більше. Альберт вирішив, що для його 
японських слухачів це занадто виснажливо, тож удві-
чі скоротив лекцію. Як же він здивувався, коли дові-
дався, що відвідувачі лекцій образилися на нього за це. 
Тож довелося Ейншейнові знову повернутися до довгих 
 виступів.

Після Японії науковець заїхав до Палестини (тепер це 
територія держави Ізраїль) – виступити в університеті 
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Єрусалима, в Тель-Авіві та інших містах. А потім знову 
Франція – цього разу Марсель, після якого Ейн штейн 
із дружиною вирушив до Іспанії читати лекції в Універ-
ситеті Мадрида. Всюди вченого чекали з величезним 
нетерпінням і уважно слухали, бо ж не щодня випадає 
нагода побачити таку видатну людину, а тим паче по-
спілкуватися з нею.

Після завершення наукового турне Ейнштейн знову 
повернувся до Берліна. Це сталося у 1923 році.

Запитання:
1. Чому Ейнштейнові довго не присуджували 

Нобелівську премію?

2. Хто на практиці підтвердив один із пунктів квантової 
теорії Ейнштейна?

3. Що потім сталося в кар’єрі нашого героя? Які країни 
він відвідав під час свого наукового турне?
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РОЗДІЛ ДЕВ’ЯТИЙ,
в якому у Німеччині 
назріває катастрофа 



Вічна загадка світу – його 
пізнаванність… Сам факт  
цієї пізнаванності є дивом. 

Ейнштейн про те,  
що насправді для науки  

не існує нічого  
неможливого

 

В  юності Ейнштейн часто писав листи старшим 
колегам-науковцям, викладаючи їм власні 
міркування і теорії. Тепер, коли він вважався 
світилом науки світового масштабу, молодші 

колеги зверталися до нього зі своїми роботами.
У 1924 році вчений отримав листа, який дуже його 

зацікавив. Написав листа молодий індійський фізик 
Шатьєндранат Бозе*. Він попросив старшого колегу 

	 *	 Шатьєндранат	Бозе	–	індійський	фізик	(1894–1974).	Один	із	творців	квантової	
статистики	(статистика	Бозе–Ейнштейна).	На	його	честь	назвали	елементарну	
частинку	«бозон».
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допомогти опублікувати статтю, в якій висував при-
пущення, що світло можна розглядати як газ, що скла-
дається не з молекул, а з частинок світла – фотонів, 
і таким чином описувати, як ці частинки взаємоді-
ють. Ейнштейна дуже зацікавило це припущення. Ба 
більше, він подумав, що цей метод можна застосову-
вати і для атомів з молекулами – тобто для будь-якої 
 матерії.

Альберт переклав статтю колеги німецькою і опу-
блікував її. Та на цьому робота над цією темою не при-
пинилася, адже припущення Бозе вельми зацікави-
ло генія. Зрештою, Ейнштейн написав ще одну статтю 
на цю тему. У ній він узагальнив ідею моделі інду-
са, а частинки, про які йшлося в дослідженні (ні, це 
не  був абсолютно новий вид частинок, але новими 
були їхні властивості, що вивчаються на рівні не кла-
сичної, а квантової механіки), назвав на честь колеги 
 бозонами.

Так Ейнштейн і Бозе стали основоположниками 
квантової статистики – розділу фізики, який дослі-
джує системи, що складаються з величезної кілько-
сті частинок, які підкоряються законам квантової 
механіки. Згодом з неї утворилися кілька напря-
мів, один з яких досі називається статистикою Бозе–
Ейнштейна. Ба більше: спільна праця двох учених 
сприяла відкриттю п’ятого агрегатного стану речо-
вини. Одна й та сама речовина залежно від темпе-
ратури може бути твердою, рідкою, газоподібною, 
а ще плазмою. Але тепер до цих станів додався ще 
й «конденсат» Бозе–Ейнштейна. Вперше отримати 
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цей «конденсат» на практиці вченим вдалося лише 
у 1995 році, а дослідження бозонів і досі проводять-
ся на Великому адронному колайдері*. Ось так дале-
ко в майбутнє зазирнули два видатні фізики-теоре-
тики.

