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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 завдяки 
наполегливій праці та невичерпній вірі у власні сили. 
Наприкінці кожного розділу – запитання, які допомо-
жуть дитині зрозуміти й запам’ятати найважливіше.

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

Герой цієї книжки мріяв, щоб на столі кожної лю-
дини був комп’ютер. Нині Білл Гейтс прагне подолати 
найнебезпечніші хвороби людства. Біографія наймо-
лодшого мільярдера в історії людства має стати прикла-
дом для кожного з нас.  Білл Гейтс має шляхетні мрії, 
і впродовж усього свого життя він наполегливо до них 
прямує. 

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

Любіть своїх дітей! Говоріть їм про це! Вони дуже цьо-
го потребують...



СЕРІЯ «ВИДАТНІ ОСОБИСТОСТІ.  

БІОГРАФІЧНІ НАРИСИ ДЛЯ ДІТЕЙ» 

Мудрість багатьох поколінь доводить, що найголов-
ніше завдання батьків – допомогти дитині піднятися 
на її власну гору, реалізувати її власне життєве завдан-
ня. Книжкова серія «Видатні особистості. Біографічні 
нариси для дітей» допоможе дитині підкорити будь-які 
вершини.

Видано чимало біографій про життя видатних лю-
дей. Але наші історії особливі тим, що вони написані 
«мовою дитини» та відповідають потребам сучасного 
покоління. Кожен із батьків мріє виростити свою дити-
ну щасливою й успішною. Освіта посідає в цьому про-
цесі чи не найважливіше місце. Проте варто пам’ятати, 
що дитині дуже важливо отримувати позитивні емоції 
в процесі навчання. Саме тоді вона по-справжньому за-
хопиться знаннями і зможе запам’ятати необхідне.

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

Книжки серії «Видатні особистості. Біографічні на-
риси для дітей» – це найкращий спосіб познайомитися 
з наукою, історією, досягненнями людства та світовими 
відкриттями. На прикладі видатних особистостей та ві-
домих учених книжки дають зрозуміти, що визначний 
успіх не приходить сам собою, він підвладний лише 
тим, хто багато та плідно працює. Не варто кожну не-
вдачу розцінювати як провал, адже будь-яка невдала 
спроба – це ще один крок, який наближає до мрії.
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У дорослому віці ми приймаємо обставини такими, 
якими вони є. Частіше змінюємо ставлення до ситуації. 
Та не всі здатні змінити себе або саму ситуацію. Унікаль-
ні книжки- біографії допоможуть дитині зростати впев-
неним лідером із власною думкою й поглядами на світ. 
А батьків надихнуть на нові ідеї, досягнення та втілен-
ня цілей. І головне – 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 Тес-
ла, Маргарет Тетчер, Одрі Хепберн, Чарлі Чаплін, Лео-
нардо да Вінчі, Марія Кюрі,  Вільям Шекспір.

Крім того, книжки серії «Видатні особистості. Біо-
графічні нариси для дітей» надихають проводити віль-
ний час разом із усією родиною. Адже спільне читання 
дає змогу щиро говорити з дитиною про важливе, зміц-
нює стосунки з нею й додає любові до книжок. Читайте 
та надихайтеся!
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РОЗДІЛ ПЕРШИЙ  
Нетиповий 
книжковий хробак



У дитинстві я поставив перед 
собою справді багато цілей.  
Гадаю, багатьох із них 
я досяг тому, що мав змогу 
багато читати.

Білл Гейтс 

Якби Білл Гейтс народився пізніше, його би неод-
мінно записали до «мажорів». Тато хлопчика, 
якого теж звали Біллом, був поважним адвока-
том. Мама Мері працювала в банку. Невдовзі 

після народження сина вона стала першою жінкою, яка 
ввійшла до складу ради директорів First Interstate Bank 
міста Вашингтон. Дідусь був віцепрезидентом Націо-
нального банку, а прадідусь – мером міста. Не родина, 
а справжній джек-пот. 

Проте маленький хлопчик, який з’явився в цій роди-
ні наприкінці жовтня 1955 року, вирішив не користа-
тися з сімейних успіхів і всього у своєму житті досяг 
самотужки.

Того року в американському місті Сіетл була напро-
чуд красива осінь. Тепла, сонячна, строката. Дерева 
в місті рясніли жовтогарячими й червоними барвами. 
Хлопчик, який народився 28 жовтня в одному з полого-
вих будинків Сіетла, був до пари цій осені: рудий, наче 
лисеня.
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Над ім’ям свого нащадка тато Білл думав недовго, 
назвавши сина Вільям Генрі Гейтс Третій – на честь 
себе та свого тата. 

– Навіщо вигадувати велосипед? – казав Вільям-стар-
ший дружині Мері, коли забирав її з пологового будин-
ку. – Всі Вільями в нашій родині були поважними людь-
ми. Я впевнений, що з Гейтса Третього також виросте 
солідна людина. Повір, це ім’я запрограмоване на успіх!

Сам того не підозрюючи, тато Білл навіщував синові 
велике майбутнє.

Оскільки Білл був уже третім Вільямом у родині, рід-
ні дали йому прізвисько Трей – так у гральних картах 
називають трійку. Він був напрочуд розумним, спраг-
лим до знань й обожнював читати. 

Білл захоплювався історіями про Тарзана із книжок 
письменника Едгара Берроуза. Романи про хлопця, 
якого виховало плем’я мавп у джунглях Африки, під-
корили серце малого Трея. Він із задоволенням перечи-
тував описи дикої природи, плекаючи надію одного дня 
побувати на далекому континенті. Для американського 
хлопчика, який виріс у бетонних джунглях великого 
міста Сіетл, Африка з її вічнозеленими тропіками уяв-
лялася іншою планетою. Побувати там здавалося чи-
мось неймовірним – це як полетіти в космос.

Окрім пригод про людину-мавпу, Гейтс «ковтав» біо-
графії видатних особистостей та науково-популярні тво-
ри, де цікаво розповідалося про науку й винаходи. А коли 
йому виповнилося десять чи одинадцять років, Білл по-
ставив собі за мету прочитати геть усю «Всесвітню енци-
клопедію», яка на той час налічувала аж двадцять томів.
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Проте, на відміну від тих дітей, які присвячували весь 
вільний час книжкам і мало спілкувалися з однолітка-
ми, Білл Гейтс був нетиповим «книжковим хробаком». 
Трей зовсім не був відлюдькуватим диваком, з головою 
зануреним у вигаданий світ. Він мав легку вдачу, добре 
почуття гумору й легко міг знайти спільну мову з будь-
якою людиною. 

А ще Білл був дуже жвавим і рухливим. Гіперактив-
ність була головною рисою його вдачі. Трей часом полюб-
ляв стрибати, як справжнісінька мавпа. Він раптово під-
скакував, щоб доторкнутися до гілки, одвірка або чого 
завгодно, що впало йому в око й розташовувалося вище 
голови. Або Білл міг залізти в якийсь ящик, вистрибну-
ти з нього й потім виміряти довжину стрибка. Якщо він 
стрибав далі, ніж попереднього разу, малий Білл здіймав 
руки до неба й видавав якісь дивні незрозумілі звуки.

– А-у-а-у-я-у-е!
– Знову начитався свого Тарзана, – зітхала мама 

Мері, проходячи повз кімнату, в якій її син скакав, наче 
скажений звір.

– Просто в нього забагато енергії, – стенав плечима 
тато Білл. – Принаймні він у нас розумний і може не лише 
скакати по хаті, а й розмірковувати про все на світі.

І це була щира правда. Вечорами родина Гейтсів зби-
ралася в затишній вітальні й теревенила про все на сві-
ті – починаючи від політичних новин і закінчуючи 
культурою, спортом і просто плітками або повсякден-
ними дрібницями. Ці сімейні посиденьки змалку при-
вчили Білла всім цікавитися й не боятися висловлюва-
ти свою думку.
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У школі Білл часто грав роль клоуна, він просто 
обожнював смішити людей. Коли Гейтс бачив, що друзі 
починають реготати з його жартів, усередині немов роз-
тікалося м’яке тепло: так, наче він пив гаряче какао, 
сидячи в картатому пледі перед затопленим каміном. 

Утім Гейтс, попри легку вдачу, усе одно набув слави 
неабиякого зануди. Він був надто розумний як на свої 
літа й постійно це демонстрував. Виправляв одноклас-
ників, а інколи навіть і вчителів. Коли в четвертому 
класі на уроках з природознавства учням задали напи-
сати реферат на п’ять сторінок, Гейтс здав тридцять. 
Того ж року, відповідаючи на запитання вчителя, ким 
він хоче стати в майбутньому, Гейтс без вагань відповів: 
«Я буду вченим! Великим і відомим!»

ЗАПИТАННЯ ДО РОЗДІЛУ
1. Чому Білла назвали так само, як тата й діда?

2. Як малого Гейтса кликали вдома?

3. Куди Білл мріяв поїхати в дитинстві? Як гадаєш, чому 
він мав саме таку мрію?

4. Чому Білла Гейтса вважали занудою в школі?
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РОЗДІЛ ДРУГИЙ  
Перший договір



Будьте ввічливі із зубріями 
й ботанами. 
Не виключено, що одного дня 
ви працюватимете на одного 
з них.

Білл Гейтс

Удома малий Білл також любив диктувати власні 
правила. Мама Мері, яка вважала себе сильною, 
вольовою жінкою, зрештою дійшла висновку: 
до дев’ятирічного сина їй дуже далеко. Вона 

ніяк не могла змусити Трея прибирати у своїй кімнаті, 
а коли кликала його на вечерю, він часто не озивався.

– Можу я дізнатися, чим ти там такий зайнятий? – 
запитала вона якось Білла, коли втомилася його звати 
й постукала в зачинені двері його кімнати.

– Я міркую, – відчинивши двері, Білл серйозно поди-
вився на неї крізь скельця своїх величезних окулярів.

– Міркуєш? – одна брова жінки підозріло попливла 
вгору. – Так міркуєш, що геть нічого не чуєш і не бачиш 
довкруг?

– Так, мамо, я міркую! Ти коли-небудь намагалася 
міркувати? Це насправді дуже важка робота!

Мері не дуже сподобався цей діалог, і вона вирі-
шила відвести Трея до психолога. Однак це аж ніяк 
не допомогло приборкати характер Білла. За рік 
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психолог – поважний сивий дядечко в завжди ідеально 
випрасуваних сорочках і брюках зі стрілками – сказав 
Мері, що змагатися з Біллом марна справа.

– Вам доведеться змиритися, – вирік він одного дня, 
коли Мері забирала Білла після психологічного сеан-
су. – Не намагайтеся воювати з ним і змушувати його 
робити те, що йому не до вподоби. Ви все одно програєте.

– Вона змирилася й визнала, що боротися із сином 
немає жодного сенсу, – розповідав потім у якомусь ін-
терв’ю тато Білл.

Попри свою непокору, Білл дуже любив сім’ю: мама 
Мері, тато Білл, сестри Крісті та Ліббі разом із Треєм 
жили в дружбі й злагоді. Вони часто із задоволенням 
жваво теревенили під час вечері, збирали пазли, грали 
в карти та настільні ігри. У вихідні Гейтси всі разом ви-
їжджали на Гуд-Канал – фіорд, розташований непода-
лік від Сіетла. Фіорди – це довгі вузькі морські затоки 
з високими стрімкими берегами. Природа навколо фі-
ордів просто фантастична: дика, автентична й неймо-
вірно красива.

Білл обожнював поїздки на Гуд-Канал. І не тільки 
тому, що серед цієї незайманої природи йому краще мір-
кувалося… А ще й тому, що там він із сестрами та купою 
інших дітей влаштовував… Олімпійські ігри. Справжні 
Олімпійські ігри, які навіть починалися по-справжньо-
му: з офіційною церемонією відкриття та виносом фа-
кела. У програмі «ігор» була купа різних розваг: метан-
ня яєць, стрибки зі сміттєвого бака, біг парами, коли 
нога одного бігуна пов’язана з ногою іншого, та інші 
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«серйозні дисципліни». Усі змагання були справж-
німи, і кожен учасник хотів стати переможцем у цих 
перегонах.

Саме тоді малий Гейтс уклав свій перший офіційний 
договір. Біллові було одинадцять років, і він написав 
договір, згідно з яким за п’ять баксів отримував право 
необмежено користуватися бейсбольною рукавичкою. 
Один із пунктів цього «договору» звучав так: «Трей от-
римує рукавичку тоді, коли захоче».

Восени 1967 року Гейтсу виповнилося дванадцять 
років, але він досі скидався на дев’ятирівного. Неви-
сокий на зріст, худорлявої статури, з великими, на пів 
обличчя, окулярами та скрипучим голосом, у завжди 
застібнутій на всі-всі ґудзики сорочці, іншим підліт-
кам він здавався «класичним» ботаном-занудою. Саме 
настав час обирати середню школу, і батьки пережи-
вали, що Трей зі своєю зовнішністю та неабияким 
інтелектом у звичайній школі навряд чи знайде доб-
рих друзів.

