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Серія заснована у 2014 році та регу-
лярно доповнюється новинками. Усі 
книжки серії є бест селерами. Книжки 
серії здобули номінацію у всеукраїн-
ському рейтингу «Книжка року 2017»

Серія «Видатні особистості. Біографічні нариси 
для дітей» — це унікальний проєкт, що  сприяє 
набагато якіснішому дозвіллю батьків і дітей. 
Книги серії написані в захопливій та доступній 
формі, що робить сам процес читання ненудним 
і корисним. Діти поринають у неймовірні при-
годи персонажів і відкривають для себе життя 
головних героїв — видатних людей усіх часів. 
Із цих історій дитина дізнається, що завдяки на-
полегливій праці, вірі у себе та бажанню прине-
сти щось корисне у світ, можливо досягти будь-
якої мети. В кінці кожного розділу — завчасно 
підготовлені запитання, що допоможуть дитині 
зрозуміти і запам’ятати найважливіше. Історії 
навчать дитину досягати цілей, не боятися труд-
нощів, ніколи не здаватися та до кінця вірити 
у свій успіх!

«Перемога не дає силу. 
Силу дає боротьба.
Якщо ти борешся й не 
здаєшся – це і є сила»

Арнольд Шварценеггер Маша Сердюк
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ДОРОГІ ЧИТАЧІ!

Перед вами книжка із серії мотивувальних біографій 
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 завдя-
ки 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 нари-
си для дітей» навчать дитину досягати цілей, не боятися 
труднощів, ніколи не здаватися та завжди вірити в успіх!

Перед вами історія про Арнольда Шварценеггера – 
хлопчика з невеличкого австрійського села, якому вда-
лося підкорити Америку. Він став найвидатнішим бо-
дібілдером усіх часів і народів, одним з найвідоміших 
голлівудських акторів і губернатором Каліфорнії. Істо-
рія його життя – яскравий приклад того, як віра в себе 
та свою мрію може допомогти досягнути найзухвалішої 
мети. Як саме йому це вдалося, ви дізнаєтеся, прочитав-
ши неймовірну історію його життя.

Пам’ятайте: батьківське читання – один із найбільш 
емоційних та пам’ятних моментів для дітей. Коли ви чи-
таєте дитині – вона відчуває ваші турботу й любов.

Любіть своїх дітей! Говоріть їм про це! Вони дуже цьо-
го потребують...
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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» допо-
може дитині підкорити будь-які вершини.

Видано чимало біографій про життя видатних людей. Але 
наші історії особливі тим, що вони написані «мовою дитини» 
та відповідають потребам сучасного покоління. Кожен із бать-
ків мріє виростити свою дитину щасливою й успішною. Осві-
та посідає в цьому процесі чи не найважливіше місце. Проте 
варто пам’ятати, що дитині дуже важливо отримувати пози-
тивні емоції в процесі навчання. Саме тоді вона по-справж-
ньому 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 со-
бою, він підвладний лише тим, хто багато та плідно працює. 
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, 
якими вони є. Частіше змінюємо ставлення до ситуації. 
Та не всі здатні змінити себе або саму ситуацію. Унікальні 



5

книжки- біографії допоможуть дитині зростати впевненим лі-
дером із власною думкою й поглядами на світ. А батьків на-
дихнуть на нові ідеї, досягнення та втілення цілей. І голов-
не – допоможуть бути для своєї дитини найкращим батьком 
чи матір’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 Хе-
пберн, Чарлі Чаплін, Леонардо да Вінчі, Марія Кюрі,  Вільям 
Шекспір.

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 гово-
рити з дитиною про важливе, зміцнює стосунки з нею й додає 
любові до книжок. Читайте та надихайтеся!
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Нелюбий син
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Хоч би до чого ви бралися, 
у вас має бути мета. Мета – 
найперша потреба.

(Арнольд Шварценеггер)

Арнольд Шварценеггер народився на світ в Ав-
стрії у рік великого голоду. Нещодавно закін-
чилась Друга світова війна, і батьківщина май-
бутнього Термінатора потерпала від нестачі їжі. 

У селі Таль, що розкинулося поблизу міста Грац, з усіх 
боків оточеному невисокими напрочуд мальовничими 
горами, було дуже багато жебраків. Люди стукали у две-
рі фермерів, благаючи дати хоч трохи вершкового мас-
ла, цукру та борошна. Тих бідняків в окрузі називали 
хом’яками за схожість із звірками в добуванні корму. 

Одним з таких «хом’яків» була Аурелія Шварценеггер. 
Невисока, тендітна, з тонким гострим носиком і пухна-
стим неслухняним волоссям, яке вона намагалася при-
боркати за допомогою шпильок. Завжди охайно вдягнена 
та усміхнена, Аурелія мала легку вдачу, любила сміяти-
ся і незграбно прикривала рота рукою, коли хихотіння 
їй здавалося недоречним. У селі Таль жінку любили. 

Чого не скажеш про її чоловіка Густава. Високий 
здоровань із величезними міцними кулаками, він був 
на 15 років старший від Аурелії і страшенно її ревнував. 
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Ревнощі Густава доходили до краю: він навіть забороняв 
дружині вдягати влітку сукні без рукавів!

Шварценеггер-старший полюбляв зазирати в чар-
ку. Він часто напивався так, що ледве тримався на но-
гах і не тямив, де перебуває. Сп’янілий, чоловік був дуже 
агресивним і часто зчиняв на вулицях бійки.

Аурелія, або Релі, як він її називав, буквально тремті-
ла з переляку, коли в такому стані Густав повертався до-
дому. Чоловік усе в хаті трощив і, мов розлючений вед-
мідь, кидався на Релі.

 – Зраджуєш мене?! Знаю, що зраджуєш! Хто він?! – 
волав Густав, гупаючи в стіни та валяючи меблі. – Мов-
чиш, га?! Нема чим виправдатися? Отже, правду кажу! 
Ненавиджу!

З народженням другого сина Густав не схаменувся, 
навпаки, відразу зненавидів хлопчика. Ревнощі, затума-
нивши його розум, змусили чоловіка думати, що Ауре-
лія народила Арнольда не від нього.

– Він зовсім на мене не схожий, – процідив крізь зуби 
Густав, коли 30 липня 1947 року відвідав дружину в лі-
карні після пологів.

– Любий, я народила його кілька годин тому, – лагід-
но і трохи сором’язливо усміхнулась Ауерелія. – У тако-
му віці діти ще ні на кого не схожі!

Густав мовчки зиркнув на дружину й вийшов з пала-
ти, гучно гримнувши дверима.

Нічим не обґрунтовані підозри на цьому не скінчили-
ся. Після народження Арнольда Густав і далі пиячив без 
просипу. Ночами п’яний чоловік лютився, обзиваючи 
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Аурелію лихими словами за те, що вона нібито народила 
«цю істоту» невідомо від кого.

 Всю свою любов батько віддав старшому синові Мейн-
харду, який народився на рік раніше. Мейнхарда він 
уважав красунчиком, Арнольда ж відкрито називав 
здихлем. Старшого на канікулах возив у столицю Ав-
стрії Відень, а молодшого відправляв до родичів на фер-
му. І так було в усьому. Навіть мама Аурелія приділяла 
більше уваги старшому синові, придумавши йому лас-
каве прізвисько Мейнхардль, що в перекладі з німець-
кої означає «моє серденько». Молодшого ж сина вона 
звичайно називала Арнольд, рідше, у раптовому пориві 
ніжності, – Арні.

До всього Густав лупцював Арнольда за найменшу 
провину. Задля справедливості варто сказати, що Мейн-
хардові теж перепадало від батька, проте молодшого 
сина він бив з особливою жорстокістю: руками, важким 
військовим ременем, палкою – всім, що йому в гніві по-
падалося під руку. Своє фізичне насильство Густав нази-
вав «вихованням і дисципліною».

Дисципліна взагалі була окремим «пунктиком» Гу-
става. Вдома у Шварценеггерів панував суворий роз-
порядок, у якому ніколи нічого не змінювалося. Хлоп-
ці завжди прокидались о шостій ранку, після чого хтось 
із них мав сходити на сусідню ферму по свіже молоко. 
Той, хто залишався вдома, мав братися до хатнього діла: 
застеляти ліжка, прибирати дім і допомагати мамі готу-
вати сніданок.

Коли Мейнхард і Арнольд подорослішали та почали за-
йматися спортом, до їхніх щоденних обов’язків додалися 
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фізичні навантаження. Брати мали заробити собі сніда-
нок, виконавши певну кількість присідань. А ввечері, 
як пороблено й домашні уроки, і все хатнє діло, батько, 
хоч би яка була за вікном погода, виходив з синами на-
двір грати у футбол.

Так само твердо Густав був переконаний і в доконеч-
ній потребі тренувати мозок. Щонеділі після обов’язкової 
служби в церкві батько влаштовував усій родині куль-
турне дозвілля. Це могло бути кіно, концерт якогось ор-
кестру або ж просто виступ вуличних музик у сусідньо-
му селі. А ввечері брати мали описати все, що відбулося 
з ними за день: твір мав складатися не менш як з деся-
ти сторінок. Батько ретельно перевіряв зошити, і якщо 
хтось із хлопців писав якесь слово з помилкою, Густав 
змушував переписувати його п’ятдесят разів.

Попри однакову сувору дисципліну Мейнхард і Ар-
нольд виросли дуже різними людьми. У той час як Арні 
читав у газетах спортивні сторінки та запам’ятовував 
прізвища спортсменів, його брат зубрив назви й чисель-
ність населення столиць усіх країн світу. Мейнхард знав 
напам’ять періодичну таблицю хімічних елементів та хі-
мічні формули, пам’ятав довжину всіх великих річок сві-
ту й був справжнім фанатиком різноманітних фактів. 
Разом з цим у старшого сина з’явилася огида до фізичної 
праці. Поки Арнольд покірно допомагав родичам на фер-
мі, сапаючи на городі та пораючи худобу, Мейнхард на-
віть рук бруднити не бажав, ще й узяв за звичай щодня 
вдягати до школи білу сорочку. 

– Чи ж мало мені білих сорочок вашого батька? 
То ще й його сорочки маю прати, – скаржилась мама 



14

Аурелія, замочуючи білизну. Про пральні машинки тоді 
навіть не чули, тож робити все доводилося вручну: пра-
ти, полоскати, віджимати й сушити на шворках у дворі.

З часом батьки вирішили, що Мейнхард стане «білим 
комірцем» – так у західній соціології називають пра-
цівників розумової діяльності. Мейнхардові пророку-
вали кар’єру офісного менеджера, банківського клерка 
або якогось поважного інженера. А от Арнольдові, який 
не цурався важкої фізичної праці, пропонували стати 
механіком, столяром або поліціянтом, як тато Густав.

Однак маленький Арні мав зовсім інші плани.
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ЗАПИТАННЯ ДО РОЗДІЛУ
1. Як ти гадаєш, чому тато Густав любив більше 

Мейнхарда ніж Арнольда?

2. Чи вважаєш ти правильними методи виховання 
Густава Шварценеггера?

3. У чому була відмінність між Арнольдом і його братом?

4. Яку професію хотіли батьки для Арнольда? І чому? 



РОЗДІЛ ДРУГИЙ  
Велика мрія
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Біль означає прогрес. Кожен 
раз, коли після тренування  
болять м’язи, це означає, 
що вони ростуть.

(Арнольд Шварценеггер)

Про свої мрії малий Арнольд нікому не розповідав. 
По-перше, хлопець дуже боявся батькової ре-

акції. Коли Густав звертався до нього, той бу-
квально ціпенів од жаху, байдуже, сварив він 

його чи просто питав про щось. Батьківське слово в ро-
дині Шварценеггерів було закон, порушити який озна-
чало щонайменше дістати дзвінкого ляпаса. Щонайбіль-
ше – бути відлупцьованим мало не до смерті. І навряд 
чи б Шварценеггер-старший обмежився якимось стуса-
ном, дізнавшись від молодшого сина, що той анітрохи 
не мріє стати шефом місцевої поліції. Густав влаштував-
ся на роботу в поліції після Другої світової війни і дуже 
пишався своїм суспільним станом. Він був цілком пере-
конаний, що Арнольд мріє піти його слідом. 

А по-друге, малий Арнольд мав зовсім нетипову, 
як для хлопчика з маленького села, мрію. Він над усе ба-
жав стати спортсменом, і не просто спортсменом – напри-
клад, футболістом, як хотіла більшість знайомих хлоп-
чаків. Арні мріяв стати… бодібілдером.
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Спорт приваблював Арнольда завжди, він кайфував 
від фізичних навантажень. Навіть ті присідання, які 
батько Густав змушував їх з Мейнхардом робити кожно-
го дня до сніданку, давали йому задоволення. Коли Арні 
минув десятий рік, батько віддав його на футбол. Тре-
нування були тричі на тиждень, і спочатку Арнольд за-
любки ганяв по полю з м’ячем. Та відсвяткувавши три-
надцять років, хлопчина зрозумів, що командний спорт 
йому вже не до душі. Арнольдові страшенно не подоба-
лося, що коли команда вигравала, його особисто ніяк 
не виділяли.

Тож він вирішив податися в одиночний спорт: бігав, 
плавав, займався боксом, кидав спис, штовхав ядро – за-
галом спробував себе майже всюди, де перемога залежа-
ла тільки від нього самого. Він навіть брав участь у дея-
ких змаганнях. Утім, незважаючи на певні успіхи, юнак 
відчував: це все не те. І наполегливо шукав своє далі. 
І знайшов цілком випадково. 

Одного разу футбольний тренер вирішив, що для фут-
болістів буде корисно потренуватися з гантелями, і повів 
хлопців у тренажерну залу. Арні, який доти ніколи не ба-
чив, як тренуються важкоатлети, був вражений до живо-
го серця. Немов зачарований, він ходив між спортсмена-
ми й роздивлявся їхні величезні лискучі від поту м’язи. 

– Я хочу бути таким, – прошепотів він сам до себе. – 
Потужним і приголомшливим.

Трохи пізніше він розповість, що в той момент усере-
дині нього немов клацнув якийсь перемикач.