Однак спочивати на лаврах після своїх геніальних 
відкриттів Ейнштейн не став. Він продовжував роботу 
в галузі фізики, розвиваючи свої теорії, і, користуючись 
всесвітньою славою, просував ідеї відмови від застосу-
вання сили в політиці. Простими словами, вчений бо-
ровся з війною.

По завершенні Першої світової війни, після пораз-
ки, Німеччина перебувала в жалюгідному стані – на-
селення країни дуже збідніло, у держави бракувало за-
собів для допомоги своїм громадянам і повноцінного 
відновлення зруйнованих осель, процвітало безробіт-
тя. Спокійно на це дивитися Ейнштейн не міг, тому він 
закликав Європу роззброїтися, скасувати обов’язкову 
військову службу й вирішувати всі міжнародні пробле-
ми за допомогою дипломатії та розвитку науки на бла-
го людства. Енергії у цій веселій і життєрадісній люди-
ні вистачало на все.

Не вистачило вченому душевних сил лише на буч-
не святкування власного 50-річчя. Ювілей випав 
на 1929 рік, і з цієї нагоди в Німеччині, громадянином 

	 *	 Великий	адронний	колайдер	–	найбільша	у	світі	установка	для	наукових	екс-
периментів.	 ВАК	 побудований	 неподалік	 Женеви,	 на	 кордоні	 Швейцарії	
та	 Франції.	 У	 колайдері	 розганяють	 заряджені	 частинки,	 а	 потім	 спостері-
гають,	що	вийде	в	результаті	їхнього	зіткнення.	Цілком	можливо,	це	буде	тем-
на	матерія.
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якої знову став Ейнштейн, були організовані різнома-
нітні урочистості. Але науковець був людиною скром-
ною, тож вважав за краще не брати в них участі. Йому 
більше подобалося займатися роботою, вирощувати 
у власному саду троянди і зустрічатися на своїй віллі, 
що неподалік від німецького міста Потсдам, із числен-
ними друзями, з якими він заприятелював під час сві-
тової подорожі. На той час Ейнштейн переважно за-
ймався цілком буденними речами.

А  от  у  Німеччині назрівала величезна катастро-
фа. На  тлі скрути й  невдоволення жителів країни 
у 1932 році до влади прийшла Націонал-соціалістична 
партія – нацисти на чолі з Адольфом Гітлером. Дикта-
тор-початківець обіцяв народу швидке вирішення всіх 
проблем, яких після війни було безліч. Та Ейнштейн 
ніяк не вписувався у програму Гітлера. По-перше, вче-
ний виступав за підвищення якості освіти, розвиток 
науки й відмову від війни. Політик, навпаки, прагнув 
розвивати військову промисловість і обіцяв вивести 
народ зі злиднів, завоювавши для цього нові землі.

По-друге, Гітлер швидко знайшов «винних» у всіх 
бідах Німеччини в особі євреїв, а Ейнштейн був най-
видатнішим представником єврейського народу. Що-
правда, відкрито воювати з ученим диктатор не міг – 
надто великою була слава Ейнштейна. Але науковцю 
постійно погрожували, зокрема й фізичною розпра-
вою. За його голову оголошували велику грошову ви-
нагороду, йому приписували мислимі й  немислимі 
злочини проти нацистської держави, знецінювали його 
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наукові заслуги та в інші способи робили життя генія 
нестерпним.

Зрештою Ейнштейн не витримав і разом із сім’єю 
1933 року назавжди покинув рідну Німеччину, відмо-
вившись од німецького громадянства і членства у Прус-
ській і Баварській академіях наук. На своїй батьківщині 
видатний учений, котрий колись був її найбільшою гор-
дістю, тепер став вигнанцем і ворогом.
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Запитання:
1. Засновниками якого розділу фізики стали Ейнштейн 

і Бозе?

2. Як відсвяткував своє 50-річчя видатний фізик?

3. Як Альберт ставився до війни?
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РОЗДІЛ ДЕСЯТИЙ,
в якому Ейнштейн іде, 
однак залишає задачку 
майбутнім геніям 



Єдине, чому навчило мене 
моє тривале життя: що вся 
наша наука насправді доволі 
примітивна й по-дитячому 
наївна – однак це найцінніше, 
що ми маємо. 