– Він же такий нахабний і впертий! Ніколи не посту-
питься, буде щось доводити до посиніння, – мама Мері 
однією рукою схвильовано стискала долоню чоловіка, 
а іншою жмакала серветку, якою витирала губи під час 
вечері. – Він схиблений на енциклопедіях і математи-
ці, а це зовсім не те, що цікавить пересічних шести-
класників!

– Згоден, малюк Трей – справжня мішень для всіля-
ких забіяк невеликого розуму, – погодився з дружиною 
Гейтс-старший. – Не хочу, аби мого сина лупцювали 
якісь покидьки!

18



Тож малого Білла вирішили віддати в приватну 
школу «Лейксайд». То був дуже пристойний заклад: 
будівля з червоної цегли, красиве подвір’я з ідеаль-
но підстриженим газоном, найкращі вчителі та учні 
з прис тойних родин, діти бізнесменів, політиків, банкі-
рів... А ще в цій школі встановили комп’ютерний термі-
нал – диво на ті часи!

Насправді той величезний пристрій важко було наз-
вати комп’ютером, то був радше телетайп. Так нази-
вали електромеханічні друкарські машини, які вико-
ристовували для текстового листування. Повідомлення 
передавали за допомогою електричних дротів. У школі 
«Лейксайд» такий телетайп за допомогою телефонної 
лінії підключався до комп’ютерної системи Mark II ком-
панії General Electric і передав інформацію, яку хтось 
друкував.

– Овва, оце круть! – вразився малий Білл, коли впер-
ше побачив цей чудо-пристрій. Термінал буквально за-
гіпнотизував його. Шкільний вчитель математики жар-
тував, що в перший день він знав про термінал більше 
за Гейтса, але тільки в найперший день. Бо наступного 
дня Гейтс прочитав у бібліотеці всю можливу літерату-
ру на цю тему.

Кожну вільну хвилину Гейтс і його друзі проводили 
біля термінала. Телетайп став для Білла тим самим, 
чим свого часу став компас для малого Альберта Ейн-
штейна: чарівним інструментом, що будив у ньому ці-
кавість і жагу до знань.

Пізніше Гейтс спробує пояснити, чим його заворо-
жують комп’ютери. Основною причиною він назве 
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їхню безжальну логіку: «Не можна давати комп’юте-
ру розпливчасті команди, працюватимуть лише чіткі 
вказівки».

А Гейтс і сам завжди намагався мислити чітко.
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ЗАПИТАННЯ ДО РОЗДІЛУ
1. Що Білл Гейтс називав дуже важкою роботою?

2. Як гадаєш, чому мама Білла вирішила відвести його 
до психолога?

3. Що було предметом договору, що його Білл Гейтс 
уклав в одинадцять років?

4. Чому батьки вирішили віддати Білла до приватної 
школи? Чи погоджуєшся ти з їхнім рішенням?

5. Що найбільше підкорило Гейтса в школі «Лейксайд»?
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РОЗДІЛ ТРЕТІЙ
Пол Аллен



Не порівнюйте себе ні з ким 
у цьому світі. 
Коли ви це робите, 
ви ображаєте самого себе.

Білл Гейтс

Крім чудо-пристрою, Білл Гейтс знайшов у шко-
лі «Лейксайд» іще дещо важливе. Точніше, 
не щось, а когось. Найкращого друга, з яким він 
спочатку бавився в телетайп, а трохи згодом – 

заснував найбільшу у світі компанію, яка вироблятиме 
програмне забезпечення.

Того хлопця звали Пол Аллен. Він був на два роки 
старший від Гейтса, а вигляд мав такий, наче вчив-
ся не в школі «Лейксайд», а на останньому курсі уні-
верситету. Високий, кремезний, із пишною копицею 
темно-русявого волосся, Пол уже голив бороду й носив 
модні на той час укорочені штани, аж видно було слі-
пучо-білі шкарпетки.

«Глянсова» зовнішність не давала жодного натя-
ку на видатні розумові здібності Аллена. Проте він 
так само, як і Білл, фанатів від точних наук і так само 
ледь не збожеволів від комп’ютерного термінала, який 
встановили в школі «Лейксайд». Тоді ніхто ще й гад-
ки не мав про персональні комп’ютери, однак Пол 
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стверджував, що «всі ці штуки стануть частиною нової 
глобальної індустрії».

Пізніше в одному з інтерв’ю Пол Аллен розповідав, 
як уперше побачив Білла Гейтса. Недоладний кудла-
тий восьмикласник з обличчям у ластовинні намагав-
ся пробитися крізь натовп школярів, які щільним ко-
лом оточили термінал і з хвилюванням стежили за тим, 
як хтось натискає на кнопки телетайпа. Побачивши 
Гейтса, який стрибав, наче мавпа, намагаючись розди-
витися бодай щось понад головами вищих школярів, 
Пол Аллен подумав: «Який упертий малий. Треба допо-
могти йому, поки він не дав дуба, ось так стрибаючи».

Із першого дня знайомства Білл і Пол стали нероз-
лийвода. Вони часто разом сиділи біля телетайпа до піз-
ньої ночі. І могли теревенити про все на світі – почи-
наючи від дитячих спогадів і закінчуючи мріями про 
майбутнє.

Єдине, що їх сильно відрізняло, це вміння зосереджу-
ватися на одній справі. Пол постійно «стрибав» від ідеї 
до ідеї, а Білл завжди фокусував усю свою увагу лише 
на одному питанні.

– Моя цікавість поширювалося на все, що потрап-
ляло в поле зору, а Білл із головою занурювався в од-
ну-єдину задачу, – розповідав потім Пол в одному з ін-
терв’ю. – Це було добре помітно, коли він програмував. 
У зубах Білл затискав фломастер, притупував ногами 
й розгойдувався взад-вперед. У ті хвилини навколиш-
ній світ для нього не існував.

– Усе своє життя Пол був дуже допитливим, – розпові-
дав своєю чергою Гейтс про найкращого друга. – Навіть 
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коли ми були дітьми, здавалося, що його цікавить геть 
усе навколо. Для нього було абсолютно комфортно го-
ворити як про комп’ютери, так і про творчість Вільяма 
Шекспіра. Він з однаковим задоволенням грав на гітарі 
та копирсався в мікросхемах. Обожнював читати й міг 
простими словами пояснити складні речі. Знайомство 
з Полом, без перебільшення, змінило моє життя.

Заледве познайомившись, Білл одразу ж запросив 
Пола до себе в гості. Родина Алленів жила скромніше, 
ніж Гейтси: тато Пола працював адміністратором бі-
бліотеки при Вашингтонському університеті в Сіетлі, 
а мама була викладачкою в коледжі. Вони жили в неве-
ликому будиночку, тож оселя Гейтсів справила на Пола 
дуже сильне враження: будинок був великим і про-
сторим, обставлений сучасними меблями, з красивим 
каміном у вітальні. А ще батьки Білла були підписані 
на журнал Fortune – популярне ділове видання, яке пи-
сало про бізнес та інвестиції. Купа цих журналів лежа-
ла у вітальні на журнальному столику якраз біля того 
самого шикарного каміна. Малий Білл Гейтс із задово-
ленням читав Fortune, після чого з поважним виглядом 
розмірковував на теми бізнесу й фінансів.

– Як гадаєш, як воно – керувати величезною корпо-
рацією? – запитав якось Білл у Пола після того, як про-
читав черговий випуск Fortune.

– Гадки не маю, – знизав плечима Пол.
– А раптом у нас коли-небудь буде власна компанія? – 

очі Білла заблищали крізь скельця окулярів.
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– Ну, не знаю, – Аллен почухав потилицю. – Теоре-
тично це можливо. Але коли? Років через тридцять? 
Коли нам обом буде за сорок?

– Ой, ні, – Гейтс скривився, від чого ластовиння 
на його обличчі смішно заворушилося. – Не хочу так 
довго чекати! Присягаюся: я зароблю мільйон доларів 
ще до тридцяти років!

Він сказав це так упевнено, що Полові навіть не спало 
на думку шпигонути друга якимось жартом. У глибині 
душі він повірив Біллові на всі сто відсотків.

Проте Гейтс себе недооцінив. До тридцяти років він 
заробив 350 мільйонів доларів.

ЗАПИТАННЯ ДО РОЗДІЛУ
1. Як Білл Гейтс познайомився з Полом Алленом?

2. Чим хлопці відрізнялися між собою? А в чому вони 
були подібні один до одного?

3. Як Білл описував Пола?

4. Як гадаєш, чому Гейтс вважав, що Пол змінив 
його життя?
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РОЗДІЛ 
ЧЕТВЕРТИЙ
Клуб програмістів 
Лейксайду



Ми завжди переоцінюємо 
зміни, які відбуватимуться 
найближчі два роки, 
і недооцінюємо зміни, 
які відбуватимуться 
наступного десятиліття. 
Не дозволяйте собі 
бути заколисаними 
бездіяльністю.

Білл Гейтс

Восени 1968 року, коли Білл був у восьмому кла-
сі, вони з Полом заснували «Клуб програмістів 
Лейксайду», зібравши навколо себе хлопців, 
які так само фанатіли від комп’ютерів і програ-

мування. Це була справжня банда, подібна до тих ву-
личних банд, які дошкуляли ботанам, проте дуже інте-
лігентна.

Окрім Пола та Білла, до цього клубу ввійшли ще двоє 
«постійних відвідувачів» кімнати з терміналом. Од-
ного з них звали Рік Вейланд, він був однокласником 
Аллена і на той час уже встиг зібрати комп’ютер удо-
ма в підвалі. Високий, вродливий, з великими, випну-
тими вилицями та атлетичною фігурою, Рік Вейланд 
більше скидався на фотомодель з чоловічого журналу 
моди, ніж на ґіка, схибленого на програмуванні. Попри 
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яскраву зовнішність, Рік був дуже скромним. Його тато 
працював інженером у компанії Boeing і був напрочуд 
релігійною людиною, тож щонеділі Рік сумлінно відві-
дував церковну службу.

Другого хлопця звали Кент Еванс, він навчався ра-
зом із Гейтсом у восьмому класі. Його тато був свя-
щенником місцевої церкви, тому Кент також був 
скромним і ввічливим. Він народився з розщелиною 
в піднебінні – заячою губою. Губу йому зашили, ли-
шивши під носом ледь помітний рубець. І через той 
рубець Еванс усміхався трохи кривувато, проте дуже 
щиро й симпатично.

Кент був розумним, сміливим і трохи нахабним. Він 
міг завиграшки подзвонити якомусь поважному чоло-
вікові та заявити, що хоче зустрітися: «Маю до вас одну 
дуже важливу справу. Дуже важливу, але це не теле-
фонна розмова. Подібні справи вирішуються виключ-
но особисто, розумієте?». Поважний чоловік зазви-
чай тете рів від подібного зухвальства та погоджувався 
на зустріч із нахабним школярем.

Саме Кент Еванс придумав назву «Клуб програміс-
тів Лейксайду». Він переконав Білла і Пола, що слово 
«програмісти» в назві додасть їхньому клубові автори-
тету й у майбутньому дозволить отримувати для тесту-
вання безкоштовну продукцію компаній, які рекламу-
ються в журналах про електроніку.

Кент мав рацію. Уже восени 1968 року «Клуб» от-
римав перше замовлення. Кілька інженерів з Вашинг-
тонського університету заснували невелику компанію, 
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яка здавала в оренду робочий час на комп’ютері. Вони 
відкрили невеличкий офіс у колишньому приміщенні 
автомобільної компанії, назвалися спочатку Computer 
Center Corporation, а трохи згодом скоротили назву 
до C-Cubed. І купили мейнфрейм – сервер, який обро-
бляє і зберігає комп’ютерні дані.

До появи персональних комп’ютерів користувачі 
мали доступ лише до терміналів, тобто до екрана та кла-
віатури. Пересічна людина не мала доступу до проце-
сора та оперативної пам’яті комп’ютера. Користува-
чі могли лише набрати текст на клавіатурі, після чого 
за допомогою телефонного зв’язку повідомлення пере-
давали на сервер, тобто до мейнфрейму. Сервер обробляв 
ці дані та повертав користувачеві на екран термінала. 
Дуже довгий ланцюг, який нині будь-який ноутбук або 
смартфон виконує на один дотик пальця. Однак напри-
кінці 1960-х – на початку 1970-х це було справжнє диво 
техніки.