– Здавалось, я раптом відшукав скарб, – розповідав 
Арні у своїх численних інтерв’ю. – Було таке відчуття, 
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неначе я довго йшов по висячому мосту і врешті-решт 
ступив на тверду землю.

Юнак розпочав інтенсивні тренування. Тренував 
лише ноги, бо це була найважливіша частина тіла для 
гри у футбол. Згодом став потроху давати навантажен-
ня на інші частини тіла. Спочатку Арнольд працював без 
важких предметів: піднімав ноги, присідав, нахилявся, 
підтягувався на гілках дерев і віджимався від землі. Під-
готувавши тіло, він перейшов до «важкої артилерії», роз-
почавши тренування з великою вагою. І... першого ж дня 
мало не помер від фізичного навантаження.

У той день 14-річний Арнольд уперше вправлявся 
зі штангами, гантелями, гирями і тросовими машина-
ми. Чоловіки в залі, які були на 10-20 років старші від 
Арні, застерігали, що наступного дня його тіло боліти-
ме. Але Шварценеггер не звертав на їхні слова ніякої 
уваги. 

Те, що старші мали слушність, Арнольд збагнув, уже 
коли повертався з тренування. Він просто впав з велоси-
педа, на якому їхав додому. Хлопець був такий втомлений, 
що навіть не міг тримати руками кермо. До того ж він 
зовсім не відчував ніг: ті просто одерев’яніли. Та й сам 
він увесь неначе задубів – у тілі гуло так, мов по ньому 
хто добряче походив ногами у важких черевиках.

Назавтра Арнольд навіть не здужав підняти руку, щоб 
причесати волосся. Щоразу, коли він намагався це зро-
бити, виникав різкий біль у кожній клітині його тіла. 
За сніданком Арні силкувався зігнути лікоть, щоб під-
нести чашку до рота: майже всю каву він пролив на стіл. 

Пораючись біля печі, мати угледіла, як син незграбно 
рухається за столом. 
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– Що з тобою, синку? – вона нахилилася й вологою 
ганчіркою витерла коричневі плями на столі.

– Все добре, ма, – Арні видавив з себе щось схоже 
на усмішку. – Я просто захворів. М’язи трохи болять.

– Трохи? – Аурелія театрально закотила очі. – Ти по-
дивися на себе! Що ти з собою зробив?

Арнольд мовчав. У той момент він відчував себе таким 
немічним і безпорадним, що трохи не розплакався. Він 
закусив губу і стиснув кулаки так, що кісточки пальців 
побіліли.

– Навіщо ти це робиш, синку? – не вгавала Аурелія. – 
Навіщо так знущаєшся з себе?! Зрозумій, я хвилююся 
за тебе!

Проте мамині слова Арнольда мало хвилювали. Він 
бачив і відчував у своєму тілі зміни. Уперше в житті він 
чув кожен його м’яз. Чув свої литки, стегна, передпліч-
чя як дещо більше, ніж просто кінцівки. Він зрозумів, 
як болять трицепси, і втямив, що так їх називають тому, 
що в тій ділянці тіла наявні три м’язи, кожен з яких Арні 
відчував саме в той момент неймовірного болю. Це були 
нові, досі невідомі відчуття, які він запам’ятав на все 
життя. 

«Отоді я й зрозумів, що біль означає прогрес. Коли 
після тренування болять м’язи, це означає, що вони ро-
стуть», – напише потім Шварценеггер у своїх мемуарах. 

Уже за два місяці повноцінних тренувань разом із до-
рослими атлетами Арнольд став залежним від бодібіл-
дингу, як наркоман. Йому подобалося геть усе, що було 
пов’язане з культуризмом. Подобалось, як нагрівалися 
в руках холодні гирі. Звуки, що видавали спортсмени, 



22

здіймаючи над головою важку штангу. Подобалося слу-
хати, як дзвенять сталеві диски, коли їх надівають або 
знімають після роботи зі снарядом. А також суміш запа-
хів у залі: від заліза, синтетичних спортивних костюмів 
і поту, який градом стікав з атлетів. 

Своїм захопленням Арні дуже вирізнявся серед одно-
літків. У той час хлопці-підлітки переважно грали у фут-
бол, займалися боксом або плаванням. Тож Арнольд 
на їхньому тлі скидався на білу ворону. Однокласники 
не сміялися з нього, бо боялися, що за це він може їх до-
бряче віддухопелити: Шварценеггер швидко почав наби-
рати вагу і вже за пів року став справжнім здорованем. 
Однак тим чи іншим способом усі знайомі намагалися 
відмовити його від бодібілдингу. Та зупинити Термінато-
ра було вже неможливо. Він твердо вирішив стати найви-
датнішим культуристом усіх часів і народів.
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ЗАПИТАННЯ ДО РОЗДІЛУ 
1. Ким мріяв стати Арнольд Шварценеггер у дитинстві? 

Як виникла його мрія?

2. Чому він боявся розповідати про свою мрію батькам? 

3. Що відчував Арні після першого повноцінного 
тренування?

4. Відшукай в Інтернеті світлини молодого 
Шварценеггера. Чи подобається тобі його статура?



РОЗДІЛ ТРЕТІЙ  
Ще одна мрія
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Я знав, що моє покликання – 
це великі речі.  
Знаю, люди вважають, 
що навіть думати так – 
нескромно.  
Але скромність взагалі 
не те слово, яке можна було  
будь-коли вжити щодо мене.

(Арнольд Шварценеггер)

Бодібілдинг був не єдиною зухвалою мрією Ар-
нольда Шварценеггера. Крім спорту він також 
марив кіно та Америкою. Причому ці два ба-
жання були нерозривно пов’язані між собою: Ар-

нольд мріяв переїхати до Сполучених Штатів і стати ві-
домим голлівудським актором.

Все почалося, коли юнак дізнався про Рега Парка – 
британського бодібілдера, одного з найвидатніших куль-
туристів ХХ століття, відомого під прізвиськом Рег 
Лег (скорочена форма слова «легенда»). Регові справді 
ще за життя вдалося стати легендою: він тричі перема-
гав на конкурсі бодібілдерів «Містер Всесвіт» і грав Гера-
кла в пригодницько-історичних фільмах. 

– Оце так звір! – захоплено роззявив рота Арнольд, по-
бачивши зображення Рега в якомусь журналі. На світли-
ні той позував у трусах-плавках, демонструючи накачані 
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стегна, велетенські груди і м’язи на руках завбільшки 
з його голову. 

Рег Парк був справді здоровань: мав 185 сантиметрів 
зросту, більш як 100 кілограмів ваги і біцепси 51 санти-
метр в обхваті. Його статура стала об’єктом жадоби юно-
го Арні: він заприсягнувся, що колись матиме таке саме 
ідеальне накачане тіло й неодмінно переможе на конкур-
сі «Містер Всесвіт». 

Відтоді Арнольд неначе збожеволів. Він розшукав усе, 
що тільки можна, про Рега Парка. Юний Шварценеггер 
купував усі журнали, де публікувалися статті про «ле-
гендарні» тренування. Ретельно вивчив Парків розпо-
рядок дня: дізнався, о котрій той починає тренування, 
як саме тренується, коли й що їсть і як живе у вільний 
від спорту час. Бути як Рег Лег стало для Арнольда не-
відчепною ідеєю: зображення кумира повсякчас стояло 
в нього перед очима. 

«Що більше я зосереджувався на цьому зображенні, 
то більше тренувався й ріс, то ясніше усвідомлював ціл-
ковиту реальність можливості стати таким, як Рег», – 
напише Арні трохи згодом у своїх мемуарах. 

Заради досягнення своєї мрії Арнольд збільшив кіль-
кість тренувань і став ходити до спортзали шість разів 
на тиждень. По неділях, коли зала була зачинена, він 
тренувався вдома: віджимався від підлоги, підтягувався 
на турніку і присідав силу-силенну разів.

Батько Густав, хоч і не поділяв синового захоплення, 
на той момент уже не міг змусити Арні покинути спорт. 
Арнольд виріс удвічі більший за батька й міг завиграш-
ки дати йому здачі. Отож Шварценеггер-старший просто 
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осудливо хитав головою, коли бачив, як спітнілий син 
робить фізичні вправи на задньому дворі.

– Арнольде, якого біса? Не роби так, – не втримався 
якось Густав, коли побачив, як син важко хекає, качаю-
чи прес.

– Чого це? – пропихтів майбутній Термінатор. З його 
обличчя градом котився піт.

– Ти перетренуєшся й перевтомишся. Це шкідливо 
для тіла.

– Не переймайся, у мене все під контролем. Я все роб-
лю  поступово, – Арнольд витер долонею мокре чоло і про-
довжив тренування.

Густав мовчки спостерігав за сином.
– І що ти робитимеш, коли матимеш оті гігантські 

м’язи? – запитав він Арнольда після того, як той завер-
шив тренування.

– Я хочу стати найкращим культуристом у світі, – ані 
секунди не замислюючись, відповів Арні.

Густав гмикнув у свої куці вуса, які він кожного ранку 
ретельно розчісував спеціальним маленьким гребінцем.

– Ну, гаразд, уявімо, що колись ти станеш добрим 
бодібілдером…

– Ні, – перебив його Шварценеггер-молодший. – Ні-
яких «уявімо». Я стану бодібілдером. І не просто добрим, 
а найкращим серед найкращих. І не колись там, а ду-
же-дуже скоро! 

– А потім?
– А потім я хочу поїхати до Америки зніматися в кіно.
– До Америки? – вирячив очі Густав.
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– Так, – спокійно знизав плечима Арнольд – Я хочу 
стати кіноактором.

– Господи Ісусе, – простогнав батько, стискаючи паль-
цями скроні, і за хвилю заволав: – Релі, ти чула?! Хо-
ди-но сюди! Наш молодший син несповна розуму! Гадаю, 
Арнольда треба показати лікареві, у нього не все гаразд 
із головою!

Проте Арні не звернув ніякої уваги на батьківські 
слова. Перед його очима стояв образ велета Рега Парка, 
а думку вже грів інший – такого самого, але власного до-
сконалого тіла.

Рег Парк став для Арнольда справжнім кумиром. Він 
пришпилив його фотографії до всіх стін своєї кімнати. 
Читав про нього все, що друкувалося в Австрії та Німеч-
чині. У нього були переклади з англійської, які робили 
його друзі-культуристи. Шварценеггер ретельно вивчав 
кожну світлину Рега, яка потрапляла йому до рук, і вони 
надихали його тренуватися ще завзятіше. 

Арнольд тішився, коли відчував полум’я у своєму 
тілі: як він сам казав, його легені пекло так, неначе туди 
залили вогняну лаву, а вени напиналися до такого ста-
ну, що здавалося, ще трохи – і вони просто луснуть від 
напруження. Відчуття болю для Арнольда означало 
те, що він збільшується в розмірах. А це доводило факт 
дедалі ближчого втілення пожаданого образу великого 
Рега Лега. 

«Я хотів його статуру, і мені було байдуже, що дове-
деться подолати, щоб цього досягти, – розповідав пізні-
ше Арнольд. – Я знав: як тільки матиму це дивовижне 
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тіло, зніматимуся в кіно й будуватиму спортзали по всьо-
му світу. Я створю імперію!»

Забігаючи наперед, скажемо, що Арнольд фактич-
но повторив життя Рега Парка. Він став культуристом, 
переїхав до Америки і, розпочавши акторську кар’єру, 
ще й зіграв у кіно Геркулеса – роль якого в ті часи асоці-
ювалася виключно з Регом. А потім навіть познайомив-
ся зі своїм кумиром! Цим самим довівши, що як дуже чо-
гось хотіти та багато задля своєї мрії працювати, вона 
неодмінно здійсниться. 
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ЗАПИТАННЯ ДО РОЗДІЛУ
1. Чим ще марив Арнольд Шварценеггер, окрім 

бодібілдингу? Як ці мрії були пов’язані між собою?

2. Як тато Густав поставився до Арнольдової мрії?

3. Хто став кумиром Арнольда? Яким чином він 
намагався наслідувати його?

4. Як Шварценеггер пояснював відчуття болю, якого він 
щоразу зазнавав під час тренувань? 



РОЗДІЛ 
ЧЕТВЕРТИЙ  
Зухвала втеча
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Перемога не дає силу. Силу дає 
боротьба.  
Якщо ти борешся 
й не здаєшся – це і є сила.

(Арнольд Шварценеггер)

У конкурсі важкоатлетів Арнольд уперше взяв 
участь у 15 років. Він був наймолодшим учасни-
ком змагань, які відбулися в одному з пивних ба-
рів міста Грац. Ту сумнівну забігайлівку навряд 

чи можна було вважати найбільш підхожим місцем для 
початку спортивної кар’єри. А проте зірка Шварценегге-
ра засяла саме там. У березні 1963 року Арнольд упер-
ше з’явився на публіці у формі Атлетичного союзу: чорні 
кросівки, коричневі шкарпетки й чорне трико з вузьки-
ми лямками та емблемою союзу спереду. 

Змагання важкоатлетів мали стати частиною розва-
жальної програми для публіки з трьохсот-чотирьохсот 
чоловік. То були відвідувачі пивниці; вони сиділи за дов-
гими столами, курили смердючі цигарки, голосно рего-
тали та цокалися важкими пивними кухлями. 

Шварценеггер уперше в житті виступав на публі-
ці, тому, виходячи на поміст, відчував суміш захоплен-
ня і хвилювання, від яких приємно поколювало у жи-
воті. Добряче присипавши долоні крейдою, щоб гирі 
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не вислизнули з рук, Арнольд із першого ж разу вива-
жив двома руками 150 фунтів – це близько 68 кілогра-
мів. То була його звичайна вага, яку він спокійно ви-
важував у спортивній залі. Проте цей результат став 
цілковитою несподіванкою для глядачів: ніхто не споді-
вався від наймолодшого учасника подібної спритності. 
Натовп зустрів його старання захопленим ревом і шква-
лом оплес ків.  Шварценеггер був приголомшений. Він 
і гадки не мав, який сильний вплив на нього матиме під-
тримка глядачів.