Ейнштейн про те, що анітрохи  
не розчарувався в науці 

Перш ніж остаточно зважитися перебрати-
ся до Америки, Ейнштейн ще раз з’їздив туди 
з лекціями. Доти вчений не раз бував в Універ-
ситеті Пасадени (штат Каліфорнія). Крім того, 

він устиг побачити інші штати й університети у США. 
Скрізь його радо вітали, всюди його зустрічали як най-
шанованішого і найбільш бажаного гостя. Тож сенсу дов-
го розмірковувати не було – на батьківщині його життю 
загрожувала реальна небезпека, а у Штатах йому про-
понували продовжувати займатися наукою. Ейнштейн 
востаннє повернувся до Берліна, зібрав у дорогу дружи-
ну та прийомних дочок і пароплавом вирушив у подо-
рож через океан, щоб назавжди залишитися з привітни-
ми й доброзичливими американцями.
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Услід за батьком до США переїхав і старший син Ейн-
штейна. Ганс-Альберт виявився дуже обдарованим уче-
ним-фізиком і в Америці отримав посаду професора Ка-
ліфорнійського університету. Молодшого сина забрати 
до себе вченому не вдалося. Едуард з дитинства був пси-
хічнохворим хлопчиком, а з часом його душевна хворо-
ба погіршувалася. Решту свого життя він провів у психі-
атричній клініці швейцарського Цюриха.

Після переїзду Ейнштейн дуже сумував за батьків-
щиною. Стати своїм у США йому заважала англійська 
мова – з роками таланту до мов професорові не додало-
ся, тому зі студентами він розмовляв дивною сумішшю 
німецьких і англійських слів та ще й із сильним акцен-
том. Студентів мова Ейнштейна смішила і позаочі вони 
над ним жартували. Вчений знав про це і зовсім не обра-
жався – він підхоплював жарти студентів і не соромився 
сміятися над собою в їхній присутності. Цим, а ще сво-
їм легким характером і цікавими лекціями, він остаточ-
но закохав у себе американських студентів.

В  Америці Ейнштейна запрошували не  лишень 
на наукові бесіди, ним цікавилися і політики. Напри-
клад, американський президент Франклін Рузвельт 
приймав геніального вченого в Білому домі. Ейнштейн 
навіть залишився ночувати у президентській резиден-
ції, а таке дозволяється тільки найпочеснішим гостям. 
Тож, коли у 1939 році почалася Друга світова війна, 
в Ейнштейна був дуже впливовий друг, який прислу-
хався до його думки – а вчений дуже багато розмірко-
вував над якнайшвидшим припиненням цієї жахливої 
катастрофи.
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У 1939 році, буквально за кілька днів до початку 
війни, Рузвельт отримав листа. Його написав емігрант 
з Угорщини, фізик Лео Сілард*. У листі він повідомляв 
президентові, що нацисти в Німеччині очевидно ведуть 
роботи зі створення найпотужнішої і найбільш руйнів-
ної в історії людства зброї – атомної бомби. Сілард звер-
тався до Рузвельта із закликом зіграти на випереджен-
ня і створити таку бомбу в США раніше за німців. Так 
він сподівався стримати нацистів од застосування жах-
ливої зброї. Під листом автор зібрав кілька підписів ав-
торитетних учених. Підписав його і Ейнштейн.

Кілька місяців Рузвельт розмірковував і, зреш-
тою, дозволив почати проєкт зі створення ядерної зброї 
у США. Проєкт отримав назву «Мангеттен», і участь 
у ньому брали найвидатніші фізики світу.

Ейнштейна до роботи в проєкті прямо не залучали. 
Коли американці під кінець війни все ж таки сконструю-
вали і скинули дві атомні бомби на японські міста Хіро-
сіму й Нагасакі, Ейнштейн дуже засмутився, що мимо-
волі виявився причетним до страждань і загибелі тисяч 
людей. До кінця свого життя вчений шкодував про те, 
що підписав звернення до Рузвельта.

Війна завдавала Альбертові багато душевних страж-
дань, адже він був пацифістом і мріяв, щоб на всій Зем-
лі панував мир, а люди займалися наукою. Під час Дру-
гої світової війни вчений втратив кількох родичів – його 
двоюрідна сестра Ліна стала однією з жертв страшного 

	 *	 Лео	Сілард	–	американський	фізик	(1898–1964).	Здійснив	низку	важливих	від-
криттів	у	галузі	ядерної	фізики,	біології,	генетики.