Хлопці з компанії C-Cubed планували віддалено зда-
вати мейнфрейм в оренду різним клієнтам, які мог-
ли би підключитися до нього через термінали за до-
помогою телефонних ліній. Проте їм потрібні були 
тестувальники, які могли б відшукати баги – так айтіш-
ники називають помилки у програмуванні.

У C-Cubed працювала мати одного з учнів школи 
«Лейксайд». Саме вона найняла Білла, Пола, Ріка 
та Кента на посади тестувальників. Їхнім завдан-
ням було «ганяти» мейнфрейм, аж поки він не почи-
нав виснути: тобто вони мали програмувати і грати 
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на ньому вечорами й у вихідні. Сказати, що хлопці 
були щасливі, – не сказати нічого. Це немов покли-
кати ласунів тестувати продукцію шоколадної фа-
брики: їж собі цукерки, скільки влізе, і ніхто тобі 
й слова не скаже.

Друзям було поставлено дві умови. По-перше, слід 
було описувати свої дії, коли комп’ютер зависав: де-
тально розказати, що саме призвело до проблеми. Друга 
умова полягала в тому, що цих дій не можна було повто-
рювати, доки розробники не усунуть проблему та знову 
не попросять розпочати тестування. І якщо з першою 
умовою не виникало жодних проблем, то не повторю-
вати своїх дій хлопцям було вкрай важко. Вони заван-
тажували комп’ютер так, що машина просто виходи-
ла з ладу.

Щодня після школи «програмісти» сідали на авто-
бус, який підвозив їх до офісу C-Cubed, і всі вечори й ви-
хідні проводили біля комп’ютерного термінала. Хлопці 
міцно підсіли на мейнфрейм, програмування стало для 
них чимось на кшталт важкого наркотика. Друзі не ви-
ходили з офісу C-Cubed цілодобово, програмували, доки 
не починали вмирати з голоду. А коли в животах голос-
но бурчало, вони просто перетинали дорогу, заходили 
в невелике кафе на розі, з’їдали там по шматку піци 
й знову поверталися до комп’ютера.

Батьки Гейтса не поділяли його захоплень. Мама 
Мері й тато Білл навіть намагалися встановити для сина 
«комендантську годину», після якої йому заборонялося 
покидати власну кімнату. Але це не допомогло.
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– Трей настільки збожеволів, що після відбою тікав 
з дому через двері в підвалі й усю ніч програмував, – 
розповідав Гейтс-старший.

Тож згодом батьки махнули рукою на дивне захоп-
лення Білла.
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ЗАПИТАННЯ ДО РОЗДІЛУ
1. Хто ввійшов до «Клубу програмістів Лейксайду»? 

Як ти уявляєш собі цих хлопців?

2. Чому Кент Еванс запропонував саме таку назву для 
комп’ютерного клубу?

3. Як хлопцям вдалося отримати роботу тестувальників? 
У чому полягали їхні обов’язки?
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РОЗДІЛ П’ЯТИЙ
Творчий підхід



Якщо вам спала на думку гарна 
ідея, дійте негайно.

Білл Гейтс

Робота тестувальників дала свої плоди: Білл 
із друзями майже досконало вивчив нутрощі 
мейнфрейму. Саме тоді Гейтс і Аллен усвідоми-
ли всю важливість операційної системи. Вона 

виконувала роль нервової системи комп’ютера й була го-
ловною ланкою в довжелезному ланцюгові передачі ін-
формації. Саме операційна система дозволяє централь-
ному процесору робити обчислення, перемикатися між 
програмами, записувати дані в пам’ять комп’ютера, 
передавати й отримувати інформацію через модем або 
дисководи та друкувати документи.

Але для досконалого розуміння принципу роботи 
операційної системи необхідно було побачити початко-
вий код – набір інструкцій, написаних комп’ютерною 
мовою програмування. Початковий код дозволяє про-
грамістові вивчати і вносити зміни в програму, а також 
усувати різні недоліки. Звісна річ, одного дня Біллові 
Гейтсу, а разом із ним і Полові Аллену набридло про-
сто спостерігати, як зависає комп’ютер. Вони захотіли 
на власні очі побачити код і виправити в ньому всі по-
милки, які заважали нормальній роботі мейнфрейму.

Але це було не так просто. До такої важливої інфор-
мації мали доступ лише головні програмісти компанії, 
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а звичайним школярам з «Лейксайду» до неї було зась. 
Як же дістати той жаданий код?

– Життя стає набагато веселішим, якщо підходити 
до всіх його викликів творчо, – скаже пізніше Гейтс, 
коли ділитиметься секретами успіху на якомусь форумі.

І до першого такого виклику він із Полом підійшов 
досить творчо.

Одного дня хлопці випадково з’ясували, що робочі 
роздруківки з кодом просто викидають у сміттєвий кон-
тейнер на задвір’ї офісу C-Cubed. Пізно ввечері вони ді-
сталися туди з твердим наміром відшукати код. Проте 
сміттєві баки виявилися заввишки з дорослого чолові-
ка. Лишалася маленька дрібниця: стрибнути в контей-
нер і відкопати там роздруківки.

– Чуваче, лізь ти, – Аллен ляснув по плечу Білла. – 
Ти легший, я тебе підсажу.

Пол мав рацію: у свої чотирнадцять років Гейтс ва-
жив кілограмів п’ятдесят, не більше. Бажання отримати 
код було настільки великим, що Біллові навіть не спа-
ло на думку сперечатися. Аллен, склавши руки в замок, 
підсадив друга та закинув його в сміттєвий бак. А Гейтс 
просто пірнув у контейнер і заходився порпатися у сміт-
ті. На щастя, це було офісне сміття, тому  переважно там 
були папери, стаканчики з-під кави, шкірки від бананів 
і коробки з-під піци, яку офісні клерки, вочевидь, замов-
ляли на обід.

Поки Білл нишпорив серед офісного мотлоху, Пол пиль-
нував, аби їх ніхто не помітив. Коли Гейтс врешті-решт 
знайшов пачку брудного, складеного в гармошку паперу, 
щастю хлопців не було меж. Вони віднесли дорогоцінні 
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роздруківки до кімнати з терміналом і годинами уважно 
їх вивчали. Тоді вони мало що зрозуміли з цього довже-
лезного набору символів, проте все одно були у дикому за-
хваті від того, як компактно й елегантно написано код.

Ці роздруківки були лише крихітною частиною ве-
ликого пазла програмування. І Гейтс із Алленом, звісна 
річ, захотіли зібрати весь той пазл докупи. Вони запраг-
ли зануритися ще глибше в програмування, зрозуміти 
архітектуру операційної системи. Для цього слід було 
вивчити мову програмування, опанувати всі коди, сим-
воли та команди, зрозумілі для комп’ютерних машин. 
Тож Білл і Пол цілодобово читали спеціальну літера-
туру, поки не стали добре знатися як на базових речах, 
так і на тонкощах програмування. У підсумку вони 
й самі могли написати «ефективний і елегантний» код 
для операційної системи.

Тим часом усі проблеми та помилки в мейнфреймі від 
компанії C-Cubed було усунено, а саму систему визнали 
стабільною. Учасникам «Клубу програмістів Лейксайду» 
подякували за виконану роботу і… закрили їм безкоштов-
ний доступ до комп’ютера. Користуватися терміналом 
і мейнфреймом можна було за 10 баксів на годину – дуже 
дорого для школярів, як отримували від батьків пару бак-
сів на шкільний обід. До того, що таке година за комп’юте-
ром, коли досі хлопці стирчали там цілодобово?

Білл був засмучений. Вони сиділи з Полом на шкіль-
ному подвір’ї й думали, як жити далі. Своє життя без 
комп’ютера друзі просто не уявляли.

– Вони найняли нас, наче дресированих мавп! Ми пра-
цювали як коні, шукаючи ці кляті помилки, – гнівався 
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Гейтс. – І що? Вони ніби сказали нам: «Усе, мавпи, з вас 
досить! Ви тепер вільні»! Але я не хочу бути вільним! 
Я хочу собі комп’ютер!

Аллен кивав на знак згоди, а сам тим часом думав 
про те, як отримати доступ до мейнфрейму не за всі гро-
ші світу. Як завжди, до проблеми він підійшов творчо, 
тож вирішив… обдурити систему. Друзі отримали доступ 
до внутрішнього файлу шкільної бухгалтерії, зламали 
захист і дізналися пароль адміністратора, за допомогою 
якого можна було безкоштовно підключитися до сервера.

Проте хлопців швидко спіймали: вчитель математики 
знайшов у них роздруківку з логінами й паролями. Нови-
на про витівку Гейтса й Аллена дійшла як до керівниц-
тва школи, так і до найвищих начальників у C-Cubed. 
Білла й Пола викликали в кабінет директора, де заборо-
нили входити в систему до кінця навчального року.

ЗАПИТАННЯ ДО РОЗДІЛУ
1. У чому, на думку Білла і Пола, полягала важливість 

операційної системи?

2. Як друзі здобули початковий код?

3. Чому друзям заборонили користуватися шкільним 
комп’ютером?
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РОЗДІЛ ШОСТИЙ
Перша сварка



Світові начхати на вашу 
самооцінку. 
Життя вимагатиме від вас 
закінчити справу до того, 
як ви відчуєте себе впевнено.

Білл Гейтс

Майже рік «Клуб програмістів Лейксайду» був 
у глибокій сплячці. Восени 1970 року школа 
почала купувати робочий час на мейнфрей-
мі в компанії Information Sciences (ISI). Ко-

ристування коштувало дуже дорого, цілих 15 доларів 
на годину. Гейтс із друзями швидко знайшов спосіб під-
ключатися до комп’ютера безкоштовно. Проте їх знову 
спіймали. Тоді хлопці написали в компанію ISI листа, 
в якому запропонували свої послуги в обмін на можли-
вість безкоштовно працювати за комп’ютером.

«Ми дуже вигідні співробітники, – писали вони в ли-
сті. – Нам не треба платити зарплату. Усе, що нам по-
трібно – безкоштовний доступ до ваших машин. Нато-
мість ми обіцяємо скрупульозно вивчити вашу систему 
на предмет помилок і зробити її досконалою».

Менеджери ISI вагалися. Їх можна було зрозуміти: 
де це бачено, аби якісь школярі вказували дорослим 
дядькам на їхні помилки? Тож друзі знову вирішили 
ризикнути. Білл і Пол, а з ними і Рік Вейланд, і Кент 
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Еванс роздрукували свій програмний код і поїха-
ли в офіс компанії ISI. Дорога була неблизькою: офіс 
розташовувався в місті Портленд, у сусідньому шта-
ті Орегон.

Кожен із хлопців склав резюме, в якому детально 
описав свої вміння та навички. Треба віддати належне 
керівництву ISI: вони не показали гостям на двері. Нато-
мість запропонували їм води, кави й печива, після чого 
уважно вислухали, прочитали їхні резюме й вивчили 
роздруківки з кодом. А потім… доручили їм розробити 
нову фінансову програму, в якій можна було б нарахо-
вувати зарплату з урахуванням різних утримань і по-
датків, а також готувати чеки для виплат. Користува-
тися комп’ютером для цього, звісна річ, вони могли 
абсолютно безкоштовно.

Щастю хлопців не було меж. Вони мали роботу, ро-
боти було багато, і вона була цікавою. Але… Саме тоді 
Білл і Пол серйозно посварилися. Це трапилося через 
комп’ютерну мову, якою треба було написати цю фі-
нансову програму. Гейтс любив писати програми мо-
вою BASIC, а замовлення треба було виконати мовою 
COBOL – більш складною, яку використовують саме 
в економічній галузі. Гейтс знав мову COBOL, про-
те в роботі віддав перевагу саме BASIC: він почав пра-
цювати з нею ще тоді, коли писав програми для гри 
в хрестики-нулики. Відтоді мова BASIC була його вели-
кою любов’ю, і Білл дуже неохоче писав програми ін-
шими мовами.

Поки Білл придумував, як хитро виконати замовлен-
ня мовою BASIC, красунчик Рік Вейланд, який знався 
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на мові COBOL, швиденько виконав замовлення й пока-
зав його Полові Аллену. Тоді ці двоє вирішили, що вони 
цілком можуть впоратися із замовленням без допомоги 
друзів і… заявили Гейтсу і Кентові Евансу, що для них 
немає місця в проєкті.

Наступні пару місяців Гейтс перебував у депре-
сії. Якщо до Ріка Вейланда йому було якось байдуже, 
то зі зрадою Пола Аллена він не міг змиритися. Він чи-
тав підручники з алгебри та всіма можливими способа-
ми намагався уникати зустрічі з Полом.

«Ніколи не підійду до нього першим! Ні-ко-ли! – пов-
торював собі Білл, коли бачив Аллена у шкільному ко-
ридорі. Він розвертався і йшов у протилежний бік. – Він 
сам до мене прийде!».