Юнак ледве дочекався, коли знову настане його чер-
га. І цього разу на свій подив він підняв аж 185 фунтів 
(майже 84 кг). Публіка ревіла від захвату. І тим самим 
додавала Арнольдові сил і мотивації. Від такої підтрим-
ки Шварценеггер відчув, як у нього неначе справді фі-
зично виростають крила.

Того вечора у змаганнях Арні посів друге місце. Пре-
чудовий результат для підлітка, який зранку наступно-
го дня мав іти до школи. Втім, цього йому було замало. 
У голові міцно сиділо бажання досягти усіх можливих 
висот у культуризмі. 

Ще однією Арнольдовою метою в ті часи було піти від 
батьків. Тато Густав і далі пиячив, що дуже сердило Ар-
нольда. Хлопець кілька разів намагався дати йому про-
чухана, проте мати стримувала сина: якимось дивом 
у ту саму мить вона завжди опинялася поруч, хапаючи 
Арні за руки. Аурелія розуміла: у гніві син може вбити 
батька. 

Арнольдове життя в таких умовах було  нестерпне. 
Тож коли 18-річним його забрали в армію, парубок 
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зітхнув із полегшенням. Нарешті він міг дихати вільно. 
Армійська дисципліна після батькових знущань здава-
лася Шварценеггеру дитячою забавкою. Він покірно ви-
конував усі накази командира, а у вільний від служби 
час тренувався далі. Недарма ж бо взяв із собою в армію 
гирі та гантелі!

І все було б добре, якби не одне «але». 
На той час у спорті Арні вже почав досягати успі-

ху. Він здобув титул чемпіона у важкій атлетиці серед 
юніорів та переміг у першості Австрії з силового три-
борства у важкій вазі, обійшовши більш досвідчених 
спортсменів. І перед тим як піти в армію, Шварценег-
гер подав заявку на участь у своїх перших міжнарод-
них змаганнях, молодіжному аналогу боротьби за ти-
тул «Містер Європа». То був ще один важливий крок 
у здійсненні його мрії стати найвидатнішим культури-
стом на землі. 

Однак заповнюючи заявку, Арнольд не здогадувався, 
що протягом шести тижнів, поки триватиме курс молодо-
го бійця, він не зможе покинути Грац. Змагання ж мали 
відбутися в німецькому місті Штутгарт – а то була інша 
країна! Добратися туди з Граца можна було за 7 годин. 
Тобто тишком-нишком відгодитися на кілька годин, 
узяти участь у конкурсі та непомітно повернутися потім 
на службу було неможливо. 

Арні благав командира навчальної роти дати йому 
звільнення нібито за сімейними обставинами. Марно. Ні-
кого не цікавили мрії Арнольда Шварценеггера. Головне 
аби він старанно маршував щоранку й дотримувався ар-
мійського розпорядку.
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Його мрія була під загрозою. Зрозумівши це, Арні 
послав усе до біса і… втік з армії. За сім годин він уже 
був у Штутгарті, позував перед натовпом людей, насо-
лоджуючись оплесками й захопленими криками гляда-
чів. Арні вперше опинився за межами Австрії, і це була 
найчисленніша публіка, перед якою він будь-коли ви-
ступав. Шварценеггер відчував себе Кінг-Конгом.

Того дня Арнольд Шварценеггер став найкращим мо-
лодим атлетом Європи 1965 року. Щастю юнака не було 
меж. Чого не скажеш про його армійського командира, 
якого неабияк розлютила втеча солдата. Отож коли Арні 
повернувся у військову частину, на нього чекало пока-
рання. Парубка відправили на гауптвахту – так назива-
ють місце, де тримають порушників військової дисциплі-
ни. Шварценеггер мав провести тиждень у камері, однак 
відсидів там лише добу: до керівництва дійшла звістка 
про його перемогу, і на знак пошани його звільнили. 

Після цього армійська служба стала для Арні самим 
задоволенням. У казармі він обладнав для себе трена-
жерну залу, в якій йому дозволяли займатися по чотири 
години на день. Згодом до нього приєдналося ще кілька 
солдатів і офіцерів. Юнак охоче розповідав їм, як треба 
правильно качатися й давав поради з харчування, яких 
начитався у спортивних журналах.

В армії Шварценеггер уперше в житті почав щодня 
їсти м’ясо. Удома то була нечувана розкіш: шніцелі в хру-
сткій паніровці та печеню з густою підливою мама Ауре-
лія готувала хіба на великі свята. В армії ж м’ясо було 
обов’язковим пунктом щоденного меню. Повноцінний 
білок давав можливість Арнольдові нарощувати м’язи 
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так швидко, що кожні три місяці він виростав з форми, 
і йому видавали нову, більшого розміру. Під кінець служ-
би Арні з підлітка-переростка перетворився на справж-
нього велетня.

Під час служби в армії Шварценеггер також навчив-
ся тисячі різних дрібниць, наприклад, прати й заши-
вати білизну та смажити яєчню (і не просто смажити, 
а на решітці вихлопної труби танка!). Йому довелося спа-
ти просто неба й вартувати вночі. Арні дізнався, що без-
сонна ніч не означає, що наступного дня ти падатимеш 
з ніг від утоми, а день без їжі не дорівнює голодній смер-
ті. І що більше суворих випробувань випадало на його 
долю, то міцніше він стискав зуби, думаючи: «Я впораю-
ся! У мене неодмінно все вийде!».
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ЗАПИТАННЯ ДО РОЗДІЛУ
1. Що саме сподобалось Арнольдові під час перших 

у його житті змагань? Що додало йому сил і наснаги?

2. Чому Шварценеггер хотів якомога скоріше покинути 
батьківський дім?

3. Що стало причиною самовільного виходу Арнольда 
з військової частини? 

4. Як ти вважаєш, Арні правильно вчинив, самовільно 
залишивши місце служби? Як би ти вчинив на його 
місці, якби твоя мрія опинилася під загрозою?

5. Чи справедливо покарали Шварценеггера в армії 
після його повернення?



РОЗДІЛ П’ЯТИЙ  
Нове життя
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Жити означає постійно 
залишатися голодним.  
Мета життя полягає 
не в тому, щоб просто 
існувати й виживати,  
а в тому, щоб рухатися 
вперед, угору, досягати 
й завойовувати.

(Арнольд Шварценеггер) 

З армії в Таль Арнольд повернуся справжнім ге-
роєм. В одну мить з нелюбого сина він перетво-
рився на гордість родини. Мама Аурелія надзви-
чайно пишалася його досягненням на конкурсі 

«Містер Європа». Кожного дня вона натирала до блиску 
синів приз і вчащала від одного сусіда до іншого, демон-
струючи статуетку.

– Мій син – переможець! – повторювала вона, гордо 
здіймаючи відзнаку над головою.

На батька Густава перемога молодшого сина теж спра-
вила враження, проте він був більш стриманий у прояві 
емоцій.

З усім тим, батьки все ще були переконані, що Ар-
нольдові слід знайти собі якусь «нормальну» роботу. 
Вони не вірили, що важкою штангою та великими муску-
лами можна заробити собі на життя. 
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– Він спокійно може стати армійським офіцером. Дуже 
поважна робота та й одержуватиме пристойну платню. 
А своїм спортом займатиметься у вільний час, – казав 
Густав Аурелії. Та схвально кивала головою у відповідь 
і далі натирала до блиску синів приз. 

Життя, якого батьки хотіли для Арнольда, нічим 
не відрізнялося від життя пересічних жителів села 
Таль. Багато хто з них ставав фермером або ж працював 
на фаб риці олівців у Граці. Арні, на той час вже опану-
вавши професію тесляра, на думку Густава та Аурелії, 
міг би також влаштуватися в якусь солідну будівель-
ну фірму – така робота здавалася їм неабияким досяг-
ненням. Тоді він жив би в Талі, щодня на світанку сі-
дав би в автобус до Граца, вдень працював і в сутінках 
повертався б у село, де в ті часи навіть не було ані кіно-
театру, ані перукарні. Ніяких розваг, окрім вечірньої ви-
пивки в місцевих забігайлівках, і ніяких великих подій. 
Таке собі тихе життя у спокійному болоті.

Однак такий шлях був не для Арнольда. Тому після 
армії він подався до Мюнхена. По-перше, він не хотів ли-
шатися в батьківському домі, який був для нього при-
тулком печалі, агресії та злиднів. По-друге, у Граці йому 
вже не було чим дихати. У невеликому місті він почував-
ся, мов у замалій сорочці: неможливо було ані рук здій-
няти, ані зробити глибокий вдих.

Мюнхен натомість здавався йому неосяжним мегапо-
лісом. То було третє завбільшки місто в Німеччині. Там 
містилися ошатні історичні будівлі, численні універ-
ситети й інститути. Тамтешньою окрасою була Бавар-
ська державна бібліотека – одна з найбільш значимих 
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європейських бібліотек. І саме в Мюнхені проходив Ок-
тоберфест – найбільший пивний фестиваль у світі. Що-
року на початку жовтня площа Лука Терези в центрі 
Мюнхена перетворюється на великий святковий май-
дан, де без упину наливають пиво, пригощають духмя-
ними кренделями та смаженою куркою, грають музики 
і крутяться каруселі.

– Ого! Оце так вулик! – присвиснув Арні, коли вийшов 
з дверей Головного вокзалу Мюнхена. 

Він у захваті визирався на трамваї, що торохтіли повз 
нього, на людей, які поспішали кудись із валізами в ру-
ках, і на автівки, що, хуркочучи, неслися вулицею. За-
тамувавши дух, парубок оглядав будівлі: порівняно 
з тальськими ці неабияк чудували його висотою та мо-
нументальністю. Пізніше Шварценеггер побуває в най-
більших мегаполісах світу Нью-Йорку, Лондоні, Гонкон-
зі й зрозуміє, що Мюнхен супроти них – маленьке село. 
Але тоді парубок стояв посеред вулиці й захоплено кру-
тив головою. Місто вражало розмірами, життя в ньому 
кипіло, немовби вода в нагрітому чайнику. І Арні з голо-
вою пірнув у той «нагрітий чайник».

У Мюнхені він оселився в крихітній кімнатці, яку 
йому люб’язно виділив знайомий знайомих. Світ бодібіл-
дингу тоді був невеличким, всі один одного знали, тож 
коли по місту рознеслася чутка про те, що новоспече-
ний Містер Європа шукає житло, одразу ж знайшовся 
варіант.

Гроші Арнольд заробляв, працюючи тренером у спорт-
залі. На роботі він тренував хлопців і дівчат, які хоті-
ли трохи підкачати м’язи, а після роботи залишався 
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в тій самій спортзалі, щоб працювати над власним ті-
лом. Спортом у ті часи Арнольд жив практично цілодобо-
во. Винятком був лише час, який юнак витрачав на сон, 
їжу й дорогу додому. Навіть дівчата його цікавили мало, 
хоча прихильниць йому ніколи не бракувало. Та й не ди-
вина: високий, з атлетичною фігурою, завжди усміхне-
ний і стильно одягнений, Арні привертав до себе жіночу 
увагу з першої секунди.

У Мюнхені він заприятелював із Франко Колумбу, 
дружбу з яким пронесе через усе своє життя, аж до самої 
смерті друга 2019 року. Вони познайомилися 1965-го під 
час змагань «Містер Європа» в Штутгарті. Франко тоді 
став чемпіоном з паверліфтингу – дисципліни, в якій 
спортсмен долає вагу, виконуючи різні вправи зі штан-
гою. Колумбу був старший від Арнольда на шість років, 
нижчий майже на 20 сантиметрів і мав типову для іта-
лійця зовнішність: трохи смагляву від природи шкіру, 
солоденькі риси обличчя та чорну гриву волосся, що хви-
лями спадало йому на лоб. 

Франко виріс на фермі в маленькому гірському селі 
на острові Сардинія. Судячи з його розповідей, село 
те було ще більш убоге, ніж Таль, де народився Арнольд. 
Батьки Колумбу вівчарили, тож у дитинстві він бага-
то пас овець. У тринадцять років йому довелося кинути 
школу, щоб допомагати батькам на фермі. Франко розпо-
відав, що почав займатися спортом через те, що в школі 
його дуже ображали. 

– Я завжди був малий і худий. І до 11 років у селі 
мене били всі, кому не ліньки, – розповідав Колумбу 
Шварценеггерові в перервах між їхніми ненастанними 
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тренуваннями. – Та коли я зайнявся боксом, уже ніхто 
не наважився мене зачепити.

У боксі Франко досягнув певних успіхів, вигравши 
понад 30 поєдинків. Та одного дня вирішив, що це «над-
то грубий для обличчя та голови спорт» і змінив його 
на важку атлетику та культуризм.

Як і Арнольд, Колумбу переїхав до Німеччини в пошу-
ках кращої долі. Як і Шварценеггер, Франко так само 
наполегливо тренувався кожного дня, мріючи досягти 
успіху в бодібілдингу. Проте конкурентами один одного 
вони ніколи не вважали, бо завжди виступали в різних 
вагових категоріях. А одного разу навіть одночасно пере-
могли на конкурсі «Містер Всесвіт». 
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ЗАПИТАННЯ ДО РОЗДІЛУ
1. Як батьки відреагували на перемогу Арні?

2. Чому Шварценеггер вирішив переїхати до Мюнхена?

3. Якими були перші враження Арнольда від цього 
міста?

4. У чому була відмінність між Шварценеггером і Франко 
Колумбу? Як гадаєш, що спільного мали ці хлопці?



РОЗДІЛ ШОСТИЙ  
Містер Всесвіт
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З руками в кишенях неможливо 
подолати сходи успіху.

(Арнольд Шварценеггер)

До міжнародних змагань із культуризму «Міс-
тер Всесвіт» Арнольд підійшов максимально 
відповідально. Він займався спортом, як наві-
жений, бо розумів: участь у цих змаганнях – 

досить зухвалий крок. Такі новачки, як Арні, не на-
смілювалися навіть мріяти про титул «Містер Всесвіт», 
бо спочатку треба було стати володарем титулу «Містер 
Австрія», далі, у разі успіху, змагатися за «Містер Євро-
па» й лише потім – заїкатися про Лондон, де щороку про-
ходять змагання «Містер Всесвіт». 