81



концтабору Освенцім, який розташовувався на території 
сучасної Польщі (зараз там всесвітньо відомий музей). 
Ще одна кузина генія, Берта, загинула в Чехії – у конц-
таборі Терезієнштадт. Вони були єврейками, а нацисти 
планували знищити всіх євреїв. І не тільки їх – багато 
народів здавалися Гітлеру і його прихильникам «непра-
вильними», «небажаними», «ні до чого не придатни-
ми». Ось чому так багато людей у воєнні роки шукали 
прихистку у США.

Ейнштейн заходився усіляко допомагати переселен-
цям. Комусь учений посприяв у пошуках роботи, ко-
мусь допоміг із житлом. Крім того, він був консультан-
том ВПС США і допомагав американським військовим 
вирішувати технічні питання, щоб швидше здобути пе-
ремогу над Гітлером.

У 1945 році нацизм було знищено: Німеччина капі-
тулювала 8 травня, а Японія (найбільший союзник Гіт-
лера) здалася останньою – майже через пів року, 2 ве-
ресня. Зруйновані країни заходилися відновлювати свої 
міста й багатства. Пізніше (в 1955 році) Ейнштейн ра-
зом із британським філософом Бертраном Расселом ви-
клали свою позицію щодо воєн у спеціальному мані-
фесті, який назвали Маніфестом Рассела–Ейнштейна. 
Цей документ поклав початок Пагвоського руху вчених 
за мир. Рух діє досі, прагнучи домогтися загальної без-
пеки й запобігти як не всім війнам, то принаймні атом-
ній. До речі, у 1995 році цей рух отримав Нобелівську 
премію миру.

Що стосується науки, займатися якою Ейнштейн 
не  припиняв і  на  день, то  після  завершення Другої 
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світової війни він узявся розробляти ще одну чудову те-
орію – єдину теорію поля. Геніальний учений вірив, що 
всі фізичні процеси і явища насправді можна описати, 
зрозумівши, що вони існують і діють як єдине ціле – пер-
винне поле. Він був упевнений, що, описавши це поле, 
фізики нарешті збагнуть, як влаштований Всесвіт від 
найдрібніших частинок до цілих галактик. В англійській 
мові її дотепно називали «теорією всього». Ідея цієї тео-
рії настільки грандіозна, що сучасні вчені лише здалеку 
наближаються до її розуміння. Можна сказати, що Ей-
нштейн своїми роботами її передбачив, спрямував роз-
виток науки у ще одне русло. Знаючи, що геніальний на-
уковець часто мав рацію, є сенс сподіватися, що колись 
цю теорію завершить інший видатний геній, тим самим 
здійснивши ще один переворот у фізиці.

Самостійно розробити цю теорію Ейнштейн не встиг. 
На початку 1950-х років до всіх його зароблених у мо-
лодості проблем зі здоров’ям додалися проблеми з сер-
цем. Геній хворів і поступово слабшав, але сприймав це 
як справжній філософ, розуміючи, що його відкриття за-
лишаться жити й після нього. У квітні 1955 року вче-
ний почувався дуже погано. Одного дня він просто впав 
на порозі свого будинку у Принстоні й не зміг підвести-
ся. Викликали лікарів, Ейнштейна доправили до лікар-
ні. Але врятувати життя видатному фізику вже не вдало-
ся – 18 квітня генія не стало.

Пишної церемонії прощання не  влаштовували  – 
про це вчений попросив родичів і колег у своєму запо-
віті. А ще Ейнштейн розпорядився розвіяти його прах 
у  секретному місці, тому, де саме знайшла останній 
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притулок найрозумніша людина в історії, знали тіль-
ки 12 осіб – найближчі його друзі й родичі. Справж-
нім пам’ятником Ейнштейнові стали його відкриття, 
його видатні теорії та всі ті добрі вчинки, що їх він устиг 
здійснити за 76 років життя.

Запитання:
1. Куди вирішив переїхати Ейнштейн? Чому?

2. Про підписання якого листа учений шкодував до кінця 
своїх днів? Чому?

3. Що Альберт Ейнштейн і британський філософ 
Бертран Рассел зробили у 1955 році?