Гейтс мав рацію: за деякий час Аллен прийшов 
до нього. Пол зрозумів, що для написання програми од-
нієї мови COBOL замало, треба було знатися на подат-
ках, соціальних виплатах і державному страхуванні. 
Ані Пол, ані Рік зовсім на цьому не розумілися, тому 
Пол звернувся до Білла й чесно сказав:

– Старий, у нас проблеми. Ми б дуже хотіли, аби 
ти повернувся в команду.

Гейтс витримав театральну паузу, полоскотавши По-
лові нерви, а відтак сказав те, що назавжди окреслило 
їхні стосунки.

– Я згоден. Але маю одну умову.
– Не питання, проси все, що завгодно, – зрадів Аллен.
– Я маю бути головним, – Білл поправив окуляри 

на носі й уважно подивився на Пола. – Якщо я зараз ста-
ну головним, то звикну бути головним завжди й усюди. 
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Якщо в майбутньому раптом станеться так, що я не буду 
головним, то зі мною буде дуже важко мати справу.

– І? До чого ти хилиш? – покліпав очима Пол.
– Ось до чого. Якщо ви згодні призначити мене керів-

ником зараз, це означає, що я буду головним завжди. 
ЗАВЖДИ, розумієш? Це аксіома. Ти згоден на це?

– Ну, гаразд! Я ж казав: проси що хочеш! – засмі-
явся Пол.

Проте Біллові цього було замало. Гейтс наполіг аби 
стосунки між учасниками «Клубу програмістів Лейк-
сайду» було оформлено офіційно. Тоді всі підписали 
угоду, яку допоміг укласти тато Білла, адже він працю-
вав юристом і чудово розумівся на таких речах.

Попри те, що партнерські стосунки між друзями 
не передбачали посади президента, Гейтс, якому на той 
час було шістнадцять років, почав себе так називати. 
Відтак він вирішив поділити заробіток «Клубу», тоб-
то робочий день на комп’ютері. Цей час Білл поділив 
на 11 частин, з яких виділив 4/11 частини собі, 4/11 – 
Кенту, 2/11 – Рікові й лише 1/11 – Полу.

– Пол дуже лінувався й нічого не робив. За моїми підра-
хунками, Пол зробив наполовину менше, ніж Рік. А Рік 
зробив рівно половину того, що зробили я і Кент, – пояснив 
свою логіку Гейтс. – Тому буде цілком справедливо, якщо 
ми з Кентом заберемо собі більше часу за комп’ютером.

Насправді хитрун Білл спробував взяти собі більше 
часу, ніж Еванс. Але з Кентом такий фокус не минувся. 
Еванс був підкутий у питаннях бізнесу не гірше за Гейт-
са. Саме Кент Еванс додумався до того, що за свою робо-
ту хлопці мають отримувати не лише час, а й гроші.
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– Досі ми працювали заради знань і досвіду, а та-
кож заради можливості користуватися комп’ютерами, 
оскільки для нас було дуже дорого оплачувати це са-
мотужки, – казав він друзям, які сиділи навколо ньо-
го з червоними очима після добового програмування. – 
Час і нам отримати певну грошову компенсацію. Тому 
ми їдемо в Портленд, показуємо програму і, як то ка-
жуть, закладаємо фундамент для майбутньої спів-
праці. Ми вже дорослі люди, тому розмовляти треба 
по-дорослому.

Друзі погодилися і знову поїхали в сусідній штат. Пе-
ремовини ледве просувалися, однак завершилися доволі 
успішно. «Клуб програмістів Лейксайду» офіційно ви-
знав Кента Еванса куратором фінансових питань. Проте 
повністю розкрити свій талант Кент не зміг: в одинад-
цятому класі він загинув під час походу в гори.

Смерть Еванса стала ударом для Білла: він втратив 
одного з найближчих друзів.

– Під час похорону я мав виголосити прощальну про-
мову, але просто не міг звестися на ноги, – розповідав 
Білл потім у якомусь інтерв’ю. – Я два тижні взагалі ні-
чого не міг робити.

Білла знову поглинула депресія. Цього разу вона 
була глибшою, та огорнула його таким щільним коко-
ном, що інколи бувало важко дихати. Адже Білл чітко 
усвідомлював: цей друг більше ніколи до нього не заго-
ворить.
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ЗАПИТАННЯ ДО РОЗДІЛУ
1. Як хлопцям вдалося отримати перше доросле 

замовлення?

2. Чому виникла сварка між Біллом і Полом?

3. Які умови поставив Гейтс, щоб друзі могли знову з ним 
працювати?

4. Як Білл розподілив робочий час на комп’ютері? 
І як він пояснював логіку розподілу? Чи справедливий, 
на твою думку, такий розподіл?
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РОЗДІЛ СЬОМИЙ
Два роки в Гарварді



У будь-який час ідіть 
і створюйте свою справу, 
до Гарварду повернутися 
ніколи не пізно.

Білл Гейтс

Із глибокої депресії Білла висмикнув Пол Аллен. Він 
саме закінчив перший курс Вашингтонського уні-
верситету, де дізнався купу нової інформації – зо-
крема, і про комп’ютери. Пол навідувався до Білла 

мало не щодня й постійно розповідав йому якісь нові 
факти й цікаві історії. Нові враження поступово витіс-
няли душевний біль, і невдовзі Гейтс майже подолав 
депресію.

Гейтс остаточно оговтався, коли компанія Intel ви-
пустила новий мікропроцесор Intel 8008. Гейтс і Аллен 
прочитали цю новину в журналі Electronics Magazine 
і були настільки вражені, що навіть через багато років 
Гейтс пам’ятатиме номер сторінки, на якій була опублі-
кована ця новина.

Друзі вирушили в найближчий магазин електро-
ніки Hamilton Avnet і врочисто віддали за цей проце-
сор 360 доларів – фантастичну суму для хлопців, один 
з яких досі школяр, а інший – студент університету.

Продавець вручив їм невелику картонну коробку, 
яку Білл і Пол швиденько відкрили просто у крамниці 
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й уперше в житті побачили мікропроцесор. Це був тон-
кий прямокутник 2,5 сантиметра завдовжки, загор-
нутий в алюмінієву фольгу й закріплений на гумовій 
підставці. Для хлопців, які виросли в часи громізд-
ких мейнфреймів, ця маленька деталь була просто чу-
дом світу.

– Обережно, старий, – прошепотів Аллен Біллові, 
який розгортав фольгу.

Гейтс тим часом боявся дихати. Він чудово розумів, 
що «ця штучка» є мозком цілого комп’ютера. І дуже бо-
явся його пошкодити. Розбираючись у тонкощах робо-
ти мікропроцесора, хлопці зрозуміли: будь-яку машину 
можна запрограмувати виконувати будь-які команди. 
Достатньо лише дати їй потрібні вказівки. Пізніше Ал-
лен скаже, що завдяки цій IT-магії вони збагнули: про-
грами важливіші за комп’ютери. І хоч яка досконала 
машина, з неї не буде жодної користі, якщо вона не має 
якісного програмного забезпечення.

Тим часом Білл закінчив школу і думав, в якому уні-
верситеті продовжувати навчання. Документи він по-
давав у найпрестижніші заклади країни: Гарвард, Єль 
і Прінстон. Усі три заявки кардинально відрізняли-
ся одна від одної. У документах для Гарварду він роз-
писав, що всією душею відданий математиці. Для Єля 
він підкреслив свою дипломатичність і політичні амбі-
ції. А в заяві для Прінстонського університету зробив 
акцент на інтересі до інформатики й програмування. 
І раптом виявилося, що його прийняли всюди!

Недовго думавши, Білл обрав Гарвард. Сам того 
не підозрюючи, він витягнув щасливий квиток: адже саме 
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в Гарварді він познайомився зі Стівом Балмером. За кіль-
ка років цей хлопець стане його правою рукою в компанії 
Microsoft і допоможе заробити мільярди доларів.

Великий, галасливий і компанійський Балмер зда-
вався цілковитою протилежністю Гейтса – як зовні, так 
і за вдачею. Стів рано почав лисіти – уже в університеті 
в нього добряче повипадало волосся на маківці, а Білл 
трусив рудою гривою. Балмер обожнював бути в центрі 
уваги, тому брав активну участь у житті університету, по-
стійно вступав у різні студентські організації або навіть 
очолював їх. Він був усюди: у театральному клубі «Завар-
ний пудинг», де студенти ставили мюзикли; працював 
менеджером команди з американського футболу; видавав 
студентський літературний журнал Advocate і розкручу-
вав газету Crimson. Стів навіть вступив в один із чолові-
чих клубів Гарварду й підбив Білла зробити те саме – дуже 
дивний, на переконання Гейтса, проте цікавий досвід.

Балмера і Гейтса об’єднувала їхня гіперактивність. 
Вони завжди розмовляли «на всю гучність», багато спе-
речалися, базікали про серйозні й не дуже речі та завж-
ди разом робили «домашку». Також вони обоє розхи-
тувалися, коли про щось напружено думали. Коли вони 
розмірковували вдвох, то збоку це мало трохи дивний 
і кумедний вигляд: немов два величезних маятники ру-
халися туди-сюди.

Саме в такому стані друзів знайшов Пол Аллен, коли 
в грудні 1974 року вирішив відвідати Білла Гейтса 
в університетському гуртожитку. Перед цим він поба-
чив у газетному кіоску свіже число журналу Popular 
Electronics, на обкладинці якого було надруковано 

54



комп’ютер Altair. Побачивши це «чудо», Пол на деякий 
час завмер перед вітриною. З одного боку, він був у ди-
кому захваті, що настає ера персональних комп’ютерів. 
З іншого – страшенно боявся опинитися «за бортом» 
цієї історії.

Глибоко вдихнувши, Пол заплатив 75 центів за жур-
нал, схопив його й помчав у бік Гарварду. Він відчував 
шалену потребу поговорити з Біллом Гейтсом.

– Агов, старий! Ми все пропускаємо! – крикнув він, 
увірвавшись до кімнати Білла.

Гейтс, який разом зі Стівом Балмером саме розхиту-
вався, розмірковуючи над черговою проблемою, зди-
вовано завмер. Разом із ним завмер і Стів. Аллен ледь 
не розреготався: хлопці скидалися на два пам’ятники. 
Проте він швидко опанував себе й потрусив журналом 
перед обличчям Білла.

– Ти це бачив? Бачив?!
– Гадки не маю, про що ти, – здивовано звів бро-

ви Гейтс.
– Я теж, якщо чесно, – подав голос Балмер.
Усі троє перезирнулися, після чого разом полягли 

від сміху.
– Може, ти нарешті поясниш, що відбувається? – 

Білл зняв свої окуляри й витер рукавом сорочки сльози, 
що виступили на очах.

Пол мовчки простягнув йому журнал, розгорнутий 
на сторінці зі статтею про комп’ютер Altair.

– Ми маємо щось зробити, – твердо сказав Аллен піс-
ля того, як Гейтс дочитав текст та уважно роздивився 
фотографії Altair.
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Гейтс схвально кивнув і... кинув навчання в Гарварді.
Батьків, які були розлючені цим учинком, Білл за-

певняв, що університетський диплом не має для нього 
жодного значення.

– Як це не має? – волав тато Білл. – Нащо ми тоді пла-
тили за твоє навчання? Аби ти зараз пустив усе собаці 
під хвіст?

– Спокійно, – скривився від батькових криків Гейтс- 
молодший. – Якщо тобі це так принципово, то я повер-
нуся в Гарвард і отримаю той клятий диплом!

– Навіщо повертатися, якщо можна просто звідти 
не йти? – обличчя тата Білла від гніву змінювало колір 
від багряного до синьо-фіолетового.

– Ти не розумієш! До Гарварду повернутися ніколи 
не пізно! А от профукати унікальний шанс дуже просто! 
Ось побачиш, я здобуду для тебе той дурний диплом!

Згодом, за тридцять років, Білл Гейтс усе ж стане 
випускником Гарварду: адміністрація университету 
на знак поваги ухвалить рішення про вручення йому 
докторського ступеня та диплома юриста.

Під час церемонії вручення диплома Гейтс почне 
свою промову зі звернення до тата Білла, який сидітиме 
в глядацькій залі.

– Ну що, та? Я ж тобі обіцяв! І нехай я чекав на цю мить 
довгі тридцять років, проте зараз із величезним задо-
воленням повторю: «А я ж казав тобі, що матиму цей 
диплом!»
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ЗАПИТАННЯ ДО РОЗДІЛУ
1. Як Полові вдалося висмикнути Білла з депресії?

2. Що саме вразило друзів, коли вони дізналися про 
мікропроцесор?

3. Введи в пошуковику «мікропроцесор Intel 8008». 
Що він тобі нагадує?

4. Як Білл Гейтс обирав університети для навчання?