При такому підході путь до престижної нагороди могла 
розтягнутися на кілька років. Але Шварценеггер не міг 
так довго чекати свого тріумфу: нетерплячка та амбіції 
штурхали його у спину, а внутрішній голос без угаву на-
шіптував: «Ти мусиш це зробити!».

Утім, Арнольд не тішив себе ілюзіями. Він розумів, 
що в 19 років, не маючи солідного досвіду за плечи-
ма, він навряд чи досягне якогось призового місця. Од-
нак йому було цікаво випробувати власні сили. Арні хо-
тів перевірити, на що він спроможний і як далеко йому 
вдасться зайти в таких серйозних змаганнях. 23 вересня 
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1966 року він піднявся на облавок літака, що мав допра-
вити його в Лондон. 

Перед змаганнями Шварценеггер ретельно вивчив своїх 
суперників і дійшов висновку, що буде круто, якщо він по-
трапить бодай у першу шістку найкращих культуристів.

Але під час самого конкурсу Арні зрозумів, що пере-
оцінив інших спортсменів. Так, учасники його вагової 
категорії справді мали краще сформовану мускулатуру, 
проте Арнольд все одно виділявся на їхньому тлі: на ви-
гляд він був набагато більший і сильніший за всіх інших.

Серед учасників і глядачів хутко поширилася нови-
на про невідомого підлітка з невимовним прізвищем 
(«Шварценеггер» мало хто міг вимовити з першого разу), 
який з’явився з нізвідки. Арнольда називали монстром 
і «справжнісіньким гігантом». Глядачі зустріли його ви-
хід бурхливими оплесками й захопленими криками. 

Того вечора Арнольд не переміг, однак, сам того не спо-
діваючись, дійшов до самісінького фіналу, опинившись 
буквально за крок до перемоги. Він посів друге місце – про 
таке юнак не міг мріяти навіть у найзухваліших мріях!

Того вечора титул «Містер Всесвіт» здобув америка-
нець Честер Йортон. То був міцний чолов’яга й дуже до-
свідчений спортсмен. На час конкурсу йому зрівнялося 
вже 27, і 19-річний Арні поряд з ним видавався зеленим 
пташеням. 

Честер, якого всі називали просто Чет, мав дуже кра-
сиве пропорційне тіло, немов витесане різцем: рельєфні 
м’язи та випнуті вени, які дуже добре було видно крізь 
шкіру. А ще його тіло, на відміну від білого, мов сметана, 
тіла Арні, вкривала чудова рівна засмага. Пози Йортона 
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були більш чіткі й відточені, ніж в Арнольда. Тому суд-
ді віддали перевагу саме йому. Втім, Арнольд анітрохи 
не засмутився. Його захват з приводу другого місця був 
безмежний. Він радів так, ніби то він, а не Чет Йортон, 
став володарем титулу «Містер Всесвіт». 

Проте коли ейфорія минула, Арні замислився. 
Чому саме Честер посів перше місце? Ні, він не мав ні-
яких сумнівів у тому, що Йортон гідний перемоги. Але 
що було б, якби Арнольд із самого початку мислив інак-
ше? Що якби він приїхав у Лондон з твердим наміром пе-
ремогти? Чи виступив би він краще? Чи переміг би, став-
ши новим Містером Всесвіт?

Арні зрозумів, що недооцінив свої шанси й трохи роз-
сердився на себе. 

– Розумієш, мені не цікаво просто брати участь у зма-
ганнях, – пояснював він Франко Колумбу, коли повер-
нувся до Мюнхена. – Мені цікаво бути найкращим серед 
найкращих. А це означає лише перемогу. Присягаюся: 
відтепер я буду лише перемагати!

Франко уважно слухав його та схвально кивав голо-
вою у відповідь. Він завжди і всюди підтримував Швар-
ценеггера й анітрохи не сумнівався в успіхах найліпшо-
го друга.

Арнольд додержав обіцянки. Весь наступний рік він 
тренувався, не покладаючи рук, і без угаву повторював 
собі: «Я стану переможцем! Я заслужив цей п’єдестал, 
він належить лише мені! Геть з дороги! У мене є мета, 
і я до неї йду! Просто відійдіть убік і дайте мені трофей! 
Немає таких перешкод, які заступлять мені путь до мети! 
Навіть море розступиться переді мною!». 
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Його зусилля не були марними: вже через рік, 
1967 року, Арнольд Шварценеггер виграв змагання й став 
наймолодшим спортсменом, який здобув титул «Містер 
Всесвіт». Після цього Арні вигравав змагання ще чотири 
рази, але та найперша перемога назавжди закарбується 
в його пам’ять. Стоячи на сцені з нагородою в руках, він 
чітко усвідомить: у будь-якій справі треба ставити ціл-
ком певну мету і, відкинувши всі сумніви, вірити в себе.

«До перемоги веде відповідний настрій. Перш ніж пе-
ремогти, ти маєш побачити себе переможцем», – напише 
він потім у своїх мемуарах.

ЗАПИТАННЯ ДО РОЗДІЛУ
1. На яке місце Арнольд розраховував у своїх перших 

змаганнях «Містер Всесвіт»?

2. Чому судді віддали перевагу Чету Йортону?

3. Як сам Арнольд пояснював собі друге місце 
на змаганнях за титул «Містер Всесвіт»?

4. Скільки разів Арнольд Шварценеггер ставав 
володарем титулу «Містер Всесвіт»? Як гадаєш, 
що саме допомагало йому перемагати стільки разів?



РОЗДІЛ СЬОМИЙ  
Hallo, Америко!
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Усі жаліють слабких.  
Заздрість треба вміти 
заробити.

(Арнольд Шварценеггер)

Переїзд до Америки став для Арнольда наступ-
ним кроком на шляху до великої мрії. Він ма-
рив цією країною змалку, Сполучені Штати зда-
валися йому місцем щасливих і вільних людей. 

Тільки там досягнеш усіх можливих висот у житті, ду-
мав Арнольд. І тільки там можна стати актором. Про 
те, щоб зніматись в Австрії чи Німеччині, Арні й на гад-
ку не спадало. 

Тож коли йому вийшов 21 рік, Шварценеггер переїхав 
до Нью-Йорка. Треба визнати, що то було доволі зухвале 
рішення, бо англійської Арні тоді майже не знав. 

«Вивчу на місці, – думав Арні, розглядаючи небо 
в ілюмінаторі літака, який на своїх крилах ніс юнака 
до омріяної країни. – Хіба то важко зазубрити потріб-
ні слова?».

Зазубрити було не важко. Тим паче що впертюха 
Арнольда нічого не могло спинити на шляху до мрії. 
Але ті слова, які встиг вивчити, він вимовляв з таким 
страшнючим акцентом, що його ледве можна було зро-
зуміти. Через це навіть зчинився був скандал в одному 
з ресторанів.
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– Принесіть мені ваше сміття, – звернувся він до гар-
ненької офіціантки, усміхнувшись своєю теплою 
усмішкою.

– Пробачте, що? – відповіла білява дівчина в чорному 
фартушку, надітому на білу сорочку.

– Сміття, – усмішка Шварценеггера не сходила з вуст. 
– Навіщо ви нас ображаєте? – насупила брови 

офіціантка.
– Я ніяк не міг вас образити! Я просто хочу скуштува-

ти ваше сміття.
– Чому ви так називаєте наші страви? – білявка по-

мітно занервувала. – Майте на увазі: у нас тут пристойне 
місце й дуже поважний шеф!

– Що відбувається? – від хвилювання Арні трохи 
впрів, тож почав витирати серветкою спітніле чоло. – 
При чому тут ваш шеф? Я просто хочу їсти! Благаю, про-
сто принесіть ваше сміття!

– Ми не маємо такої позиції в меню! – від обурення 
офіціантка побуряковіла. 

– Та як не маєте? Ось же ж, дивіться! Чорним по білому 
написано «С-м-і-т-т-я»! – і Арні тицьнув пальцем у меню.

Як виявилося, він хотів замовити капусту (cabbage), 
а це слово дуже співзвучне з іншим англійським словом 
«сміття» (garbage). 

Цей випадок укотре довів Арнольдові, що межі доско-
налості не існує, і треба працювати й працювати, щоб 
кожного дня ставати кращою версією себе. Саме з таким 
настр̀ оєм він розпочав підготовку до змагань «Містер 
Олімпія» – найпрестижнішого міжнародного конкур-
су з культуризму. Арні, який на той момент уже здобув 
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звання «Містер Всесвіт» (до того ж став наймолодшим 
володарем цього титулу) і виграв усі можливі конкурси 
з культуризму в Європі, поклав за всяку ціну стати най-
кращим культуристом на планеті Земля. 

Однак досягти цієї мети було не так вже й просто. 
Адже на шляху в Арнольда стояв Серхіо Оліва.

Родом з Куби, справжня легенда у світі бодібілдингу 
Серхіо був на 6 років старший від Арнольда. Шкіра атле-
та мала відтінок молочного шоколаду, тож йому не тре-
ба було перейматися автозасмагою, якою користували-
ся всі культуристи. Чоловік рано почав лисіти і, певно, 
як компенсацію відрощував над верхньою губою вуса. 
Вони завжди смішно ворушилися, коли Оліва напружу-
вав обличчя. Серхіо називали Міфом, і це прізвисько ві-
дображало небачений на той час рівень м’язів і рельєфу 
його тіла. Він мав ідеальну пропорційну V-подібну фігу-
ру з широкими плечима та вузькою талією. До Серхіо жо-
ден з культуристів не мав таких бездоганних пропорцій. 

 Арнольд зустрівся з Олівою 1968 року на першості 
за титул «Містер Всесвіт» у Маямі: Серхіо тоді влашто-
вував показові виступи, які просто доводили глядачів 
до екстазу. Як написав потім хтось із журналістів: «Від 
поз кубинця лускався бетон».

Фірмовою «позою перемоги» Серхіо було положен-
ня тіла, в якому ноги близько зведені, а руки витягнуті 
на рівні голови. Така позиція повністю розкривала його 
тіло: величезні потужні стегна, тонку талію, бездоганні 
м’язи преса, трицепси та нижні м’язи обабіч огруддя.

На той момент, коли Арнольд подав заявку на участь 
у змаганнях, Серхіо вже двічі здобув титул «Містер 
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Олімпія». Причому 1968 року він переміг у конкурсі без 
боротьби: інші четверо чемпіонів-культуристів, запроше-
них на змагання, просто відмовилися виходити на сцену. 
Отож нічого дивного в тому, що Серхіо був про себе дуже 
високої думки. На Арні, який 1969 року прибув на кон-
курс із твердим наміром перемогти, він дивився іроніч-
но й дещо пихато. Однак Шварценеггер був сповнений рі-
шучості обійти цього монстра. І… програв. У змаганнях 
за титул «Містер Олімпія 1969» Арнольд Шварценеггер 
посів друге місце. 

– Не плач, малий, – прошепотів до нього Серхіо після 
того, как судді оголосили бувальця переможцем. – Таке 
життя. Може, колись і тобі пощастить.

Арні ледве стримався, щоб не віддухопелити його. 
Усе-таки то були міжнародні змагання, серйозний захід 
із великою силою людей навкруги. 

– Ага, не пощастить, – процідив він крізь зуби, коли 
обіймав переможця, нібито вітаючи з перемогою, – я про-
сто багато працюватиму й досягну успіху! Присягаюся, 
наступного разу на другій сходинці стоятимеш ти!

Арні був трохи засмучений своєю поразкою, проте ро-
зумів, що перемогу Серхіо здобув цілком заслужено. 
По-перше, він був старший, а отже, мав більше досвіду. 
По-друге, Шварценеггер визнавав, що йому було дуже 
далеко до тіла, яке мав Оліва. 

В Америку Арні приїхав схожим на стокаратний ал-
маз – важкий і сліпучий, побачивши який, усі захопле-
но зойкали «Матір Божа!». Проте «алмаз» цей був дуже 
грубо оброблений. Він був ще не готовий виставлятися 
напоказ – принаймні за американськими стандартами. 
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Камінчик потребував кропіткої роботи. Треба було стеса-
ти нерівні кути, мовляв, і відшліфувати всі м’язи до іде-
ального стану. Так, робота бодібілдера багато в чому схо-
жа на роботу скульптора: спортсмен відточує своє тіло 
так, як митець обтесує камінь, мармур або бетон. От тіль-
ки «різцем» культуриста стають гирі, лава, тренажери 
та інше спортивне знаряддя.

Цілий рік день при дні Арнольд гарував у спортзалі, 
перетворюючи своє тіло на справжній діамант – так на-
зивають алмаз, який після обробки та шліфування на-
буває блискучого кольору та ідеальної форми. Зусил-
ля Шварценеггера не були марні, і восени 1970 року він 
уже стояв на першій сходинці в боротьбі за титул «Міс-
тер Олімпія».

Після цього Арнольд ставав переможцем «Містер 
Олімпія» ще п’ять років поспіль: з 1970 по 1975 рік жод-
ному бодібілдерові не вдавалося обійти його в цих зма-
ганнях. Після шостої перемоги йому це набридне, і він 
покине спорт, проте за п’ять років, 1980-го несподівано 
повернеться, щоб усьоме стати «Містером Олімпія» і до-
вести всім: Арнольд Шварценеггер родом із Австрії є най-
видатніший культурист усіх часів і народів. 
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ЗАПИТАННЯ ДО РОЗДІЛУ
1. Якою була проблема Арнольда при переїзді 

до Сполучених Штатів?

2. Хто був його головним супротивником на конкурсі 
«Містер Олімпія»? 

3. У чому була головна відмінність між Серхіо Оліва 
та Арнольдом Шварценеггером?

4. Яким чином Арні вдалося здобути титул «Містер 
Олімпія»?



РОЗДІЛ ВОСЬМИЙ  
По той бік блакитного 
екрана
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Я залишався в бодібілдингу 
доти, доки не відчув, 
що дійшов так далеко, як міг.  
Так само буде й із кіно.

(Арнольд Шварценеггер)

Кар’єра в кіно розвивалася в Арнольда так само 
стрімко, як і кар’єра в спорті. Зніматися він по-
чав буквально через рік після переїзду до Сполу-
чених Штатів. Але якщо в культуризмі в нього 

все йшло більш-менш гладко, позаяк він добре розумівся 
на спорті, то з кіно було все неоднозначно. 