4. Яку теорію розробляв учений до кінця свого життя?
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РОЗДІЛ 
ОДИНАДЦЯТИЙ,
з якого ми довідаємося, 
що у цьому світі 
Ейнштейна ніколи 
не забудуть 



Наше перебування на Землі 
воістину дивовижне. Кожен 
з’являється тут на коротку 
мить, без зрозумілої мети, 
хоча декому таки вдається 
вигадати мету. Та з точки зору 
повсякденного життя зрозуміло 
одне: ми існуємо заради інших 
людей – а надто для тих, 
від чиїх усмішок і добробуту 
залежить наше щастя. 

Ейнштейн про сенс життя

Спадщина, що її залишив по собі Ейнштейн, ви-
дається просто неймовірною. Звичайна людина 
не здатна стільки встигнути за життя. Але хлоп-
чик Альберт із  німецького міста Ульм не  був 

звичайною людиною. Щоб зберегти пам’ять про генія, 
по всьому світу йому були встановлені пам’ятники.

Найкумедніший із них зведений у рідному місті вче-
ного. Статуя в Ульмі зображує славнозвісну фотографію 
Ейнштейна, на якій він – людина надзвичайно серйозна 
в науці – показує язик. Знімок цей був зроблений у день 
народження вченого 1952 року. Іменинник не дуже хотів 
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робити фотопортрет і постійно відволікався, адже він 
був людиною доволі неуважною. Але фотограф Артур 
Сасс просив його зібратися і трішки попозувати. Якоїсь 
миті Ейнштейн повернувся до об’єктива, завмер, а коли 
Сасс натискав на кнопку фотоапарата, несподівано ви-
сунув язика.

Спочатку фотограф засмутився – тоді знімали тіль-
ки на плівку, цінувався кожний кадр, а тут такий ви-
брик. Це означало, що один кадр безнадійно зіпсовано. 
Та коли Сасс проявив плівку, збільшив світлину і погля-
нув на неї при денному світлі, його осінило: саме таким 
світ повинен запам’ятати Ейнштейна – веселим, сміли-
вим, трохи розбишакуватим чоловіком із широко від-
критими добрими й розумними очима. Саме таким світ 
і пам’ятає видатного генія.

Ще один цікавий пам’ятник Ейнштейнові встанови-
ли до 100-річчя від дня ученого в 1979 році. В американ-
ській столиці, Вашингтоні, у сквері Національної ака-
демії наук шестиметрова фігура зображує вченого, що 
сидить замислений із підписаним листом у руках. Його 
ноги босі, одяг зім’ятий, а волосся скуйовджене – геній, 
як ми пам’ятаємо, справді не надавав значення власній 
зовнішності. А без взуття він зображений на честь свого 
відомого напівжартівливого висловлювання: «В юності 
я виявив, що великий палець ноги рано чи пізно пророб-
ляє дірку в шкарпетці. Тому я перестав одягати шкар-
петки». Геніально просте рішення, чи не так?

Цей не позбавлений гумору пам’ятник пізніше скопі-
ювали в Ізраїлі й установили в сквері біля Ізраїльської 
академії наук. Жителі цієї країни не могли не вшанувати 
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Ейнштейна, тому що він доклав свою геніальну руку 
до її створення. Ще в 1925 році вчений посприяв від-
криттю Єврейського університету в Єрусалимі, а по вій-
ні зробив усе можливе, щоб люди його народу, котрі пе-
режили справжнє жахіття, нарешті змогли жити разом 
у мирі й достатку. Держава Ізраїль з’явилася на мапі 
світу 14 травня 1948 року. На знак подяки ізраїльтяни 
попросили Ейнштейна стати президентом їхньої країни. 
Скромність не дозволила вченому зробити цього. В ос-
танні роки життя він мріяв побувати в новій країні, яку 
допомагав створювати, однак не встиг.

Англійський письменник Чарльз Персі Сноу зберіг 
для нас дві цитати Ейнштейна, справжнього філософа. 
Вчений говорив: «Турбота про людину та її долю повин-
на бути основною метою в науці. Ніколи не забувайте 
про це у ваших кресленнях і рівняннях». А ще він ска-
зав: «Цінне лишень життя, прожите для людей». Геній 
справді дуже любив людей.

А студенти запам’ятали вченого як жвавого чолові-
ка з безпосередньою поведінкою і кумедними звичками. 
Наприклад, під час розмови він у задумі крутив ґудзика 
на одязі співрозмовника. Захопившись, Ейн штейн зреш-
тою відривав цього ґудзика, за що дуже перепрошував, 
а потім забирав його з собою.