5. Чому Білл вирішив кинути Гарвард?
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РОЗДІЛ ВОСЬМИЙ
Basic для Altair



Чудово, коли ви святкуєте 
власний успіх, 
але важливішим є вміння 
вчитися на своїх провалах.

Білл Гейтс

Отож, Білл кинув Гарвард заради великої мети. 
Якої саме – він із Полом ще напевно не знав. 
Хлопці просто відчували, що перебувають 
на порозі грандіозних змін, які матимуть ве-

личезний вплив на життя людей.
Білл і Пол надумали створити інтерпретатор мови 

BASIC для процесора Intel 8080 – того самого, який 
вони купили за 360 баксів. Інтерпретатор – це програ-
ма, яка допомагає комп’ютерові виконувати інші про-
грами. Саме інтерпретатор отримує команди, обробляє 
дані та зумовлює виконання програми або запиту.

Друзі хотіли створити такий інтерпретатор, 
який би дозволив усім програмістам-аматорам писа-
ти свої програми для Altair. Згідно з планом, який ви-
зрівав у головах Гейтса й Аллена, BASIC мала стати 
першою комерційною високорівневою мовою програ-
мування. Тобто придбати її міг би не лише інженер-про-
граміст, а й пересічний громадянин. Власне, саме так 
і народилася індустрія програмного забезпечення для 
персональних комп’ютерів.
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Білл і Пол написали листа виробнику Altair – моло-
дій компанії MITS з Альбукерке. У листі вони ствер-
джували, що написали інтерпретатор BASIC для Intel 
8080 і хочуть продавати його копії через MITS. Певна 
річ, вони блефували. На ту мить вони не мали жодного 
рядка коду.

– Але якщо хлопцям з MITS буде цікава наша пропо-
зиція, ми швиденько все напишемо, – підморгнув Білл 
Полові, кидаючи листа в поштову скриньку.

Відповіді вони не отримали. Друзі чекали пару тиж-
нів, а потім вирішили зателефонувати в компанію MITS. 
Вони знайшли телефонний номер у довіднику, і Гейтс 
набрав цифри на дисковому телефоні. Взагалі-то Гейтс 
вважав, що дзвонити має Пол, оскільки він старший. 
Однак Аллен наполягав, що Гейтс досвідченіший в та-
ких речах.

– У тебе добре підвішений язик, – умовляв друга 
Пол. – Ти почнеш їздити їм по вухах, і вони відразу по-
годяться.

– Добре, – кивнув Білл. – Але зробімо так. Дзвоню 
я, але скажу, що мене звати Пол Аллен. Бо якщо все 
вийде, то на зустріч поїдеш ти. Ти імпозантніший за 
мене.

– Слушна думка, – кивнув Аллен. – У мене принайм-
ні вже борода росте.

Так і зробили.
Білл набрав номер і почув, що він уже не перший, хто 

звертається до MITS із подібною пропозицією. «Ми під-
пишемо контракт із першим, хто ввійде в двері нашого 
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офісу в Альбукерке з робочим варіантом BASIC», – по-
чув Гейтс перед тим, як покласти слухавку.

Він повернувся до Аллена й вигукнув: «Боже, термі-
ново починаймо!»

У той період Білл Гейтс існував лише в двох режи-
мах: або розмірковував, або писав код. Він постійно 
робив записи в блокнотах з жовтими аркушами, його 
руки були вимащені різнокольоровими маркерами. 
Розхитуючись, Білл довго дивився на свої нотатки,  
а потім обрушував на клавіатуру бурхливий потік 
комп’ютерного коду. І так багато разів по колу.

Спав Білл уривками. Бувало так, що він засинав 
просто перед терміналом: зазвичай рано-вранці, ін-
коли не дописавши рядок із кодом. Він повільно хи-
лився вниз, аж поки не тицявся носом у клавіатуру, 
і так дрімав годину-дві. Потім прокидався, дивився 
на екран, кліпав очима й продовжував писати код точ-
нісінько з того місця, на якому зупинився. Рівень кон-
центрації в нього був просто феноменальний.

Після двох місяців безперервної роботи інтерпрета-
тор було завершено.

– Поза сумнівом, то була найкрутіша програма з усіх, 
будь-коли написаних, – розповідатиме потім Гейтс.

Білл востаннє перевірив усе на помилки, роздруку-
вав програму й відправив Пола Аллена до Альбукерке.

Головний офіс компанії MITS геть не виправдав Ал-
ленових сподівань. Це було невеличке приміщення 
в скромному торговому центрі, а єдиний комп’ютер 
Altair, у якого вистачило б пам’яті для запуску BASIC, 
тільки проходив тестування.

62



Співробітники MITS зустріли Аллена без ентузіазму. 
Вони очікували побачити якогось солідного дядечка, 
а Пол, хоч і здавався дорослішим за своїх однолітків, 
на солідного бізнесмена скидався мало. До того ж від 
хвилювання Пол добряче впрів, тож його обличчям гра-
дом котився піт.

Поки Altair хвилин десять завантажував програ-
му, співробітники MITS жваво переглядалися поміж 
собою. Усі вони передбачали цілковитий провал. Але 
комп’ютер раптом ожив і... запросив обсяг пам’яті 
пристрою.

– Овва, він щось надрукував! – заволав хтось із MITS.
Аллен і сам був вражений.
Він набрав відповідь: «7168».
Altair відповів: «ОК».
Аллен вбив: «PRINT 2 + 2».
Altair видав відповідь: «4».
Команда була елементарна, але саме вона могла про-

демонструвати, що Гейтс написав блискучий код. Впер-
ше в історії на персональному комп’ютері було запуще-
но програму.

– О Боже, він відповів! – волав керівник компанії 
MITS. – Він сказав, що два додати два буде чотири! 
Ви це бачили? Чотири! Грандіозно!

Пол Аллен, який спостерігав за цими криками, не міг 
стерти усмішки з обличчя.

– Я сидів і дивився, як вирішувалася доля людства, – 
сказав він потім Біллу. – Усміхався, як дурень, і водно-
час хотів плакати від щастя.

63



Чи треба казати, що Пол Аллен уклав угоду з компа-
нією MITS? Інтерпретатор BASIC тоді встановили на всі 
машини Altair. Додому Пол повернуся з новеньким 
Altair – особистим комп’ютером, який вони встановили 
в гуртожитку Гейтса.
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ЗАПИТАННЯ ДО РОЗДІЛУ
1. Що хотіли створити Білл і Пол?

2. В якому режимі жив Гейтс, поки писав код?

3. Що вразило представників компанії MITS, коли Пол 
Аллен продемонстрував їм програму, написану 
Біллом Гейтсом?
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РОЗДІЛ ДЕВ’ЯТИЙ
Microsoft



Насолоджуйтеся тим, 
що ви робите, і ви ніколи 
у своєму житті 
не працюватимете.

Білл Гейтс

Домовленості з компанією MITS спочатку були 
усними. Хлопці були такі щасливі, що їм вда-
лося зробити справжню програму, яка змушу-
вала комп’ютер працювати, що навіть не поду-

мали про якісь документи. Та невдовзі Білл допетрав, 
що так вони просто втрачають чесно зароблені гроші, 
і наполіг на підписанні офіційного контракту.

Згідно з угодою, компанія MITS могла продавати ін-
терпретатор від Гейста впродовж десяти років із кож-
ним комп’ютером Altair. Натомість Гейтс і Аллен мали 
отримувати тридцять доларів із кожної проданої копії. 
В угоду Гейтсові вдалося включити два положення, які 
в майбутньому зіграють дуже важливу роль.

По-перше, програма мала залишитися власністю Ал-
лена і Гейтса, компанія MITS мала право лише продава-
ти її як посередник. По-друге, Білл вимагав, аби MITS 
активно поширювала їхню програму серед інших ви-
робників комп’ютерів, але при цьому частину доходу 
мали віддавати Гейтсові й Аллену.
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– Ми могли модифікувати нашу програму під будь-
яку машину. Так ми самі могли контролювати ринок, 
а не віддавати все в руки виробників комп’ютерів, – по-
яснював Гейтс.

Залишилося лише придумати ім’я для нової компанії.
– Може, Allen & Gates? – запропонував Пол.
– Та ні, – скривився Білл.
– А, я забув, що ти хочеш бути головним, – засміяв-

ся Аллен. – Добре, нехай буде тоді Gates & Allen, мені 
не принципово.

– Та до чого тут це, – Білл зняв окуляри й почав за-
думливо гризти дужку. – Це назва адвокатської кон-
тори, а не хлопців, які пишуть мовою BASIC. Треба 
таку назву, щоб одразу всім було зрозуміло: Білл Гейтс 
і Пол Аллен пишуть програмне забезпечення для мікро-
комп’ютерів.

– Може, тоді так і назвемо? Microcomputer Software? 
Навіщо вигадувати велосипед?

– Точно, – очі Білла заблищали. – Тільки треба трохи 
скоротити. Як тобі назва компанії Micro-Soft?

Пол схвально кивнув. Так з’явилася компанія, яка 
невдовзі стане найбільшою у світі корпорацією з ви-
робництва програмного забезпечення і принесе хлоп-
цям мільярди доларів. Трохи пізніше її назву спростять 
до Microsoft.

Офісу в Microsoft спочатку взагалі не було. На той мо-
мент хлопці переїхали до Альбукерке в штаті Нью-Мек-
сико. У цьому місті був розташований офіс MITS, а Білл 
хотів бути якомога ближче до компанії, яка продавала 
їхню програму.
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Це було типове «затишне» місто з американських 
фільмів: охайні одноповерхові будиночки та ідеально 
підстрижені газони навколо, на які листоноші кидали 
ранкові газети.

Спочатку Гейтс і Аллен тулилися в мотелі Sundowner 
на шосе 66. Цей невеликий двоповерховий готель, зай-
ти до якого можна було просто з автомобільної парков-
ки, більше асоціювався з кримінальним світом, аніж із 
програмістами.

Та вже за деякий час друзі оселилися в добрій мебльо-
ваній квартирі. Сюди до них переїхали ще двоє хлопців, 
які допомагали їм писати програми. У підсумку охайна 
квартира обернулася на справжній гуртожиток, а за су-
місництвом – бункер для ґіків. Вечорами Аллен діста-
вав свою електрогітару, вмикав музичний програвач 
і «давав рок», граючи разом із Джимі Гендріксом і гур-
том Aerosmith. Гейтс натомість на все горло співав джа-
зові пісні Френка Сінатри. Що тут скажеш, жили вони 
тоді дуже весело.

Як і в Гарварді, Гейтс у цей період також спав урив-
ками. Він міг програмувати тридцять шість годин по-
спіль, а відтак провалитися в сон, згорнувшись калачи-
ком на підлозі офісу.

Коли мова зайшла про розподіл прибутків, серед дру-
зів виникло непорозуміння. Аллен був переконаний, 
що їхні з Гейтсом частки в бізнесі мають бути рівними, 
тобто п’ятдесят на п’ятдесят. Проте Білл Гейтс мав іншу 
думку. Він заявив Полові, що ділити прибуток навпіл 
нечесно, тому що саме Білл практично самотужки на-
писав BASIC.
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– І що ти пропонуєш? – Аллен уже здогадався, що най-
кращий друг хоче відкусити більший шматок пирога.

– Шістдесят на сорок, – холодно відповів Гейтс.
Аллен здивувався, проте сперечатися не став. За два 

роки Гейтс знову підняв це питання.
– Я написав майже весь код до інтерпретатора BASIC, 

я кинув Гарвард заради цього! Тому мені належить по-
над 60 відсотків.

– І що ти пропонуєш цього разу? – Аллен напружився.
– Я пропоную 64 відсотки мені, а 36 відсотків тобі.
Аллен розлютився, проте Білл у таких питаннях був 

дуже впертим. Полові залишилося тільки погодитися 
на такі умови.

Так, Гейтс діяв зухвало й нахабно, проте на його за-
хист слід сказати, що на той момент саме він керував 
молодою компанією. Білл не лише писав основну части-
ну коду, а й відповідав за продаж програмного забез-
печення, особисто телефонуючи клієнтам. Крім того, 
Гейтс укладав контракти з виробниками комп’ютерів, 
сам наймав і звільняв співробітників, а також коротко 
і доволі жорстко повідомляв їм, коли якість їхньої робо-
ти його не влаштовувала. До того ж Аллен інколи пізно 
приходив на роботу й ішов додому до вечері, на відмі-
ну від Гейтса, як жив роботою і часто залишався в офісі 
до пізньої ночі. Інколи Білл навіть ночував за робочим 
столом, а секретарка будила його, якщо зранку було за-
плановано наради й зустрічі.

Авторитет Білла Гейтса в компанії Microsoft був оче-
видним і непорушним. Тому врешті-решт образи Алле-
на зійшли нанівець.
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За межами офісу Гейтс любив ризикувати. Час 
до часу вночі він на шаленій швидкості ганяв гірською 
дорогою, що вела до покинутого цементного заводу. Так 
Білл перезавантажував мозок: шалена швидкість і кон-
центрація на дорозі допомагала йому відволіктися від 
думок про роботу.