З одного боку Арнольд мав дуже хороший вигляд у кад-
рі. Тоді майже всі бодібілдери так чи інак знімалися 
в кіно: хто у головній ролі, хто – в епізодичній. Та з дру-
гого боку він мав жахливий акцент і важке для амери-
канського вуха прізвища. Це тепер, коли ім’я Арні є си-
нонімом Термінатора, «Шварценеггер» може вимовити 
навіть мала дитина. А тоді американців аж тіпало від та-
кого дивного набору звуків: «Як? Шварц? А далі? Шні-
цель? Нігер? Він що, темношкірий?». Ці два моменти зне-
охочували акторські агенції співпрацювати з ним.

Проте ніщо не могло стати на заваді Арнольдові, який 
поставив собі за мету стати актором. 
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– Я стану актором, – повторював він собі щоразу, коли 
чув «вибачте, ви нам не підходите». – Світ вклонятиметь-
ся мені, люди зі шкури пнутимуться, бажаючи сфото-
графуватися зі мною!

Як завжди, до здійснення власної мрії Арні підій-
шов досить серйозно. Він відвідував курси актор-
ської майстерності й кожного дня займався англій-
ською. Його метою було викорінити свій німецький 
акцент і розмовляти англійською не гірше за будь-яко-
го американця. 

Першим серйозним фільмом Арнольда, в якому він зі-
грав головну роль, стала пригодницька стрічка «Герку-
лес у Нью-Йорку». Фільм розповідає про героя грецької 
міфології, сина бога неба, грому та блискавок Зевса. Уда-
ром блискавки батько Зевс відправляє Геркулеса з ан-
тичного Олімпу на Землю. Надзвичайно дужий парубок 
опиняється в сучасному Нью-Йорку, де з ним відбува-
ються дивовижні пригоди. 

Це миле й трохи наївне кіно Арнольд потім назве сво-
їм найгіршим фільмом. По-перше, на той момент у ньо-
го взагалі не було акторського досвіду. По-друге, через 
акцент Шварценеггера озвучив інший актор і паруб-
ка дуже бісив той факт, що він там говорить не своїм го-
лосом. По-третє, у титрах його підписали як Арнольд 
Стронг. Ще одну головну роль у фільмі зіграв популяр-
ний тоді комік Арнольд Стенг і продюсерам здалося, 
що буде круто, якщо написати на афіші «Стенг і Стронг», 
а не «шва-як-там-його».

Після цього його кінокар’єра поволі, але впевнено 
пішла вгору. 1977 року він навіть одержав престижну 
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кінопремію «Золотий глобус» у номінації «Найкращий 
акторський дебют». Нагороду йому присудили за коме-
дію «Залишайся голодним», у якій Арнольд фактично 
грає самого себе: добродушного і злегка наївного культу-
риста Джо, який готується до змагань за титул «Містер 
Всесвіт».

Перші фільми за участю Шварценеггера публіка 
сприйняла досить стримано. Успіх прийшов після екше-
нів про Конана – велетня з войовничого племені кіме-
рійців. Зйомки двох стрічок про пригоди фантастичного 
здорованя стали для Арні справжнім викликом. Він досі 
згадує їх як чи не найважчі зйомки у своєму житті.

«У першому епізоді на мене мали напасти чотири вов-
ки, причому справжні, – розповідав Арні в якомусь ін-
терв’ю. – Тих вовків випустили з клітки надто рано. 
Я намагався втекти від них і зірвався зі скелі та розсік 
собі спину. Мене швиденько відтягли в медичний трей-
лер, і лікар наклав на рани шви. На другий день мені 
треба було боротися з двадцятьма кіньми. Один з них на-
валився на мене, і я впав! Після цього я навіть не міг три-
мати в руках меча». 

Проте такі випробування не зупиняли Арні. Шварце-
неггер став справжньою зіркою бойовиків. Він грав суво-
рих одинаків, які намагалися захистити світ від поганих 
хлопців. Зазвичай його герої були небагатослівні. Кіно-
критики навіть писали, що акторська майстерність Арні 
потребує багато кращого, бо він «уникає довгих склад-
них діалогів».

Ці слова боляче били по самолюбству Шварценеггера. 
Намагаючись відійти від образу залізобетонного вбивці, 



66



67

який за весь фільм виголошує п’ять-шість фраз, Арнольд 
вирішив змінити амплуа. І почав зніматися в комедіях. 
За деякі з них він взагалі не брав гонорару, обмежившись 
відсотками з кінопрокату. Таким чином чоловік демон-
стрував світові: Арнольд Шварценеггер – справжній ак-
тор, який може працювати в різних жанрах.

Він зіграв безліч ролей у пригодницьких бойовиках, 
комедіях і трилерах, та найбільшу славу йому принес-
ла роль Термінатора – робота, який прибуває на Зем-
лю з недалекого майбутнього. Метою кіборга є вбив-
ство Сари Коннор – жінки, чий ще ненароджений син 
у можливому майбутньому виграє війну людства про-
ти машин. 

Найцікавіше, що спочатку Шварценеггера розгля-
дали на роль Кайла Різа – закоханого в Сару солда-
та, який намагається зашкодити Термінаторові. Тобто 
він мав зіграти позитивного героя. Та врешті-решт ре-
жисер Джеймс Кемерон вирішив віддати Арнольдові 
роль лиходія Т-800. І не помилився. Арні блискуче вда-
лося створити образ нещадної, холоднокровної, скупої 
на емоції машини-вбивці. Ця роль миттєво перетворила 
його на зірку світового масштабу. Шварценеггера зупи-
няли на вулицях і благали сказати «I’ll be back». Що він 
залюбки й робив. Пізніше Арні неодноразово обігра-
ватиме цю легендарну фразу в інших стрічках і навіть 
у власній передвиборчій кампанії на пост губернатора 
Каліфорнії.

Мрія хлопчика з невеличкого австрійського села здій-
снилася: він став справжньою зіркою Голлівуду, опинив-
шись по той бік блакитного екрана.
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– Ось бачиш, тату, я ж казав тобі, що все можли-
во. Даремно ти тоді мені не вірив! – прошепоче Арні, 
коли через багато років навідається на могилу Густава 
Шварценеггера.

Його батько помер 1972 року. Абсолютного тріумфу 
молодшого сина він так і не дочекався.
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ЗАПИТАННЯ ДО РОЗДІЛУ
1. Чому агенти відмовляли Арнольдові в ролях?

2. Подивися в мережі фільм «Геркулес у Нью-Йорку». 
Як тобі Шварценеггер у головній ролі?

3. Які випробування чекали на Арнольда під час зйомок 
фільму про Конана?

4. Як Шварценеггер доводив усім, що має непогані 
акторські здібності?

5. Яку роль спочатку мав виконати Арні у фільмі 
«Термінатор»? Чи погоджуєшся ти з рішенням 
режисера Джеймса Кемерона?



РОЗДІЛ ДЕВ’ЯТИЙ  
Небога президента
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Першим завжди здається 
розум, а не тіло.  
Секрет полягає в тому, щоб 
змусити свій розум працювати 
на тебе, а не проти тебе.

(Арнольд Шварценеггер)

А що ж особисте життя? О, воно було в Арноль-
да дуже бурхливе! Навколо Арні завжди юрми-
лося багато шанувальниць, тож він міняв ді-
вчат наче рукавички. Спочатку його цікавив 

виключно спорт, трохи згодом – кіно. Серйозні стосунки 
в цю історію аж ніяк не вписувались. Отож як тільки ді-
вчина натякала йому, що хоче більшого, ніж пару зустрі-
чей на тиждень, Шварценеггер одразу ж її кидав. 

– Розумієш, старий, я не можу дозволити собі нині 
з кимось зустрічатися, – казав він Франкові Колумбу 
після чергового розставання. – Жінки вимагають уваги, 
а я поки що зосереджений геть на іншому.

Франко, з яким Арнольд ділив оренду квартири, ки-
вав йому у відповідь. Як завжди, він у всьому підтриму-
вав найкращого друга. Більше того, Колумбу розлучив-
ся зі своєю першою дружиною саме через те, що так само 
був не готовий пожертвувати спортивною кар’єрою зара-
ди родини. 



72



73

Отак друзі тренувалися й проводили час в компанії 
все нових красунь. І так тривало доти, поки Арні не зу-
стрів Марію Шрайвер.

Це сталося 1977 року. Арні щойно відсвяткував 30-ть 
років і прилетів до Нью-Йорка на благодійний тенісний 
турнір. Серед гостей була Марія: молодша від Шварце-
неггера на вісім років, вона нещодавно закінчила універ-
ситет і починала журналістську кар’єру. Висока, краси-
ва, струнка дівчина з довгим чорним волоссям, яке вона 
недбало перекидала з одного плеча на друге. Марія обож-
нювала сміятися й коли хихотіла, завжди смішно на-
морщувала ніс. Дівчина одразу ж сподобалась Арнольду. 

«Кльова мала», – промайнуло в його голові.
– Ваша дочка має приголомшливу сідничку, – бовк-

нув натомість Арні Маріїній мамі, з якою та приїхала 
на подію.

Маріїну маму звали Юніс Кеннеді Шрайвер, вона була 
рідна сестра колишнього президента Америки Джона 
Кеннеді. То була типова аристократка: невисока, сухор-
лява, з акуратно зачесаним волоссям до плечей, завжди 
одягнена в лаконічний піджак і спідницю трошки ниж-
че коліна. Слова Арнольда, очевидно, приголомшили її. 
Проте вона була дуже вихована й добре вміла тримати 
себе в руках.

– Це дуже мило, – тільки й мовила вона. 
Для себе Юніс вирішила, що її дочка не матиме нічо-

го спільного з цим здорованем. Де він, а де президентова 
небога? Ні, ці двоє напевне йтимуть різними стежками!

Проте Юніс помилялася. Арні закохався в Марію. 
Вона була позитивна та енергійна, від неї линуло приємне 
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тепло. В її присутності Шварценеггер завжди кайфував. 
Ні разу до того моменту, як він випадково побачив у жур-
налі Маріїне фото в колі родини Кеннеді, вона не давала 
йому зрозуміти, хто вона, хто її родичі та яка соціальна 
прірва лежить між ними.

Марія також одразу закохалася в Арнольда.
– Він вразив мене не лише своєю фігурою. Він був не-

залежний. Вільний і самотній. А я… Я завжди була лиш 
«однією з Кеннеді», – розповість вона потім в одному 
з інтерв’ю. 

А от Арнольд уперше зустрів дівчину, яка поділя-
ла його амбіції. Коли він ділився з нею своїми мріями, 
вона ніколи не сміялася й не казала «Вгамуйся, це не-
можливо». Лише пильно дивилася в його очі й питала: 
«Як ти збираєшся цього досягти?». А після того, як він 
детально описував їй свої плани, пригортала його до себе 
та незмінно повторювала:

– Я пишаюся тобою. Захоплююся твоєю цілеспрямо-
ваністю. Я вірю в тебе. Я кохаю тебе. Ти – найкращий. 

Від цих слів у Шварценеггера завжди виростали 
крила.

Марія виявилася справжньою бойовою подругою. 
Вона народила йому чотирьох прекрасних дітей – дочок 
Кетрін і Крістіну та синів Патріка й Кристофера. Вона 
завжди включалася в творчий процес кожного фільму 
за участю чоловіка. Навчала тонкощів мови, майже здо-
лавши Арнольдів акцент. На червоних доріжках блища-
ла своєю витонченою красою яскравіше за всіх кінозірок 
світу. Пережила безліч пліток, всюдисущих папараці 
та багатотижневі розлуки, що випадали на їхню долю 
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через зйомки. Вона завжди його в усьому підтримувала 
й незмінно залишалась вірна йому. 

А він… Він її зрадив.
Їхнє щасливе життя скінчилося, коли Марія дізналася 

про зв’язок Арнольда з їхньою покоївкою. Виявляється, 
жінка, яка не один десяток років допомагала їм по дому, 
теж мала дитину від Арні! Ба більше, вона народила того 
хлопчика буквально через кілька тижнів після народ-
ження молодшого сина Марії та Арнольда Кристофера!

Арнольд як справжній чоловік підтримував і покоїв-
ку, і свого позашлюбного сина. Він придбав їм будинок 
і оплачував навчання хлопця. 

Однак дружина не змогла змиритися з цим. Арні виба-
чався, вибачався і знову вибачався. Запевняв, що то було 
лиш раз. Присягався, що таке вже ніколи не повторить-
ся. Та Марія так і не змогла йому пробачити. І після 25 ро-
ків шлюбу вони подали на розлучення. 

Журналістам, які після такої новини зірвуться, немов 
з ланцюга, і цілодобово дошкулятимуть Арні, він потім 
відповість: 

– Я розумію почуття гніву й розчарування, що їх від-
чувають мої друзі та родичі, і вважаю, що заслужив 
це сповна. Я не маю ніяких виправдань і повністю при-
ймаю на себе відповідальність за той біль, якого зав-
дав своїм близьким. Я вибачився перед Марією, діть-
ми та родичами. Я б дуже хотів змінити минуле, але, 
на жаль, зробити цього не можу. Я глибоко шкодую про 
те, що сталося. 
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Діти Арнольда дуже болісно переживали розлучен-
ня батьків й на деякий час навіть обмежили своє спіл-
кування з татом. Інша річ, його позашлюбний син Джо-
зеф. Хлопець дуже пишається зірковим татом і пішов 
його стопами, ставши культуристом: статура Джо деда-
лі більше нагадує атлетичне, немов висічене різцем, тіло 
Арнольда в молодості. 

Нині Арнольд багато спілкується з Джозефом: папа-
раці часто фотографують їх разом на велопрогулянках, 
у ресторанах або на спільних заняттях спортом. У своє-
му Інстаграмі Арнольд інколи публікує світлини Джозе-
фа та пише, як сильно він любить його й пишається ним. 
Утім, так він пише про всіх своїх дітей – на вродини кож-
ного сина та дочки він публікує світлини в Інстаграмі, 
які підписує словами любові та гордості. 
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ЗАПИТАННЯ ДО РОЗДІЛУ
1. Чим Марія Шрайвер підкорила Арнольда Шварце-

неггера?