Ось таким і був Альберт Ейнштейн – трохи неуваж-
ним, зануреним у власні думки, закоханим у науку, від-
критим до людей добрим генієм. Ученим і трішечки фі-
лософом, який, не виходячи зі своїх думок, перевернув 
світ, хоч і був маленьким сором’язливим горобчиком 
з німецького Ульма.
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Запитання:
1. Яка світлина стала візитівкою вченого? Як він на ній 

зображений?

2. Президентом якої країни пропонували стати 
Альбертові? Чому?

3. Що Ейнштейн понад усе цінував у житті?
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ВАЖЛИВІ ДАТИ

1879 – 14 березня в німецькому місті Ульм з’являється 
на світ Альберт Ейнштейн.

1880 – родина Ейнштейнів переїжджає до Мюнхена, де 
і проходить дитинство майбутнього вченого.

1889 – Ейнштейна приймають до Мюнхенської 
гімназії.

1894 – батьки Альберта їдуть до Італії, а його 
залишають доучуватися.

1895 – юнака відраховують із гімназії, і він вирушає 
до батьків, а потім їде у Швейцарію, щоб 
продовжити навчання.

1896 – Ейнштейн отримує атестат у школі 
швейцарського міста Арау і вступає 
до Цюрихського політехнічного інституту.

1900 – Альберт Ейнштейн закінчує навчання 
у Цюрихському політехнікумі і отримує диплом 
учителя.

1901 – Ейнштейн видає свою першу наукову статтю, 
а на отриманий гонорар оплачує надання йому 
швейцарського громадянства. Майбутній 
учений весь цей час працює репетитором 
і шкільним учителем на заміні.

1902 – Альберта приймають на роботу в Патентне бюро.
1903 – Ейнштейн одружується з Мілевою Марич.
1904 – у пари народжується старший син Ганс-Альберт.
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1905 – «Рік чудес». Ейнштейн видає кілька статей, які 
здійснили переворот у науці.

1906 – молодий фізик захищає дисертацію 
в Університеті Цюриха, де йому присуджують 
науковий ступінь доктора філософії.

1908 – Ейнштейна приймають на роботу в університет 
швейцарської столиці, міста Берн.

1909 – повернення до Цюриха, посада екстраорди-
нарного професора Цюрихського університету.

1910 – народження другого сина Ейнштейна – Едуарда.
1911 – переїзд на нову роботу до Праги, сім’я 

вченого залишається у Швейцарії; участь 
в Сольвеєвському науковому конгресі, де 
Ейнштейн проводить значну кількість зустрічей 
із видатними фізиками Європи і світу.

1912 – знову переїзд до Цюриха, Ейнштейна беруть 
на штатну посаду професора університету.

1914 – повернення до Німеччини, в Берліні вчений 
очолює дослідний інститут; сім’я Ейнштейна 
знову залишається у Швейцарії.

1919 – розлучення з Мілевою Марич і нове одруження – 
з Ельзою Льовенталь; англієць Артур Еддінґтон 
експериментально доводить відкритий 
Ейнштейном фотоелектричний ефект.

1921–1923 – світове лекційне турне прославленого 
вченого.

1922 – Ейнштейнові присуджують Нобелівську 
премію з фізики за 1921 рік із формулюванням 
«За заслуги перед теоретичною фізикою 
і відкриття закону фотоелектричного ефекту».
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1924 – спільне з індійським фізиком Шатьєндранатом 
Бозе відкриття квантової статистики.

1933 – після приходу до влади нацистів Ейнштейн 
із сім’єю назавжди їде з Німеччини до США.

1939 – Ейнштейн підписує листа Лео Сіларда, 
адресованого президентові США Франкліну 
Рузвельту, який дав поштовх до розробки 
Америкою атомної бомби. Вчений до кінця 
життя шкодуватиме, що підписав цього листа.

1952 – фотограф Артур Сасс знімає легендарний 
портрет Ейнштейна з висунутим язиком.

1955 – Ейнштейн разом із філософом Бертраном 
Расселом пише мирний маніфест, який поклав 
початок Пагвоського руху вчених за мир.