Одного разу під час такого «перезавантаження» Гейтса 
зупинила поліція. Білл перевищив швидкість, а на дода-
чу ще й забув права вдома. Замість визнати власну прови-
ну, Гейтс почав сперечатися з полісменом і в результаті 
опинився у відділку. Звідти Білл зателефонував Полу, 
попросивши внести за нього заставу. Уже за кілька го-
дин Гейтса випустили на свободу, проте «тюремне» фото 
Білла анфас і в профіль стало згодом дуже популярним 
в інтернеті.

Невгамовна енергія Гейтса дала добрі плоди: ком-
панія Microsoft виконувала замовлення в божевільно 
короткі терміни, випереджала конкурентів у кожно-
му продукті та ставила такі низькі ціни на програми, 
що виробники комп’ютерів практично не замислювали-
ся над розробкою власного програмного забезпечення.
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ЗАПИТАННЯ ДО РОЗДІЛУ
1. Які домовленості були в Білла і Пола 

з компанією MITS?

2. Як розшифровується назва компанії Microsoft?

3. Чому Білл вважав, що він має заробляти більше, ніж 
Пол? Чи погоджуєшся ти з його позицією?

4. Як Білл Гейтс любив відпочивати від роботи?
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РОЗДІЛ ДЕСЯТИЙ
Битва титанів



Бізнес – найкраща 
гра: постійне змагання 
й мінімум правил. 
А рахунок у цій грі ведеться 
в грошах.

Білл Гейтс

Окрім ризику в житті Білла Гейтса була ще одна 
річ, яка постійно тримала його в тонусі. Це була 
жага до суперництва.

Гейтс обожнював змагання. Та ще більше 
він обожнював перемагати в цих змаганнях. Не має зна-
чення, про що мова: змагання в «Олімпійських іграх», 
які Білл із друзями влаштовував на відпочинку серед 
фіордів, чи то про гру в шахи з Полом на шкільному 
подвір’ї, чи то про змагання у сфері комп’ютерних про-
грам... Гейтс заспокоювався лише тоді, коли ставав аб-
солютним переможцем.

Водночас, як і будь-який видатний переможець, 
Гейтс ніколи не діяв навмання. Білл завжди ретельно 
вивчав слабкі сторони свого суперника. Будучи над-
то розумним, Гейтс чудово розумів, що він фізично 
не в змозі перемогти кожного супротивника на своєму 
шляху. Тому багатьох своїх конкурентів Білл зробив 
союзниками.
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Свого часу він домовився з компанією MITS, і вона 
дала йому змогу зробити перші кроки. Трохи згодом, 
коли настав час великої гри, він уклав угоду (яку, 
до речі, називають угодою сторіччя) з компанією IBM – 
лідерами комп’ютерної індустрії того часу.

Улітку 1980 року представники IBM погодилися, 
що на їхні комп’ютери можна встановлювати програм-
не забезпечення від сторонніх виробників, тобто від 
Microsoft. І так дали Біллові Гейтсу можливість зароби-
ти мільярди доларів.

Та з усіх історій суперництва-союзництва, що при-
пали на вік Білла Гейтса, жодна не привертала стільки 
уваги, як його особисте протистояння зі Стівом Джоб-
сом, легендарне протистояння Microsoft і Apple. Його 
можна назвати справжньою битвою титанів, оскільки 
то був один з найбільш захопливих поєдинків не лише 
періоду технологічної революції останніх п’ятдесяти 
років, а й історії комерції загалом.

Білл Гейтс і Стів Джобс були дуже схожі між со-
бою. Обидва виросли в благополучних родинах, обидва 
були дуже талановитими і з дитинства захоплювалися 
технікою, обидва кинули коледж заради великої мрії, 
обидва були безпосередніми учасниками комп’ютерної 
революції.

І Білл, і Стів любили брати на себе відповідальність, 
обидва здобули репутацію нещадних і рішучих керівни-
ків, що вимагали від підлеглих стовідсоткової віддачі 
(а насправді двохсотвідсоткової!). І, звісна річ, обидва 
збудували бізнес-корпорації, які принесли їм нечуване 
багатство.
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Водночас чоловіки мали досить серйозні розбіжності 
в поглядах. Поки Стів Джобс рекламував продукцію 
компанії Apple як інструмент для тих, хто «думає інак-
ше», Білл Гейтс насамперед орієнтувався на потреби 
бізнесу. Якщо Джобса цікавила естетика та привабли-
вий вигляд комп’ютерів, Гейтс фокусувався на їхній 
функціональності.

– Єдиною проблемою Microsoft є цілковитий брак 
смаку, – заявив якось Стів Джобс в одному інтерв’ю. – 
Вони не мають власних ідей, їхня продукція позбавлена 
естетики та культури.

– Програми важливіші за комп’ютери, – «відбив 
м’яча» Білл. – Без правильної «начинки» краси-
ва обгортка не має жодного сенсу. Людям потрібен 
не лише яскравий фантик, а й добра, смачна цукерка 
всередині.

А після цього чесно зізнався:
– Але якщо відверто, то я би багато віддав за те, щоб 

мати такий смак, як у Стіва.
Так, Білл Гейтс обожнював перемагати, але при цьо-

му він умів бути об’єктивним і справедливим.
І Білл, і Стів чудово розуміли, що присутність кож-

ного з них на ринку робить іншого ще сильнішим. 
Microsoft і Apple змагалися на одному полі, проте якби 
однієї з цих компаній не існувало, ринок був би наба-
гато меншим. До того ж місця виявилося вдосталь для 
них обох.

Найцікавіше, що ці двоє могли не лише існува-
ти разом на одному ринку, а й навіть співпрацювати. 
Так 1982 року Стів Джобс умовив компанію Microsoft 

78



створити бази даних, графічні програми й електронні 
таблиці для комп’ютерів від Apple.

Стосунки між Біллом і Стівом помітно зіпсувалися 
після того, як Microsoft випередив Apple у фінансових 
показниках – наприкінці 80-х прибутки компанії Гейт-
са значно виросли.

Стів Джобс був неабияким розумником, тому чудово 
ус відомлював: без програмного забезпечення Microsoft, 
такого як Word і Excel, Apple матиме величезну купу 
проблем. А от компанія Білла Гейтса може взагалі не пе-
рейматися щодо партнерства з Джобсом: якщо раптом 
завтра Apple зникне з лиця землі, на її місце негайно 
прийде інший виробник комп’ютерів, який захоче ку-
пувати продукцію Microsoft.

Тоді Джобс вирішив йти в атаку і... подав на Білла 
Гейтса в суд. Компанія Apple звинуватила Microsoft 
в тому, що вони у своїй операційній системі скопіюва-
ли графічний інтерфейс Apple – мова йшла про робочий 
стіл персональних комп’ютерів, на якому відобража-
ються файли й теки. Позов відхилили, проте ця істо-
рія аж ніяк не сприяла добрим стосункам між Біллом 
і Стівом.

«Битва титанів» завершилася 2011 року, коли Стів 
Джобс помер після тривалої боротьби з раком. Незадов-
го до смерті Стіва Білл приїхав до нього додому, і вони 
довго розмовляли на найрізноманітніші теми й ділили-
ся спогадами про спільні «пригоди».

Пізніше в одному з інтерв’ю Білл скаже: навряд 
чи світ коли-небудь бачив людину, яка мала такий 
вплив, як Стів Джобс.
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– Величезний вплив Стіва Джобса відчує ще не одне 
покоління людей. Для всіх, хто працював із ним, 
це була неймовірна честь і унікальний досвід, – скаже 
Білл. І додасть:

– Я дуже сумуватиму за Стівом.
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ЗАПИТАННЯ ДО РОЗДІЛУ
1. Як Білл Гейтс спілкувався зі своїми конкурентами?

2. Чи були Білл Гейтс і Стів Джобс схожі між собою? Чим 
саме? А чим вони різнилися?

3. Як відбувалася співпраця компаній Microsoft і Apple?

4. У чому була головна претензія Стіва Джобса 
до компанії Білла Гейтса?

5. Що зробив Стів Джобс після того, як Microsoft обігнав 
Apple у фінансових показниках?
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РОЗДІЛ 
ОДИНАДЦЯТИЙ
Одна любов на все життя



Якби я знав, де фініш, гадаєте, 
я вже не досяг би його багато 
років тому?

Білл Гейтс

А що ж дівчата? Як щодо особистого життя?
Біографія Білла Гейтса позбавлена великої 

кількості любовних пригод. Дівчата, на від-
міну від програмування, приваблювали Білла 

мало, тому міняти їх, наче рукавички, йому було неці-
каво. На своєму шляху він зустрів лише одну жінку, 
яка зуміла підкорити його серце. І саме вона стала єди-
ним коханням усього Біллового життя.

З Меліндою Френч Білл познайомився на роботі. Вона 
була молодшою від Гейтса на дев’ять років, влаштува-
лася в компанію Microsoft одразу після завершення уні-
верситету й одразу очолила відділ продажу. Невисокого 
зросту, з темно-русявим хвилястим волоссям і підтяг-
нутою спортивною фігурою, Мелінда обожнювала жар-
тувати та завжди щиро й голосно сміялася. Коли вона 
усміхалася, на її щоках з’являлися ямочки, і саме вони 
в поєднанні з блискучим жвавим розумом і неймовір-
ним почуттям гумору підкорили Білла.

Вони познайомилися під час обіду на якійсь кон-
ференції. Мелінда вразила Гейтса з першого погляду. 
Утім знадобилося кілька місяців, аби Білл наважився 
запросити її на побачення. Оскільки досвід спілкування 
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з дівчатами в Гейтса був мінімальним, то зробив він 
це досить незграбно. По-перше, він запропонував зу-
стрітися на… автомобільній парковці. По-друге, при-
значив зустріч аж за два тижні.

– Через два тижні? – Мелінда широко всміхнулася, 
подумавши, що Білл жартує.

– Саме так, – незворушно відповів Гейтс. – Ми може-
мо зараз запланувати зустріч, я внесу її у свій розклад. 
Напередодні зустрічі я тобі подзвоню.

– Я загалом не маю нічого проти, – знизала плечима 
Мелінда. – Але, можливо, ти можеш зателефонувати 
мені трохи раніше?

– Я подумаю, – так само незворушно відповів Білл.
І… зв’язався з Меліндою того ж самого вечора, запро-

понувавши зустрітися після роботи. Після цього вони 
вже не розлучалися.

Попри те, що вони всюди були разом – і на роботі, 
і поза роботою – пропозицію руки й серця Мелінді Білл 
зробив лише через сім років. Вони одружилися 1 січня 
1994 року. Обом здалося символічним розпочати новий 
рік з нового розділу в житті.

Весілля відбулося на Гаваях, де в січні була тепла 
й сонячна погода. На той момент Білл Гейтс уже був 
успішним бізнесменом і досить відомою людиною, тому 
преса не могла оминути увагою таку грандіозну подію. 
Для того, щоб особисте свято було дійсно особистим 
і минуло лише в колі близьких людей, без сторонніх 
очей, Гейтс викупив усі авіаквитки на Гаваї й заброню-
вав абсолютно всі номери готелю Manele Bay, в якому 
вони святкували одруження.
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Незабаром після весілля Мелінда звільнилася з Micro-
soft – вона вирішила присвятити себе сім’ї. 1996 року, че-
рез два роки після одруження, у Гейтсів народилася дочка 
Дженніфер. 1999 року вони стали батьками вдруге – на світ 
з’явився син Рорі, а 2002 року народилася донька Фібі.

У вихованні всіх дітей Гейтси дотримувалися одна-
кових правил: ніхто з них не користувався мобільними 
телефонами, планшетами та комп’ютерами до чотирнад-
цятиліття. Усі троє дітей неодноразово благали батьків 
купити їм бодай щось із техніки, аби бути на рівні зі свої-
ми однолітками, однак Білл із Меліндою були непохитні.

Після того, як Дженніфер, Рорі та Фібі отримали 
омріяні ґаджети, у родині Гейтсів з’явилися нові прави-
ла. Технікою не можна було користуватися під час їжі 
та після відбою, та й узагалі її можна було використову-
вати лише для навчання та спілкування з друзями. Тоб-
то жодних мультиків і відео на ютубі!

Ще одне правило полягало в тому, що батьки могли 
обмежувати час користування ґаджетами на власний 
розсуд. Натомість діти Гейтсів могли скільки завгодно 
читати книжки, ходити на прогулянки, відвідувати зо-
опарки, театри й музеї.