2. Чим була відома родина Кеннеді, з якої походила 
Марія?

3. Чому Марію можна назвати справжньою бойовою 
подругою Арнольда?

4. Що стало причиною розлучення Арні та Марії? 
Як ти вважаєш, чи шляхетно вчинив Шварценеггер?



РОЗДІЛ ДЕСЯТИЙ  
Губернатор-термінатор
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Ніколи не йди за юрбою. Іди 
туди, де порожньо.

(Арнольд Шварценеггер)

Незважаючи на розлучення, Арнольд досі згадує 
Марію з ніжністю й теплом. Адже вона завж-
ди була його найпалкіша шанувальниця. Саме 
Марія найголосніше вигукувала ім’я Залізного 

Арні на спортивних змаганнях. Саме вона більше за всіх 
вірила в найзухваліші чоловікові мрії. І саме вона стала 
його найбільшою підтримкою під час передвиборчої кам-
панії на посаду губернатора штату Каліфорнія. 

Хоча спочатку Марія була категорично проти цієї ідеї.
Політичні амбіції з’явилися в Арнольда 1994 року, 

коли на одній урочистій вечері губернатор Каліфорнії 
привітав його з трибуни:

– Арнольде, я б хотів, щоб ви висунули свою канди-
датуру на губернаторських виборах. Людина, яка зігра-
ла в «Дитсадковому поліціянті», вже володіє всім потріб-
ним досвідом для роботи в законодавчій владі. 

Ці слова викликали сміх у залі. Комедія про поліціянта, 
який працює під прикриттям у дитячому садочку, вийшла 
на екрани кілька років тому, і її не подивився хіба що лі-
нивий. Шварценеггер у головній ролі в цьому фільмі заре-
комендував себе як чудовий комедійний актор. Градус на-
родної любові до Арні підскочив до небувалої висоти.
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Тоді він посміявся разом з усіма, проте ця дум-
ка міцно засіла йому в голові. Стати губернатором? 
А чом би й ні? Арнольд обожнював мріяти масштаб-
но, і в своїх найсміливіших мріях бачив себе пре-
зидентом Сполучених Штатів Америки. Але він 
розумів, що ця мрія нездійсненна, бо згідно з Консти-
туцією США на найвищу посаду в країні може пре-
тендувати лише людина, яка народилася на території 
Америки. Тож чому не спробувати себе хоча б у ролі 
губернатора? 

Сповнений натхнення Арнольд поділився своїми 
думками з Марією і… вперше в житті не почув від 
неї слів підтримки. Ба більше, в дружини почалася 
справжня істерика.

– Що з тобою, мила моя? – здивувався Арні, поба-
чивши, як сльози полилися струмком з її очей.

– Будь ласка, не роби цього, – Марія затремтіла. – 
Благаю тебе, не треба.

Така реакція дружини спантеличила Арні. Він 
був переконаний, що вона підтримає його на всі сто, 
бо є представницею династії Кеннеді – родини, в якій 
усі беруться виключно до політики. Арнольд хотів 
почути від неї щось на штиб: «Неймовірно! Нарешті 
ти дійшов до того, чим роками займається наша роди-
на! Я з тобою, я люблю тебе й дуже тобою пишаюсь». 

Однак того разу Марія лише плакала та без упину 
повторювала: 

– Не треба, благаю, не чини так зі мною!
– Кохання моє, – Арні пригорнув її до себе й від-

чув, як тремтить усе її тіло. – Чому ти плачеш?
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Від цих слів Марія заридала ще дужче. Арнольд мовч-
ки стояв, гладячи її волосся. Він справді не розумів. Ма-
рія, його люба Марія, яка завжди була ладна стрибнути 
за ним у вогонь і воду! Що ж сталося? 

Перегодом, трохи заспокоївшись, Марія почала розпо-
відати. Про те, як це важко – вирости в сім’ї політиків. 
Як це – бути небогою колишнього президента США й доч-
кою кандидата на пост віце-президента. Про те, як вона 
терпіти не могла виборчі кампанії свого батька, коли 
її змушували о п’ятій годині ранку стояти перед заводом 
і казати людям, які йшли на роботу: «Голосуйте за мого 
татка!». Як їм дошкуляли журналісти і як вона ненави-
діла, коли її тягали на різні заходи, змушуючи брати 
участь у фотосесіях. Як було некомфортно, коли кожні 
вихідні додому ломилися радники й помічники, і задля 
цього треба було одягатись. І це у вихідний день! Замість 
того, щоб валятися в ліжку в піжамі!

 – Я не хочу проживати це ще раз, – Марія знову за-
плакала. – Благаю, не чини так зі мною!

Арнольд був приголомшений. Він і гадки не мав, 
яку глибоку психологічну травму дістала Марія в ди-
тинстві. Для нього бути представником клану Кен-
неді означало престижний пункт у біографії. А для 
Марії – постійне вторгнення в особисте життя та не-
скінченне приниження. Шварценеггер навіть уявити 
не міг, який сором відчувала Марія, постійно перебу-
ваючи під пильним оком журналістів. Марії довелося 
добряче вистраждати. І було це не лише через загибель 
її двох дядьків Джона та Роберта (обох застрелили кі-
лери), після чого всіх членів родини Кеннеді цілодобово 
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чатували журналісти. А й через те, що її батько двічі 
програвав виборчі кампанії. У школі, на спортивному 
майданчику й скрізь, де з’являлася Марія, діти дошку-
ляли її жорстокими словами: «Твій батько програв. 
Як воно, бути невдахою?».

Заява Арнольда про наміри балотуватися на пост гу-
бернатора, розбурхала болючі спогади. І зараз Марія 
тремтіла, немов маленька перелякана мишка. Понад 
усе на світі вона боялася, що її життя знову обернеться 
на катастрофу.

Арні пригорнув Марію до себе, намагаючись заспоко-
їти. В його голові вирувало безліч думок. З одного боку 
він дуже сильно кохав її та нізащо в світі не зміг би зро-
бити їй боляче. Та з другого – він так втомився від кіно! 
Йому минав 56 рік, носитися в кадрі з автоматом і вико-
нувати різні трюки, як він це робив у 30, вже було важку-
вато. Арнольд розумів, що настав час рухатися далі. Але 
куди? Потрібно було відшукати новий напрямок. І полі-
тика здавалася йому ідеальним рішенням. Принаймні 
то був цілковито новий шлях і цікавий, досі незвіданий 
досвід. 

Арні вперше в житті опинився на роздоріжжі. Раніше 
все було доволі просто. Захотів – зробив. І не мало зна-
чення, скільки зусиль треба було докласти для здійснен-
ня мрії. Однак цього разу йшлося не тільки про нього. 
Арнольдові ще не доводилося робити такий складний ви-
бір. Він потребував допомоги. Але де її взяти?

Як не дивно, поміч прийшла від Юніс, Маріїної мами. 
Коли Марія сказала матері, що не хоче, щоб Арні брав 
участь у виборах, та порадила їй не лізти не в свою справу. 
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– Що з тобою сталося? – здивувалася Юніс. – Жінки 
в нашій родині завжди підтримують чоловіків. І байду-
же, що вони хочуть робити – балотуватися на пост губер-
натора чи ремонтувати взуття. 

Звісно, Арні не чув цієї розмови, проте Марія потім пе-
реказала йому материні слова.

– І, до речі, – додала Юніс, – коли чоловік має амбі-
ції брати участь у виборах, на це не можна просто махну-
ти рукою. Якщо тепер ти зупиниш Арнольда, він не про-
бачить тобі цього довіку. Раджу не скаржитися. Просто 
зберися з духом і допоможи йому виграти.

Материні слова мали на Марію дуже сильний вплив, 
тож заради Арнольда вона подолала свої страхи. Завдя-
ки підтримці дружини Шварценеггер ставав губернато-
ром Каліфорнії двічі: 2003-го й 2007-го року. Балотува-
тися на третій термін йому не дозволив закон.

Преса охрестила його губернатором-термінатором. 
У своїх статтях журналісти постійно порівнювали полі-
тичну діяльність Шварценеггера з його акторськими ро-
ботами. Та й сам Арні як людина з добрим почуттям гу-
мору постійно обігравав свої відомі фрази. Зокрема, під 
час другої передвиборчої кампанії на пост губернатора 
його неофіційним гаслом стала відома фраза Термінато-
ра «I’ll be back».

Під час політичної кар’єри Арнольд пережив усі 
ті жахи, що і Марія в дитинстві: втручання в особисте 
життя було нестерпним. Зіткнувся Шварценеггер і з ді-
яльністю опозиції: його політичні суперники розгор-
нули проти нього потужну кампанію компромату. Зо-
крема, за п’ять днів до перших виборів шестеро жінок 
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звинуватили Арнольда в сексуальних домаганнях. При-
чому їхні історії відрізнялися одна від одної. Троє з них 
заявили, що майбутній губернатор хапав їх за груди, чет-
верта стверджувала, що Арні просунув їй руку під спід-
ницю. П’ята казала, що Арнольд намагався зняти з неї 
в ліфті купальник. А шоста переконувала, що Шварце-
неггер клав їй руки на коліна та пропонував усілякі не-
пристойні речі. Коли до виборів лишалася доба, таких 
жінок налічувалося вже 15, і всі називали Арнольда збо-
ченцем. Його рейтинг суттєво похитнувся.

Хтозна, чим би це все закінчилось, якби на допомогу 
йому не стала дружина.

– Невже ви думаєте, що я могла б стільки років жити 
поряд з негідником? – казала Марія, виступаючи перед 
вороже настроєними до Арні жінками. – Прохаю вас по-
вірити мені! Арнольд Шварценнегер – хороша людина. 
І перш за все я поважаю в ньому справжнього чоловіка.

Арні дуже пишався нею в той момент! То знову була 
його Марія – дівчина, яку він так сильно кохав і яка була 
знову готова стрибати за ним у вогонь і воду. 

– Я ніколи б не досягнув цього без підтримки моєї ро-
дини, зокрема моєї дружини, – заявив Арні після першої 
перемоги.

– Для хирлявого хлопчини з Австрії зуміти вирости, 
стати губернатором Каліфорнії і дістати можливість го-
ворити від імені президента, – це і є справжня емігрант-
ська мрія, – заявить він після другої перемоги.
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ЗАПИТАННЯ ДО РОЗДІЛУ
1. Чому Арні відмовився від мрії стати президентом 

Америки?

2. Чому дружина Шварценеггера була категорично 
проти його участі в політичних перегонах?

3. Як Марія змінила думку щодо виборів?

4. Як під час губернаторських перегонів Арні допомогла 
дружина?
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ПІСЛЯМОВА

Нині Арнольдові Шварценеггеру вже за 70. Незважа-
ючи на свій похилий вік, іти на пенсію він не збирається. 
Чоловік і далі тренується та знімається в кіно, обожнює 
кататися на велосипеді та є активним користувачем соці-
альних мереж. Його акаунт в Інстаграмі має понад двад-
цять мільйонів підписників.

Окрім того, Арнольд просуває далі ідеї культуризму – 
найкращого, на його думку, виду спорту в світі. Задля 
цього він навіть створив власні змагання серед бодібілде-
рів під назвою Arnold Classic. Цей конкурс має великий 
авторитет серед культуристів, його порівнюють з чемпіо-
натом «Містер Олімпія».

Залізний Арні – так називають Шварценеггера шану-
вальники по всьому світу – обожнює спілкуватися з мо-
лоддю. Як сам каже, молоде покоління його надихає. 
Його захоплює Ґрета Тунберг – екологічна активістка 
зі Швеції, яка виступає за протидію глобальному поте-
плінню та зміні клімату. 

Сам Шварценеггер також опікується проблемами 
екології та зміни клімату. Зокрема він закликає людей 
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скоротити споживання м’яса. На його думку, тваринниц-
тво  в промислових масштабах шкодить навколишньому 
середовищу і сприяє глобальному потеплінню. Сам Арні, 
за його словами, вже змінив власний раціон, віддавши 
перевагу продуктам рослинного походження. 

Крім того, Арні просить населення планети дбайливо 
ставитися до природи та її ресурсів. 

«Раніше я ніколи не замислювався про нашу приро-
ду, але коли пішов у політику і став вивчати це питання, 
то зрозумів, у яку ситуацію ми самі себе загнали. Кожно-
му з нас до снаги щось змінити: вимикайте світло, коли 
виходите з кімнати, використовуйте менше води, катай-
теся на велосипедах, а не на автівках. Або ж переходьте 
на електрокари, щоб зменшити рівень шкідливих вики-
дів у повітря», – заявить він на якомусь форумі.

І додасть: «Природа дає нам так багато, ми маємо допо-
магати їй у відповідь».
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БІЗНЕС АРНОЛЬДА 
ШВАРЦЕНЕГГЕРА

За свій довгий вік Арнольд проявив себе не лише 
як блискучий спортсмен і чудовий актор, а й як прекрас-
ний бізнесмен. Економікою і теорією бізнесу Арні за-
цікавився ще у школі. А свій перший мільйон заробив 
до 30 років. 2018 року його статок перевищив 1 мільярд 
доларів. Прибутки з кожним роком збільшуються завдя-
ки вдалим інвестиціям.

«Я старався, щоб мої мрії були вигідними», – напи-
сав він у мемуарах. І з цією самонастановою він ніколи 
не розминався. Бо має унікальну здатність перетворюва-
ти кожну мрію на фінансово успішну справу. 

Так, наприклад, друге місце на конкурсі «Містер 
Олімпія» 1967 року Шварценеггер використав для ре-
клами власного бізнесу. Це допомогло йому збільшити 
кількість відвідувачів своєї тренажерної зали в Мюнхе-
ні з 70 до 200.

Разом зі своїм другом, італійським бодібілдером 
Франком Колумбу він заснував в Америці будівельну 
компанію Pumping Bricks. У своїй роботі хлопці обі-
цяли американцям «європейську якість», адже аме-
риканці тоді дуже любили все іноземне: шведський 
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масаж, італійський дизайн, китайські трави, німецьку 
точність. Їхній бізнес стрімко пішов угору 1971 року, 
коли в долині Сан-Фернандо в Лос-Анджелесі став-
ся потужний землетрус. Саме їхня компанія постача-
ла будівельні матеріали для відновлення зруйнованих 
будинків. 