1955, 18 квітня – 76-річний Ейнштейн помирає 
у Принстонській лікарні, заповівши таємно 
розвіяти його прах у невідомому місці.
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Марія Сердюк

Коко Шанель
ВИДАТНІ ОСОБИСТОСТІ. 
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Подарунок!
ПЕРШИЙ РОЗДІЛ З КНИЖКИ



РОЗ ДІЛ ПЕРШИЙ

Небажана 
дівчинка



РОЗ ДІЛ ПЕРШИЙ

Небажана 
дівчинка

Коли хочете бачити світ 
згори – махайте крилами, 
а як без крил народилися – 
не заважайте їм рости.

Коко Шанель

По  правий берег річки Луари, що у  Франції, 
розташовується чудове містечко Сомюр. Над 
річкою здіймається величний замок. Зусібіч 
його обступають сірі дахи старих будинків 

із помаранчевими димарями. Через річку перекинув-
ся дивовижний кам’яний міст, збудований два з поло-
виною століття тому. 

Такий само вигляд старовинного і  гарного міс-
то мало і в 1883 році. І того року, 19 серпня, в одній 
не надто заможній сомюрській родині відбулася важ-
лива подія – на світ з’явилася дівчинка. Манюня була 
милою і кумедною, хоч її батьки й не бачили в дитині 
нічого особливого. У  цій сім’ї вже була одна донька, 
тож мама з  татом не  надто зраділи ще одному голод-
ному роту. 

Дівчинка нічим не  вирізнялася з-поміж інших ді-
тей, та  й  ім’я їй вибрали найзвичайнісіньке як для 
Франції – Ґабрієль. Її батьки – Жанна й Альбер Ша-
нель – тоді ще не знали, що цій крихітці в майбутньо-
му судилося перевернути світ моди догори дриґом. 
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Марні сподівання
Ґабрієль не любила згадувати дитинство. Ще б пак, 

адже батько не збирався сидіти вдома з дружиною і ді-
тьми. Чоловікові видавалося, що ці маленькі згорточ-
ки в  колисках, що з’являлися на  світ одне за  одним, 
не  мають стати на  заваді його пригодам. Тож одного 
дня він зібрав свої речі й подався світ за очі. 

Ніхто достеменно не знав, куди саме вирушив бать-
ко. Чи то  до  Америки, а  може, в  Африку. Можливо, 
він полював на бізонів у преріях або катався на вели-
чезних слонах у  савані. Діти могли тільки уявляти. 
Листів тато ніколи не  писав, та  й  подарунків своїм 
численним дітям не  надсилав. Та  все одно Ґабрієль 
його любила.

Мама, котра лишилася з купою дітлахів, геть зане-
пала духом.

«От повернеться батько, і заживемо!» – часом повто-
рювала вона. Однак переважно мама Жанна нарікала 
на долю, бо бідолашну жінку все життя переслідували 
біди: спершу її полишив чоловік, а потім вона тяжко 
занедужала. 

У маленької Ґабрієль склалося враження, що тато – 
людина-свято. Ось повернеться батько  – і  враз усі 
вони щасливо заживуть! І більше не лунатимуть у бу-
динку мамині зойки, усі радітимуть життю. У  Ґабрі-
єль та її сестер нарешті з’являться нові сукні, а не ці 
жахливі старі лахи, що їх їм віддають сусідські дівча-
та. Носити той одяг було просто нестерпно. До того ж 
сусідки завжди зловтішалися, коли бачили Ґабрієль 
у чужому одязі.

Спершу це дуже засмучувало дівчинку. Та  якось 
вона подумала: «Та  ну їх!» По-перше, ображати-
ся на  цих задерикуватих дівчат  – нижче її  гідності. 
А  по-друге, невдовзі повернеться батько, і  в  неї буде 
найкраще вбрання!

Тато повернувся, коли Ґабрієль виповнилося оди-
надцять. Однак приїхав він не для того, щоб подбати 
про сім’ю. Померла мама, і  п’ятьох дітей потрібно 
було кудись дівати. Батько не вигадав нічого ліпшого, 
як віддати хлопчиків у підмайстри, а дівчаток до при-
тулку. Так Ґабрієль і дві її сестри – Джулія та Антуа-
нетта – опинилися під наглядом у монастирі Обазін.