Ще одним принциповим моментом у родині Гейтсів 
є статки Білла та Мелінди, які після своєї смерті вони 
хочуть віддати на благодійність. 2010 року Гейтс разом 
зі своїм добрим другом, мільярдером Ворреном Баффе-
том, започаткував кампанію під назвою «Клятва даруван-
ня». Згідно з нею найзаможніші люди світу публічно за-
являють про те, що віддають свої статки на благодійність. 
Жодних документів при цьому ніхто не підписує, клятва 
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є лише моральним зобов’язанням. До цієї ініціативи при-
єдналися багато мільйонерів і мільярдерів з усього світу.

Білл Гейтс публічно заприсягнувся, що свої мільярди 
він віддасть на благодійні проєкти. За словами Білла, 
замість мільярдів він хоче дати своїм дітям «стартовий 
капітал» і добру освіту, яка, на його думку, допоможе 
розкрити їхні таланти.

– Ми хочемо досягти балансу в цьому питанні. Кожен 
із них матиме рівно стільки грошей, аби в нього була 
можливість займатися будь-якою справою. При цьому 
вони не матимуть настільки багато грошей, щоб узагалі 
нічого не робити, – пояснив своє рішення Білл Гейтс.

ЗАПИТАННЯ ДО РОЗДІЛУ
1. Як Білл познайомився зі своєю дружиною? Чим вона 

його вразила?

2. Що зробив Гейтс, аби його весілля з Меліндою 
пройшло без сторонніх очей?

3. Яких правил у вихованні дітей дотримується Білл 
Гейтс? Чи погоджуєшся ти з його принципами?

4. Як тобі ідея Білла Гейтса віддати всі гроші 
на благодійність?
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РОЗДІЛ 
ДВАНАДЦЯТИЙ
Допомогти світові



Після певної точки гроші 
не мають для мене значення. 
Тепер їхня користь для мене 
лише в тому, аби знайти 
ресурси, які допоможуть 
бідним жителям світу.

Білл Гейтс

Благодійністю Білл Гейтс вирішив займатися піс-
ля поїздки в Африку. На омріяний з дитинства 
континент він потрапив разом із Меліндою: вони 
поїхали туди, щоб відсвяткувати заручини.

Сказати, що Білла вразила строката африканська 
природа – не сказати нічого. Та куди більше його врази-
ли умови, в яких жили бідні верстви. Тотальні злидні, 
відсутність освіти, страшенна антисанітарія та висока 
дитяча смертність від хвороб, про які давним-давно вже 
забули в Америці чи Європі, – це все обернуло роман-
тичну подорож у тропіки на суцільний жах.

– Африка змінила мене назавжди, – скаже потім Ме-
лінда. І Білл цілковито з нею погодився.

Повернувшись додому, Білл із Меліндою почали ду-
мати, як вони можуть допомогти цим людям.

– Це все неправильно, – повторювали вони одне одно-
му. – Ми маємо щось із цим вдіяти!



Рішення незабаром було знайдено: Білл і Мелінда за-
снували благодійний фонд. Спочатку вони назвали його 
на честь тата Білла, Вільяма Гейтса-старшого, який та-
кож був відомим філантропом. Проте за деякий час пе-
рейменували на Фонд Білла і Мелінди Гейтсів.

За час свого існування Фонд Білла і Мелінди Гейтсів 
сприяв поліпшенню охорони здоров’я і освіти в понад 
130 країнах. Фундація допомогла країнам, що розви-
ваються, вакцинувати 700 мільйонів дітей від захво-
рювань, яких можна уникнути, якщо просто зробити 
щеплення.

Також Фонд Білла і Мелінди Гейтсів допомагає в бо-
ротьбі з такими хворобами, як туберкульоз, малярія 
і СНІД. Гроші Гейтса, вкладені в Глобальну ініціативу 
з ліквідації поліомієліту, допомогли зупинити цю жах-
ливу хворобу. 1988 року її виявили   в 125 країнах, а за-
раз, завдяки грошам Білла Гейтса та інших заможних 
людей, на землі є лише дві країни – Афганістан і Пакис-
тан – де цей вірус досі вражає людей.

Щороку Білл Гейтс витрачає близько 300 мільйо-
нів доларів, щоб зробити освіту доступною та якісною 
в усьому світі. Також Фонд дає можливість фермерам 
із небагатих країн здобувати інструменти й навички, 
які допоможуть їм у роботі та підвищать прибуток.

Крім того, Фонд підтримує «Альянс за фінансову до-
ступність». Ця організація намагається забезпечити 
банківськими послугами тих, хто позбавлений доступу 
до таких звичних для всіх речей, як мобільний зв’язок 
та інтернет.
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Кілька років тому Фонд Білла та Мелінди Гейтсів 
представив новий проєкт – унітаз, який не потребує 
підключення до каналізації. Звучить трохи несподіва-
но, але насправді цей винахід дуже важливий. Такий 
туалет перероблятиме відходи на добриво, зменшувати-
ме забруднення води й ґрунту. А отже, у найбідніших 
країнах люди менше хворітимуть через антисанітарію.

Головна місія Фонду Білла та Мелінди Гейтсів – по-
кращити якість життя кожної людини на планеті через 
розвиток та інновації. Простіше кажучи, Гейтси не роз-
дають разову допомогу фермерам. Натомість вони шу-
кають шляхи, як підвищити врожайність, щоб у такий 
спосіб захистити людей від голоду на довгі роки. Фонд 
не бореться з наслідками епідемій, а вкладає кошти 
в пошук вакцин, щоб їм запобігти.

На запитання журналістів, навіщо він це все робить, 
витрачаючи власні статки, Білл, не замислюючись, 
відповідає:

– Ми з Меліндою переконані, що кожна людина 
в цьому світі заслуговує на здорове й достойне життя. 
То чому б нам не допомогти тим, хто дійсно цього потре-
бує? Тим паче, ми маємо таку можливість.
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ЗАПИТАННЯ ДО РОЗДІЛУ
1. Що найбільше вразило Білла і Мелінду під час їхньої 

подорожі до Африки?

2. Якими питаннями опікується Фонд Білла і Мелінди 
Гейтсів? Яка з цих проблем тебе бентежить 
найбільше?

3. Як Білл пояснює своє бажання допомагати іншим? 
Чи погоджуєшся ти з ним?

4. Якщо ти матимеш можливість допомогти комусь, 
як Гейтси, кому ти допоможеш у першу чергу?
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ПОСЛАННЯ 
БІЛЛА ГЕЙТСА 
ДО МОЛОДІ

Білл Гейтс часто виступає перед публікою, мотивую-
чи людей змінювати світ. Одного разу він виголошував 
промову навіть у школі. Під час зустрічі із старшоклас-
никами Білл назвав 11 правил, про які підлітки ніколи 
не дізнаються на шкільній лаві.

Правило №1. Життя несправедливе, звикайте 
до цього! Середньостатистичний підліток вживає фра-
зу «Це несправедливо» 8,6 рази на день. Ви перейняли 
її від своїх батьків. Вони повторювали її так часто, тож 
ви вирішили, що вони, мабуть, є поколінням ідеалістів. 
Але ж ні. Коли батьки стали чути цю фразу від вас, вони 
зрозуміли правило №1.

Правило №2. Світові начхати на вашу самооцінку. 
Життя вимагатиме від вас закінчити справу до того, 
як ви відчуєте себе впевнено. Це може шокувати. Зазви-
чай, коли завищена самооцінка зустрічається з реаль-
ністю, діти скаржаться, що це несправедливо (дивіться 
правило №1).
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Правило №3. Ви не будете отримувати 40 тисяч дола-
рів на рік одразу після школи. Ви не станете віцепрези-
дентом компанії із супутниковим телефоном в особисто-
му автомобілі. Можливо, вам навіть доведеться носити 
уніформу без ярлика відомого бренда.

Правило №4. Ви вважаєте, що вчитель занадто ви-
могливий? Зачекайте, коли у вас з’явиться начальник! 
Ваш керівник – це не ваш викладач, тому може бути 
куди різкішим і жорстокішим. І коли ви облажаєтеся, 
він не питатиме про ваші почуття.

Правило №5. Подавати гамбургери у фаст-фуді 
не є нижчим вашої гідності. Ваші дідусі й бабусі ви-
користовували інше слово для цього, вони називали 
це можливістю. Їх не бентежила мінімальна заробітна 
плата. І їм було б соромно всі вихідні обговорювати яко-
гось співака.

Правило №6. Якщо ви припустилися помилки, 
це не провина ваших батьків. Ваші помилки – тіль-
ки ваша особиста відповідальність. Відповідальність 
за своє життя та свої вчинки – зворотний бік ваших 
фраз «Це моє життя», «Ти мене не повчай» та інших 
красномовних заяв вашого покоління. Після вісімнад-
цяти років фінансова відповідальність лягає виключно 
на вас. І не треба скаржитися на це.

Правило №7. До вашого народження ваші батьки 
не були такими нудними, якими вони здаються вам зараз. 
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Вони стали такими, сплачуючи ваші рахунки, прибира-
ючи після вас і вислуховуючи ваші міркування про себе 
та них. Тож перш, ніж почнете рятувати світ від нудного 
покоління своїх батьків, приберіть у власній кімнаті.

Правило №8. Може, у вашій школі немає розподілу 
людей на лідерів і невдах, але життя має. Зусилля так 
само важливі, як і результат. І це не має нічого спільно-
го з реальним життям (дивіться правила №1, №2 і №4).

Правило №9. Життя не ділиться на семестри. У вас 
не буде ані літніх, ані зимових канікул. Ви не матимете 
змогу починати нове життя щодесять тижнів. На роботі 
треба буде з’являтися щодня і проводити там мінімум 
вісім годин на добу. Так буде тривати постійно. І знай-
деться досить небагато роботодавців, які будуть заці-
кавлені в тому, щоб стимулювати ваше самовираження 
або пошук себе (дивіться правила №1 і №2).

Правило №10. Телебачення не є реальним життям. 
Життя – це не комедія, і ваші проблеми не вирішаться 
за тридцять хвилин із перервою на рекламу. У реально-
му житті люди не можуть постійно теревенити за кавою 
в кафе, їм доводиться ходити на роботу. І в реальному 
житті ваші друзі не будуть завжди такими ж веселими, 
як Дженіфер Еністон у ролі Рейчел у серіалі «Друзі».

Правило №11. Будьте ввічливі із зубріями й ботана-
ми. Не виключено, що одного дня ви працюватимете 
на одного з них.
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ВАЖЛИВІ ДАТИ
1955 – 28 жовтня в родині Вільяма і Мері Гейтсів народився 

Вільям Генрі Гейтс Третій. 

1967 – Білл вступив до привілейованого приватного ліцею 

«Лейксайд» на півночі Сіетла.

1968 – під час занять у шкільному комп’ютерному клубі Гейтс 

написав свою першу програму мовою BASIC. Одним 

із членів клубу був Пол Аллен, з яким Білл пізніше засну-

вав Microsoft.

1970 – Білл Гейтс зі своїм другом Полом Алленом написав 

програму відстеження дорожнього руху, назвавши 

її Traf-O-Data. 

1972 – влітку Гейтс пройшов стажування як асистент одного 

з членів у Палаті представників США.

1973 – успішно склавши випускні іспити, Гейтс вступив 

на підготовчу програму юридичного факультету Гарварду, 

де познайомився зі Стівом Балмером.

1974 – Білл і Пол влаштувалися на літо до Honeywell, 

технологічної компанії в Нью-Джерсі.

1975 – Гейтс і Аллен представили програмний пакет BASIC 

для нового комп’ютера Altair 8800, створеного 

компанією MITS. 

1975 – Гейтс кинув Гарвард. Разом із Полом Алленом він засну-

вав компанію, нині відому як Microsoft.

1976 – Microsoft отримала офіційну реєстрацію. Білл Гейтс 

опублікував відкритий лист із засудженням крадіжок 

програмного забезпечення користувачами комп’ютерів.
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1977 – Білл Гейтс познайомився з Кацухіко Нісі, який допоміг 

розпочати реалізацію програм Microsoft в Японії.

1978 – компанія Microsoft відкрила офіс продажів в Японії. До-

ходи компанії сягли мільйона доларів за рік.

1979 – штаб-квартира Microsoft переїхала до рідного міста Білла 

Гейтса та Пола Аллена – Сіетла.

1980 – Microsoft погодилася постачати операційні системи для 

персональних комп’ютерів, розроблених компанією IBM.

1981 – Microsoft стала акціонерним товариством, Білл Гейтс 

обійняв посаду генерального директора й голови ради 

директорів. Він заволодів 53 відсотками акцій компанії.

1981 – голова компанії Apple Стів Джобс звернувся до Гейт-

са з проханням розробити програмне забезпечення для 

комп’ютера Apple Macintosh.

1983 – журнал Time назвав комп’ютер Машиною року. 