Прибуток, одержаний від будівельних робіт, хлоп-
ці витратили на заснування ще однієї компанії. Цьо-
го разу – з доставки спортивного одягу, спорядження 
та харчування.

Нині Шварценеггерові належить нерухомість у Пів-
денній Каліфорнії, зокрема, офісні будівлі в Сан-Дієго, 
які він придбав 2000 року. Залізному Арні також нале-
жить концерн Oak Productions (Санта-Моніка), що спеці-
алізується на індустрії розваг. Компанію було засновано 
ще 1977 року, саме через неї проходять всі відрахуван-
ня Шварценеггеру з продажів фільмів, відеоігор, комік-
сів тощо.

1977 року Арнольд Шварценеггер разом із іншим бо-
дібілдером Джо Голдом заснував фітнес-клуб Worlds 
Gym. А 1992-го з дружиною відкрив у Санта-Моніці рес-
торан Schatzi On Main. Завдяки популярності Арнольда 
заклад також став популярним, і 1998 року Шварценег-
гер продав його за досить пристойну суму.

Арнольд – організатор змагань з бодібілдингу Arnold 
Classic, які проходять щорік наприкінці лютого або на по-
чатку березня в американському місті Колумбус у шта-
ті Огайо. Під час змагань проводиться виставка-продаж 
Арнольд Експо, на якій представлена   різноманітна про-
дукція, пов’язана з бодібілдингом.
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Арні належить компанія Pumping Iron America Inc, 
яка організовує конкурси «Арнольд Класік» та інші по-
дії в світі бодібілдингу. Крім того, він власник компа-
нії Fitness Publications Inc, яка поширює його книги 
з бодібілдингу.

Також Шварценеггер володіє акціями таких ком-
паній, як Pfizer, Target, Wal-Mart, Starbucks, Weight 
Watchers, Cisco Systems, Coca-Cola і Pepsi-Cola на суму від 
100 тис. до 1 млн доларів. Загалом, Шварценеггер воло-
діє акціями 100 компаній, 19 з яких оцінюються більш 
ніж 1 млн. доларів.

А ще Арнольдові належить компанія Legend 
International Air, яка здає в оренду літак «Боїнг-747» 
авіакомпанії Singapore Airlines. Найцікавіше, що цей лі-
так Арнольд викупив за 133 мільйони доларів у тих са-
мих Singapore Airlines. Досить хитра схема, еге ж? Вона 
вкотре доводить: Арнольд має неабияке чуття на успіш-
ні угоди. Втім, саме ця угода 2006 року стала об’єктом 
розслідування: Термінатора підозрювали в ухиленні від 
сплати податків.

Левову частку власних прибутків Шварценеггер жер-
твує на благодійність. Він віддав близько 5 мільйо-
нів доларів на Олімпійські ігри серед інвалідів Special 
Olympics, Дитячий фонд Нельсона Мандели, Фонд жертв 
11 вересня. А навесні 2020 року в розпал пандемії ко-
ронавірусу колишній губернатор Каліфорнії пожертву-
вав мільйон доларів фондові Frontline Responders Fund, 
який постачає критично важливе обладнання в лікар-
ні по всьому світу: маски, халати, рукавички та інші 
необхідні речі, що допомагають медикам у боротьбі 
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з вірусом. Про це Залізний Арні повідомив на своїй сто-
рінці Instagram, закликавши всіх небайдужих приєдна-
тися до нього. 

«Я ніколи не вірив у те, що треба сидіти на дивані 
й скаржитись, але завжди вірив, що всі ми повинні зро-
бити свій внесок, щоб поліпшити навколишню ситу-
ацію», – підписав світлину з проханням про допомогу 
Шварценеггер.

Заклик актора мав ефект розірваної бомби: лише 
за кілька годин на рахунок фонду надійшло пожертви 
більше ніж на півмільйона доларів.
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ПРАВИЛА ЖИТТЯ 
АРНОЛЬДА 
ШВАРЦЕНЕГГЕРА

У дитинстві я обожнював атлетів-переможців. Щоразу 
дивлячись на видатних людей, казав собі: «Я можу бути 
на їхньому місці».

Унікальність бодібілдингу полягає в тому, що коли 
справа доходить до змагань, ти опиняєшся на сцені сам-
один. Ні травиці на полі, ні біти, ні м’яча, ані ковзанів 
чи лиж. У всіх видах спорту використовується хоч якесь 
спорядження. Та коли бодібілдер стоїть на сцені, там не-
має нічого. Ніяких тренерів. Нікого й нічого. Тільки він 
сам.

Ще будучи дитиною я сказав собі: «Життя не обмежу-
ється тим, що я бачу навкруги». І зрозумів, що не хочу 
бути схожим на всіх. Я хотів бути іншим. Я хотів потра-
пити в ту крихітну кількість людей, які ведуть за собою, 
а не йдуть за натовпом. Я завжди захоплювався тими, 
хто управляє іншими людьми.

Сила не є результат перемоги. Сила є результат бороть-
би. Саме тоді, коли ти долаєш труднощі та вирішуєш 
не здаватися, – ти володієш силою.
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Не існує ніякої чарівної пігулки. Немає ніякої магії. 
Треба працювати, працювати і ще раз працювати. Весь 
секрет успіху полягає в ненастанній роботі над собою.

Мене бісять люди, які жаліються, що їм бракує часу 
на те, щоби піти в спортзалу. Вони не можуть 45 хвилин 
на день приділити увагу тренуванню. Їм просто ліньки. 
Ліньки виділити годину для того, щоб стати кращими 
фізично чи розумово. 

Просто уявіть, що з вами буде, якщо ви читатимете го-
дину на день. Тільки уявіть, скільки нового ви дізнаєте-
ся за рік, за 365 годин читання. Уявіть, що ви братимете-
ся до свого улюбленого діла годину на день. Лише уявіть, 
як далеко ви можете зайти і як багато дістати. Тож мене 
просто доводять до сказу люди, які кажуть «я не маю 
часу». Кожен з нас має 24 години на добу, з них шести 
годин цілком досить для сну. У вас лишається 18 годин, 
щоб зробити щось достоту велике. 

Я завжди кажу людям заміняти всі «ні» на «так». І за-
мість «я не зможу цього зробити» незмінно впевнено ка-
зати: «Я зможу це зробити!». Запам’ятайте: ви здатні 
на все. 

Ніколи не думайте про запасний план. Бо кожна дум-
ка, яку ви вкладаєте в запасний, забирає енергію з вашо-
го основного плану. Дуже важливо розуміти, що ми діє-
мо краще, коли ми не маємо іншого виходу. А запасний 
план завжди стає нашою підстраховкою, яка гарантує: 
навіть якщо ви програєте або впадете, у вас є те, що вас 
підстрахує. І це погано. Бо в такому випадку ви не ви-
кладаєтеся на всі сто. Тим часом люди завжди дають 
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найкращий результат саме тоді, коли не мають ніякої 
підстраховки. 

Мати запасний план дуже небезпечно. Бо так ви об-
межуєте себе й відмовляєтеся від реального шансу досяг-
ти успіху. Головною причиною, чому люди створюють для 
себе запасний план, є страх поразки. А ну ж як у мене ні-
чого не вийде? У мене ж більше нічого немає. Не бійтеся 
поразки. Поразка – це нормально. Немає у світі людини, 
яка б не зазнала бодай однієї поразки в своєму житті. 

Ми всі зазнаємо поразок. І це нормально. Ненормаль-
но, коли людина падає й не піднімається. І якщо вона 
не підніметься, то довіку лишиться жалюгідним невда-
хою. А переможці будуть падати й підніматися, падати 
й підніматися. І завжди вставати. Бо тільки так стають 
справжніми переможцями. 

Не переймайтеся поразками. Боязнь програти ско-
вує вас. А щоб досягнути успіху, ви маєте бути повністю 
розслабленим. Отож розслабтеся й утямте: програвати – 
це нормально. Викладайтеся на всю й робіть усе можли-
ве для досягнення вашої головної мети. Просто не бій-
тесь помилятися. 

Бачення мети робить процес її досягнення приємним. 
Хоч би до чого ви бралися, у вас має бути мета. Мета 
є найперша потреба.

Ти можеш сказати, що в тебе погана генетика або пога-
ний обмін речовин. А можеш просто підняти свою дупу 
з дивана й почати працювати над собою, поставити щось 
собі за мету і вірити в себе. І в цьому випадку ти неодмін-
но досягнеш успіху.
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Поки житиму, я не забуду той день, коли підняв свою 
руку й присягнувся бути взірцевим громадянином Аме-
рики. Я так пишався цим, що пов’язав собі американ-
ський прапор на плече й проходив із ним день.

Залишайся голодним. Нехай тебе завжди мучить го-
лод успіху, голод лишити власний слід, голод бути поба-
ченим і почутим. І, рухаючись уперед та досягаючи успі-
ху, не забувай і про голод допомагати іншим.

Ти ніколи не можеш уважати себе успішним, якщо 
не допомагатимеш іншим – хоч одній людині, хоч 
мільйонові.

Моє життя, по суті, – це казка. Жив собі бідний хло-
пець з села, спав долі, бо вдома не було ліжка. Не знав, 
що таке телевізор і холодильник. Ким я б міг стати у себе 
вдома? Хіба пастухом корів. Однак у мене була мрія 
і я не здавався, поки вона не здійснилася. 

Головне – вірити й не опускати рук, а все інше неод-
мінно вийде.
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НАЙКРАЩІ ФІЛЬМИ 
З АРНОЛЬДОМ 
ШВАРЦЕНЕГГЕРОМ

У кінематографічній скарбничці Арнольда Шварце-
неггера немає романтичних мелодрам і серйозних драма-
тичних ролей. Проте є багато екшенів, комедій та фан-
тастики. Радимо тобі подивитися щось із цього списку.

«Геркулес у Нью-Йорку» (Hercules in New York, 1970) 
Перший фільм в акторській кар’єрі Арнольда Шварце-

неггера. Стрічка розповідає про пригоди Геркулеса – ге-
роя грецької міфології, Зевсового сина, сина бога неба, 
грому та блискавок. Ударом блискавиці батько Зевс від-
правляє сина з античного Олімпу на Землю. Геркулес 
опиняється в сучасному Нью-Йорку, де з ним стають-
ся дивовижні пригоди, які гартують його як успішного 
професіонального борця.

«Залишайся голодним» (Stay Hungry, 1976)
А в цій комедії Арнольд фактично грає самого себе: до-

бродушного і злегка наївного культуриста Джо, який го-
тується до змагань за титул «Містер Всесвіт». Усе наче 
йде гаразд, от тільки спортзалу, в якій тренується Джо, 
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воліють прибрати до рук кримінальні авторитети. І па-
рубок, звісно, проти цього повстає. За роль Джо, до речі, 
Шварценеггер здобув престижну нагороду «Золотий гло-
бус» у номінації «Найкращий дебют».

«Помпуючи залізо» (Pumping Iron, 1977) 
Документальна стрічка, що розповідає про перебіг 

конкурсу «Містер Олімпія» 1975 року. Головний пер-
сонаж – 29-річний Арнольд Шварценеггер, який вко-
тре хоче здобути титул «Містер Олімпія». Фільм містить 
у собі інтерв’ю зі Шварценеггером та іншими учасника-
ми конкурсу, їхніми родичами, а також уривки з їхніх 
тренувань і виступів. 

«Конан-варвар» (Conan the Barbarian, 1982) і «Ко-
нан-руйнівник» (Conan the Destroyer, 1984)

А ці дві фантастичні стрічки розповідають про при-
годи Конана – велета з войовничого племені кімерійців. 
Колись це плем’я знищив злий чаклун, а самого Кона-
на віддали в рабство. Конан виростає та, звільнившись 
з неволі, шукає чаклуна, щоб помститися йому. Пряму-
ючи до своєї мети він зустрічає вірних друзів і свою май-
бутню кохану жінку. І, звичайно ж, дізнає багато крутих 
пригод.

«Близнюки» (Twins, 1988)
Комедія про братів-близнюків, які народжують-

ся в результаті наукового експерименту. Їх розлуча-
ють на довгі роки. Та одного дня вони таки зустрічають-
ся й розуміють, що анітрохи не схожі один на одного. 
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Джуліус – освічений гігант із добрим серцем, наївний па-
рубійко, який зовсім не знає життя. А Вінсент – смішний 
коротун, кримінальний тип, що промишляє викраден-
ням автомобілів і темними фінансовими махінаціями. 
У компанії подружок і найманого вбивці, який їх пе-
реслідує, брати вирушають у подорож на пошуки своєї 
матері.

«Дитсадковий поліціянт» (Kindergarten Cop, 1990)
Ще одна блискуча комедія з Арні, цього разу – про по-

ліціянта Джона з Лос-Анджелеса. Для того щоб зама-
нити в пастку хитрого злочинця, Джонові доводиться 
влаштуватися на роботу вихователем у дитячий садок. 
Коли він завоює повагу малят і прихильність прекрас-
ної вчительки, йому доведеться зустрітися з тим самим 
злочинцем.

«Джуніор» (Junior, 1994)
Комедія про чоловіка, який вагітніє в результаті нау-

кового експерименту. Будучи при надії, герой Арнольда 
не лише бачить, як змінюється його тіло, а й відкриває 
в собі невідомі для нього раніше материнські інстинк-
ти. До всього носить жіночі перуки та милі рожеві сук-
ні. Це, безперечно, одна з найекстравагантніших ролей 
Шварценеггера. 

«Правдива брехня» (True Lies, 1994)
Комедійний бойовик про чоловіка Гаррі, який веде 

подвійне життя. Про людське око він тихий добропо-
рядний сім’янин і співробітник комп’ютерної компанії, 
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який часто виїжджає у відрядження. Дружина й дочка 
навіть не підозрюють, що насправді Гаррі – ніякий не ме-
неджер, а спеціальний агент, який нині полює на теро-
ристичне угруповання. У цій стрічці Арнольд з однако-
вою граціозністю танцює танго, гарцює на коні та керує 
бойовим літаком.