То була похмура будівля із сірого каменю, зведена ще 
за лицарської доби й часів хрестових походів у 1134 році. 
Всередині було холодно і  неприємно, але подвір’я там 
виявилося розкішним. Повсюдно росли дерева й квіти, 
за  якими доглядали черниці, посеред клумб дзюрчав 
водограй. А  оточували монастир мальовничі пагорби. 
Щоправда, їх Ґабрієль бачила дуже рідко: вихованкам 
притулку заборонялося виходити за браму.

Батько поїхав, пообіцявши повернутися, коли зна-
йде кращий притулок. Та тільки знову обдурив.

Ґабрієль щодня подумки розмовляла з батьком.
«Татусю, – казала вона йому, – я часто мию голову 

жовтим милом, бо ж знаю, що тобі не до вподоби запах 
брудного волосся!»

Ґабрієль ставало значно легше на  душі, коли вона 
подумки розповідала батькові про день у нудному при-
тулку. Ці «розмови» були для неї промінчиком світла. 
Навіть трішечки забувалися кпини дівчат, котрі драж-
нили її сиротою.
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Марні сподівання
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Справжня дитяча 
дружба і втеча 

Неймовірною втіхою для маленької Ґабрієль були 
канікули. Татова сестра, тітка Луїза, забирала сестер 
із Обазіну до Варенна. То була ще одна мальовнича міс-
цина, однак у  монастирі Ґабрієль сиділа під замком, 
а у Варенні дівчинка мала змогу гуляти і спостерігати 
за всім, що відбувається надворі.

О, то була справжня воля! Ніхто її не змушував бра-
ти за  наказом ложку під час обіду, не  потрібно було 
вбиратися в  однакові нудні сукні, котрі носили геть 
усі дівчата у притулку. Можна було читати, багато чи-
тати! 

На  горищі в  тітки Луїзи Ґабрієль знайшла любов-
ні романи, зібрані з  газетних вирізок і  зшиті грубою 
ниткою. Дівчата в цих романах любили і страждали, 
і Ґабрієль переживала разом з ними. Вона насолоджу-
валася історіями, в  яких шляхетні розбійники пере-
магали негідників і рятували чарівних дівчат, а потім 
брали з ними шлюб.

Усі ці неймовірні історії Ґабрієль переказувала Адрі-
єн – своїй тітці, трохи молодшій од неї за віком. Адрі-
єн стала найкращою подругою Ґабрієль на все життя. 
Вона була дуже вродливою – не такою, як оті дівчата 
з притулку. І як ніхто інший заслуговувала на те, щоб 
її серце підкорив шляхетний розбійник! 

Однак батьки Адрієн були зовсім іншої думки. Пе-
ред завершенням школи їй підібрали нареченого, і це 
був зовсім не  красень з  любовного роману. Старий 
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Поль не вразив серця ані своєї майбутньої нареченої, 
ані її вірної подружки.

І Ґабрієль збунтувалася. Вона запропонувала Адрі-
єн утечу  – у  кращих традиціях любовного роману. 
Адрієн, страшенна боягузка, спершу опиралася, але 
під натиском Ґабрієль зрештою здалася. Достоту, як 
у  любовних романах, дівчата зв’язали одяг і  спусти-
лися саморобним канатом з вікна. Юним авантюрист-
кам тоді здавалося, що вони вирушають у  захопливу 
подорож!

Що ж, подорож справді виявилася захопливою, та, 
на жаль, нетривалою. Дівчат швидко впіймали й по-
вернули назад. Однак не до Обазіну. Черниці вжахну-
лися від зухвалості вихованок і відмовилися прийма-
ти їх до закладу.

Не  встигла Ґабрієль зрадіти, що нарешті заверши-
лися її «тортури» монастирем, як її замкнули в іншій 
«в’язниці». То був пансіон інституту Богоматері у ста-
ровинному містечку Мулен. По суті, цей заклад нічим 
не відрізнявся від притулку в Обазін, де заборонялося 
геть усе. Можна було лишень молитися і вивчати кра-
вецьку справу  – мусять  же  ж дівчата опанувати хоч 
якусь спеціальність! І на це гріх скаржитися, адже фах 
швачки відіграв величезну роль у житті Ґабрієль, ви-
значивши подальше її майбутнє.

Далі буде...

Цю та інші книжки серії можна придбати 
на сайті www.ipio-books.com
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