«Подарунок на Різдво» (Jingle All the Way, 1996)
Добра різдвяна комедія про чоловіка Говарда, який по-

стійно запізнюється на сімейні заходи. Після того, як він 
не встигає відвідати виступ сина на змаганнях по кара-
те, Говард обіцяє хлопцеві купити на Різдво суперіграш-
ку Турбомена. І в переддень свята, в останню мить зга-
давши про свою обіцянку, починає гонитву за іграшкою 
по всіх крамницях. 

«Термінатор» (The Terminator, 1984)
Ну й куди ж без Термінатора – персонажа, чиє ім’я ста-

ло синонімом Арнольда Шварценеггера. У першій стріч-
ці мовиться про 1984 рік, у який з далекого на той мо-
мент 2029 року прибувають солдат і робот-термінатор 
Т-800. Метою Термінатора є вбити Сару Коннор – жінку, 
чий ще ненароджений син у можливому майбутньому 
виграє війну людства проти машин. Закоханий в Сару 
солдат Кайл Різ намагається зашкодити Термінаторові. 

Продовженням історії про безжального робота ста-
ли стрічки «Термінатор-2: Судний день», «Термінатор-3 : 
Повстання машин», «Термінатор: Генезис», «Термінатор: 
Фатум».
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ВАЖЛИВІ ДАТИ

1947 – 30 липня в родині Густава та Аурелії 
Шварценеггерів народжується другий син, 
якому дають ім’я Арнольд Алоїс.

1957 – батько віддає Арнольда на футбол. Хлопець 
розуміє, що обожнює фізичні навантаження.

1960 – Шварценеггер міняє заняття футболом 
на силові тренування.

1961 – Арнольд починає займатися культуризмом.
1963 – у березні Шварценеггер уперше бере участь 

у конкурсі культуристів у Граці, де посідає 
друге місце.

1965 – Арні на рік іде служити в армію.
1965 – Арнольд тікає з армії заради участі в конкурсі 

«Містер Європа» серед юніорів, де посідає 
перше місце.

1966 – Шварценеггер переїздить у Мюнхен, де починає 
працювати у фітнес-клубі. 

1966 – Арнольд посідає друге місце на конкурсі 
«Містер Всесвіт» у Лондоні.

1967 – Шварценеггер виграє титул «Містер Всесвіт». 
1968 – Арні переїжджає до Америки.
1968 – Арнольд вдруге завойовує титул «Містер 

Всесвіт».
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1969 – Арнольд утретє перемагає на змаганнях 
за титул «Містер Всесвіт».

1969 – Арнольд посідає друге місце на конкурсі 
«Містер Олімпія» в Нью-Йорку.

1970 – Арнольд учетверте виграє титул «Містер 
Всесвіт» у Лондоні. Цього разу він перемагає 
свого кумира Рега Парка, який у цьому 
конкурсі посідає друге місце.

1970 – Шварценеггер виграє змагання за титул 
«Містер Олімпія».

1970 – на екрани виходить «Геркулес у Нью-
Йорку» – перша стрічка за участю Арнольда 
Шварценеггера. У титрах його підписують 
як Арнольд Стронг.

1971 – Шварценеггер удруге виграє змагання за титул 
«Містер Олімпія».

1972 – Арні втретє посідає перше місце в конкурсі 
«Містер Олімпія».

1973 – Шварценеггер учетверте виграє змагання 
за титул «Містер Олімпія».

1974 – Арнольд уп’яте перемагає на змаганнях 
за титул «Містер Олімпія».

1975 – Шварценеггер ушосте стає переможцем 
конкурсу «Містер Олімпія».

1977 – на екрани виходить документальний фільм 
«Помпуючи залізо», що розповідає про перебіг 
конкурсу «Містер Олімпія» 1975 року. 

1980 – Арнольд повертається у великий спорт і всьоме 
стає переможцем конкурсу «Містер Олімпія».
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1984 – на екрани виходить фантастичний бойовик 
«Термінатор», який перетворює Шварценеггера 
на зірку світового масштабу.

1986 – 26 квітня Арнольд одружується з небогою 
колишнього президента США Джона Кеннеді 
Марією Шрайвер. 

1989 – Шварценеггер організовує власні змагання 
для бодібілдерів «Арнольд Класік», які стають 
престижним спортивним конкурсом.

1989 – в Арнольда та Марії народжується дочка 
Кетрин Юніс.

1991 – на екрани виходить фантастичний екшн 
«Термінатор 2: Судний день». Фільм тоді побив 
усі рекорди популярності: касові збори склали 
519,8 мільйонів доларів.

1991 – Марія народжує другу дівчинку, якій дають 
ім’я Кристина Марія Аурелія.

1993 – Марія народжує сина Патрика.
1997 – у родині Шварценеггерів народжується ще один 

хлопчик, якому дають ім’я Кристофер.
2003 – на екрани виходить фільм «Термінатор 3: 

Повстання машин». Гонорар Шварценеггера 
за роль Т-800 становить 30 мільйонів доларів, 
що є рекордом у рік виходу фільму.

2003 – Арнольд перемагає на виборах губернатора 
Каліфорнії.

2007 – Шварценеггер удруге перемагає на виборах 
губернатора Каліфорнії.

2011 – на початку січня в Арнольда завершуються 
губернаторські повноваження.
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2011 – у травні Арні розлучається з Марією, 
з якою у шлюбі прожив 25 років. Причиною 
розлучення стає позашлюбний зв’язок 
Шварценеггера з їхньою покоївкою. 

2012 – Шварценеггер повертається в кінематограф 
після 8-річної перерви. Він приєднується 
до зіркового ансамблю бойовика «Нестримні-2», 
сценарій до якого написав його друг Сильвестр 
Сталлоне.

2015 – на екрани виходить черговий фільм про пригоди 
робота Т-800 «Термінатор: Генезис».

2018 – на стрімінговій платформі Netflix виходить 
документальна стрічка «Змінюючи гру», 
спродюсована від Арнольда Шварценеггера, 
Джеймса Кемерона та Джекі Чана. Фільм 
розповідає про переваги рослинного харчування 
та спортсменів, які відмовилися від продуктів 
тваринного походження.

2019 – у прокат виходить стрічка «Термінатор: 
Фатум», у якій Арнольд укотре постає в ролі 
Термінатора.
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Знайдіть те, що захоплює 
вас найбільше.

Марк Цукерберг

Комп’ютер, на якому гралася Донна Цукерберг, 
підхопив вірус. Мабуть, дуже серйозний чи на-
віть смертельний. Попервах ніяких ознак, та зго-
дом на темному екрані заблимало повідомлення:

УВАГА! 
ЗА 30 СЕКУНД КОМП’ЮТЕР ВИБУХНЕ 
ЗА 30 СЕКУНД КОМП’ЮТЕР ВИБУХНЕ 

– Мамо! – дівчинка підскочила на стільці. – Ма! 
Пані Карен Цукерберг, мама Донни, була на диво врів-

новажена жінка. Як психіатр і мати чотирьох дітей, вона 
на все дивилася розсудливо. 

– Ох, – похитала головою Карен. – Гадаю, з твоїм 
комп’ютером, Донно, усе гаразд, – і пішла шукати свого 
сина Марка. 

Донну, яка отетеріло дивилась услід матері, раптово 
осяло. Вона вся побуряковіла, навіть вуха стали черво-
ними. Дівчинка набрала повні груди повітря, стиснула 
кулаки й кинулася до братової кімнати.

– Марку! Марку! Я тебе зараз приб’ю, чуєш?! 

РОЗДІЛ 1
За 30 секунд ваш 
комп’ютер вибухне
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Молодші Цукерберги постійно то сварилися, то мирили-
ся, то вигадували якісь несосвітенні розваги й усі дружно 
хворіли на вітрянку. Узимку родина їздила кататися на ли-
жах, улітку дітей відправляли в табір. Там вони жили в де-
рев’яних будиночках і поверталися додому з великою кіль-
кістю скалок під шкірою, але ні про що не шкодували. 

Марк обожнював фільми «Зоряні війни». Якось його 
старша сестра Ренді написала сценарій, бо діти хотіли 
зняти пародію на цю знамениту сагу. Марк грав роль 
Люка Скайвокера, а мала Донна, дріботячи в переверну-
тому догори дриґом сміттєвому баку, удавала з себе робо-
та R2-D2. 

– Фіу-фіть. Ф’юїть! – насвистувала вона. 
Фільм зняли на домашню відеокамеру, а потім диви-

лися всією родиною.
– Га-га-га!
– Ой, не можу! 
– Ги-ги-ги!
Усім малим Цукербергам подобалися різні техніч-

ні штучки. Карен вважала, що цим вони пішли в тата. 
Її чоловік Ед обожнював техніку змалечку. Він мав хист 
до математики та природничих наук і прагнув стати 
комп’ютерником. Однак у той час, коли Едвард закінчу-
вав школу, мало хто знав, що це одна з професій майбут-
нього. Тодішні комп’ютери були завбільшки з кімнату 
і працювали з перфокартами – носіями інформації, зроб-
леними з тонкого картону. 

Едові батьки, з походження євреї, були незаможні 
люди. Тато працював поштарем, а мама стала домогоспо-
даркою. Вони боялися, що їхньому синові буде непросто 

Далі буде...

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

Невгамовна родина Цукербергів мешкала в Доббс- 
Фер рі у звичайному на вигляд комфортному будиночку 
з темними віконницями та охайним газоном. Дім їхній 
мало чим відрізнявся від десятків інших будинків у пе-
редмісті Нью-Йорка неподалік річки Гудзон. Усім його 
мешканцям жилося в ньому затишно й щасливо. 

Унизу містився кабінет Безболісного лікаря Ц. Там сто-
яв величезний акваріум, і поки пацієнтам лікували зуби, 
ті милувалися тропічними рибками. Процедура була без-
болісна, адже стоматолог Едвард Цукерберг, чоловік Ка-
рен, полював на всі медичні й технічні новації, аби паці-
єнт під час лікування не зазнавав  анінайменшого болю. 
У себе на сайті Едвард жартома написав:

МИ ДОГОДЖАЄМО БОЯГУЗАМ
Кожен, хто боявся лікувати зуби, у кріслі пана Цукер-

берга вмить забував про свої страхи. Пацієнт відчував 
до лікаря вдячність за те, що його розуміють. Що визна-
ють право боятися свердел і щипців. А головне – роблять 
усе, аби ці страхи були марними. За це Едварда й прозва-
ли Безболісним лікарем Ц.

Карен допомагала Едові вести бізнес. Відколи в пари 
народилися діти, вона вирішила відмовитися від кар’єри 
психіатра заради їхнього виховання. 

Дітей Цукербергів звали Ренді, Марк, Донна та Аріель. 
Марк ріс дуже схожим на тата: і статурою, і овальним об-
личчям, і тонким довгим носом та приязною усмішкою 
удався в старшого Цукерберга. Сестри зовнішністю піш-
ли в обох батьків. Від Карен усі діти успадкували гарне 
хвилясте волосся. 
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Цю та інші книжки серії можна придбати 
на сайті www.ipio-books.com

Невгамовна родина Цукербергів мешкала в Доббс- 
Фер рі у звичайному на вигляд комфортному будиночку 
з темними віконницями та охайним газоном. Дім їхній 
мало чим відрізнявся від десятків інших будинків у пе-
редмісті Нью-Йорка неподалік річки Гудзон. Усім його 
мешканцям жилося в ньому затишно й щасливо. 

Унизу містився кабінет Безболісного лікаря Ц. Там сто-
яв величезний акваріум, і поки пацієнтам лікували зуби, 
ті милувалися тропічними рибками. Процедура була без-
болісна, адже стоматолог Едвард Цукерберг, чоловік Ка-
рен, полював на всі медичні й технічні новації, аби паці-
єнт під час лікування не зазнавав  анінайменшого болю. 
У себе на сайті Едвард жартома написав:

МИ ДОГОДЖАЄМО БОЯГУЗАМ
Кожен, хто боявся лікувати зуби, у кріслі пана Цукер-

берга вмить забував про свої страхи. Пацієнт відчував 
до лікаря вдячність за те, що його розуміють. Що визна-
ють право боятися свердел і щипців. А головне – роблять 
усе, аби ці страхи були марними. За це Едварда й прозва-
ли Безболісним лікарем Ц.

Карен допомагала Едові вести бізнес. Відколи в пари 
народилися діти, вона вирішила відмовитися від кар’єри 
психіатра заради їхнього виховання. 

Дітей Цукербергів звали Ренді, Марк, Донна та Аріель. 
Марк ріс дуже схожим на тата: і статурою, і овальним об-
личчям, і тонким довгим носом та приязною усмішкою 
удався в старшого Цукерберга. Сестри зовнішністю піш-
ли в обох батьків. Від Карен усі діти успадкували гарне 
хвилясте волосся. 
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Серія заснована у 2014 році та регу-
лярно доповнюється новинками. Усі 
книжки серії є бест селерами. Книжки 
серії здобули номінацію у всеукраїн-
ському рейтингу «Книжка року 2017»

Серія «Видатні особистості. Біографічні нариси 
для дітей» — це унікальний проєкт, що  сприяє 
набагато якіснішому дозвіллю батьків і дітей. 
Книги серії написані в захопливій та доступній 
формі, що робить сам процес читання ненудним 
і корисним. Діти поринають у неймовірні при-
годи персонажів і відкривають для себе життя 
головних героїв — видатних людей усіх часів. 
Із цих історій дитина дізнається, що завдяки на-
полегливій праці, вірі у себе та бажанню прине-
сти щось корисне у світ, можливо досягти будь-
якої мети. В кінці кожного розділу — завчасно 
підготовлені запитання, що допоможуть дитині 
зрозуміти і запам’ятати найважливіше. Історії 
навчать дитину досягати цілей, не боятися труд-
нощів, ніколи не здаватися та до кінця вірити 
у свій успіх!

«Перемога не дає силу. 
Силу дає боротьба.
Якщо ти борешся й не 
здаєшся – це і є сила»

Арнольд Шварценеггер Маша Сердюк

Арнольд 
Шварценеггер
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