1985 – Microsoft випустив власну операційну систему Windows, 

у якій використовується графічний користувацький 

інтерфейс.

1986 – компанія Microsoft вийшла на біржу (IPO). Акції Гейтса 

в компанії оцінили в сотні мільйонів доларів.

1987 – Гейтс став наймолодшим в історії мільярдером. 

1987 – Білл познайомився з Меліндою Френч, співробітницею 

Microsoft, яка згодом стала його дружиною.

1988 – компанія Apple подала судовий позов на Microsoft. 

Стів Джобс звинувачував Білла Гейтса у крадіжці 

інноваційних розробок Macintosh під час створення 

Windows.

1989 – Гейтс заснував Corbis – архів мультимедійного контенту. 

Microsoft випустив пакет додатків Office, що включає 

програми Word і Excel.
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1992 – журнал Forbes назвав Білла Гейтса найбагатшою люди-

ною в США.

1993 – Міністерство юстиції почало розслідування монополізації 

ринку компанією Microsoft.

1994 – Гейтс одружився з Меліндою Френч. Разом із дружиною 

він заснував благодійний Фонд Білла і Мелінди Гейтсів.

1995 – Microsoft випустив операційну систему Windows 95, а та-

кож власний веб-браузер під назвою Internet Explorer. 

1995 – Гейтс видав друком свою першу книжку «Дорога 

в майбутнє». Журнал Forbes вперше назвав його най-

багатшою людиною у світі, статок якого сягнув майже 

13 мільярдів доларів.

1996 – у Білла і Мелінди народилася донька Дженніфер.

1996 – компанія-розробник інтернет-браузерів Netscape звернула-

ся до Міністерства юстиції з проханням розслідувати прак-

тику включення Internet Explorer до складу Windows.

1997 – Білл Гейтс з родиною переїхав до свого маєтку Lake 

Washington, збудованого за спеціальним замовленням.

1998 – Міністерство юстиції США звинуватило Microsoft у 

порушенні законів про конкуренцію.

1999 – у Білла і Мелінди народився син Рорі. Білл Гейтс 

опублікував другу книжку «Бізнес зі швидкістю думки». 

Акції Microsoft досягли рекордно високого рівня.

2000 – Білл Гейтс пішов з посади генерального дирек-

тора Microsoft, на цьому посту його змінив його 

університетський друг Стів Балмер. Гейтс натомість став 

головним архітектором програмного забезпечення.

2000 – суд постановив розділити компанію Microsoft на дві час-

тини: одна частина мала займатися операційною систе-

мою Windows, друга – іншим програмним забезпеченням. 
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2001 – компанія Microsoft випустила операційну систему 

Windows XP і консоль Xbox.

2002 – у Білла з Меліною народилася ще одна дочка, яку на-

звали Фібі.

2004 – Європейська комісія порушила проти Microsoft антимоно-

польну справу.

2005 – журнал Time назвав Білла і Мелінду Людьми року на знак 

визнання їхніх заслуг у галузі благодійництва. Британсь-

ка корона надала Біллу почесний лицарський титул.

2006 – інвестор-мільярдер Воррен Баффет передав більшу части-

ну своїх статків до Фонду Білла і Мелінди Гейтсів. 

2007 – Microsoft випустила Windows Vista. 

2007 – Гейтс удостоєний почесного ступеня Гарвардського 

університету.

2008 – у червні Білл Гейтс залишив роботу в компанії Microsoft, 

щоб приділяти більше часу своєму благодійному Фонду. 

2010 – Фонд Білла і Мелінди Гейтсів зобов’язався протягом де-

сяти років надати 10 мільярдів доларів на дослідження, 

розробку й забезпечення вакцинами найбідніших 

країн світу.

2011 – Фонд організував конкурс «Винайти туалет», щоб допо-

могти 2,5 мільярда людей, що живуть у небезпечних для 

здоров’я санітарних умовах.

2012 – в Індії переможено поліомієліт. Білл Гейтс назвав 

цю подію найважливішим етапом у боротьбі із захворю-

ванням по всьому світу.

2013 – Фонд Білла та Мелінди Гейтсів розпочав співпрацю з Фон-

дом Білла, Гілларі й Челсі Клінтонів, щоб проаналізувати 

проблеми гендерної нерівності.
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2014 – Гейтс залишив посаду голови ради директорів Microsoft. 

Він погодився виступати в якості радника з технологій 

в команді нового генерального директора компанії Сат’ї 

Наделли. 

2015 – за результатами опитування громадської думки, створе-

ного газетою The Times, Гейтса визнали найбільш шанова-

ною людиною у світі.

2015 – разом із засновником Facebook Марком Цукербергом 

Гейтс заснував фонд Breakthrough Energy Coalition, який 

має залучати приватні інвестиції в пошук і розробку дже-

рел чистої та альтернативної енергії.

2020 – 14 березня Білл Гейтс повідомив, що йде з ради 

директорів Microsoft, залишаючи за собою лише пост рад-

ника голови правління. Натомість Білл хоче зосередитися 

на своїй благодійній діяльності.

2020 – фонд Білла і Мелінди Гейтсів виділив Китаю понад 100 

мільйонів для протидії COVID-19, зокрема, на пошук вак-

цини та додаткові мобільні госпіталі для хворих.
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Стів
Джобс

Маша  Сердюк

ВИДАТНІ ОСОБИСТОСТІ. 
БІОГРАФІЧНІ НАРИСИ ДЛЯ ДІТЕЙ

К И Ї В

А Г Е Н Ц І Я  « I P I O »
2 0 2 0

Подарунок!
ПЕРШИЙ РОЗДІЛ З КНИЖКИ



РОЗДІЛ ПЕРШИЙ
Надзвичайний хлопчик



РОЗДІЛ ПЕРШИЙ
Надзвичайний хлопчик

Дуже часто люди не знають, 
чого хочуть, допоки їм цього 
не покажеш.

Стів Джобс

Якби справжні батьки Стіва Джобса не  відда-
ли новонародженого первістка, він міг би ста-
ти ким завгодно, але не Стівом і не Джобсом. 
І, цілком імовірно, він не здійснив би революції 

у світі комп’ютерів.
Він став би, наприклад, Джоном або Пітером і здо-

був би фах економіста. А може, його назвали б Брюсом, 
і він став би знаменитим актором. Або це міг бути Ке-
він – кухар в якомусь ресторанчику. Він майстерно на-
різав би цибулю та моркву, тямив у спеціях і аж ніяк 
не думав би про комп’ютери.

Хай там як, а доля Стіва Джобса вирішилася холод-
ного ранку 24 лютого 1955 року, одразу після його по-
яви на світ. Тоді маленького хлопчика віддали на вси-
новлення. Річ у  тому, що справжні мама й  тато Стіва 
Джобса були дуже молодими студентами. Їхні батьки 
страшенно розлютилися, коли довідалися, що дитина 
з’явиться на світ ще до завершення університету. Бать-
ки Джоанни (а  саме так звали справжню маму Стіва) 
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навіть погрожували позбавити доньку спадщини. Тому 
вона не мала іншого вибору, як відмовитися від сина.

Варто зауважити, що Стіву дуже пощастило. Він 
не жив у притулку чи в дитячому будинку. Одразу піс-
ля народження його всиновили Пол і Клара Джобси, які 
й назвали малюка Стівеном. Тоді вони ще не знали, що 
цей хлопчик прославить їхнє прізвище на весь світ.

Про те, що його всиновили, Стів знав із дитинства. 
Але він завжди вважав Клару та Пола своїми справжні-
ми батьками й дуже сердився, коли хтось називав їх не-
рідними чи названими. Якось він навіть до сліз засму-
тився через це. Джобсу тоді було шість або сім років, він 
грався зі своєю подружкою, яка жила в будинку навпро-
ти.

«То ти зовсім не  потрібен своїм справжнім бать-
кам?» – запитала дівчинка.

Стіва неначе струмом ударило. Він підхопився і в сльо-
зах утік додому, де поскаржився мамі й татові. Пол і Кла-
ра міцно пригорнули його до себе та довго-довго заспо-
коювали.

«Ти не розумієш, – гладила його по спині Клара. – 
Ми обрали тільки тебе! Саме тебе, розумієш?»

«Ти  – надзвичайна дитина!  – підтримав дружину 
Пол, погладивши Стіва по щоці. – Ми хотіли, щоб саме 
ти став нашим сином!»

Вони казали це так переконливо, що маленький Стів 
відчув: це правда. Тоді він остаточно повірив у це. Так 
само, як і повірив у те, що Пол і Клара – його справжні 
батьки. Саме так він потім усім і казатиме: «Вони – мої 
справжні мама й тато. На сто відсотків!» І саме тоді він 
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навіть погрожували позбавити доньку спадщини. Тому 
вона не мала іншого вибору, як відмовитися від сина.

Варто зауважити, що Стіву дуже пощастило. Він 
не жив у притулку чи в дитячому будинку. Одразу піс-
ля народження його всиновили Пол і Клара Джобси, які 
й назвали малюка Стівеном. Тоді вони ще не знали, що 
цей хлопчик прославить їхнє прізвище на весь світ.

Про те, що його всиновили, Стів знав із дитинства. 
Але він завжди вважав Клару та Пола своїми справжні-
ми батьками й дуже сердився, коли хтось називав їх не-
рідними чи названими. Якось він навіть до сліз засму-
тився через це. Джобсу тоді було шість або сім років, він 
грався зі своєю подружкою, яка жила в будинку навпро-
ти.

«То ти зовсім не  потрібен своїм справжнім бать-
кам?» – запитала дівчинка.

Стіва неначе струмом ударило. Він підхопився і в сльо-
зах утік додому, де поскаржився мамі й татові. Пол і Кла-
ра міцно пригорнули його до себе та довго-довго заспо-
коювали.

«Ти не розумієш, – гладила його по спині Клара. – 
Ми обрали тільки тебе! Саме тебе, розумієш?»

«Ти  – надзвичайна дитина!  – підтримав дружину 
Пол, погладивши Стіва по щоці. – Ми хотіли, щоб саме 
ти став нашим сином!»

Вони казали це так переконливо, що маленький Стів 
відчув: це правда. Тоді він остаточно повірив у це. Так 
само, як і повірив у те, що Пол і Клара – його справжні 
батьки. Саме так він потім усім і казатиме: «Вони – мої 
справжні мама й тато. На сто відсотків!» І саме тоді він 

раз і назавжди закарбує у підсвідомості те, що він – над-
звичайний. 

Особливий. Винятковий. Неповторний. Єдиний.
Упевненість у  власній надзвичайності зробила 

з Джобса людину з важким характером. Він був на диво 
небагатослівним та рідко усміхався. Водночас він був 
дуже допитливим. Його цікавило геть усе, до найменшої 
дрібниці. Він про все на світі запитував, а якщо не отри-
мував відповіді на своє запитання, то намагався знайти 
її самотужки.

Не раз його цікавість призводила до неприємностей. 
Наприклад, одного дня Стіва та його товариша довелося 
терміново везти до лікарні. А все через те, що хлопці ви-
рішили скуштувати якоїсь речовини. А то була отрута!

Або, наприклад, якось Стів вирішив запхати до елек-
тричної розетки шпильку для волосся. І знову його до-
велося терміново везти до лікаря – цього разу із сильни-
ми опіками.

Стів був не  надто слухняним хлопчиком, тож його 
батькам доводилося весь час пильнувати. Однак  пус-
тощі маленького Джобса не відбили бажання у Клари 
та Пола всиновити ще одну дитину. Коли Стіву випов-
нилося два рочки, Джобси вдочерили дівчинку Петті, 
на два роки молодшу за Стіва. А ще за якийсь час друж-
на сім’я Джобсів поїхала з Сан-Франциско.

Сан-Франциско  – величезне місто з  хмарочосами 
та  гарними високими мостами через річку. Там було 
де розгулятися. Після цього галасливого мегаполіса 
Джобси опинилися в Маунтін-В’ю. Це невелике містеч-
ко в Каліфорнії, яке отримало назву завдяки чудовим 

107



краєвидам на гори Санта-Круз: ці гори видно було прак-
тично з  будь-якої точки міста. Після Сан-Франциско 
Маунтін-В’ю здавався селом. Вузькі вулички, невисо-
кі – максимум п’ять поверхів – будівлі. Ані широких 
проспектів, ані багатоповерхівок.

Однак місто Маунтін-В’ю буяло зеленню: дерева, 
кущі, квіткові клумби. Від такого розмаїття відтінків 
зеленого аж очі різало. До того ж містечко було розта-
шоване у Кремнієвій долині – світовому центрі висо-
ких технологій. Зараз у Маунтін-В’ю розміщено офіси 
найбільших корпорацій, наприклад Google, Microsoft, 
Samsung та інших. А тоді місто лише починало актив-
но розвиватися. І саме тут жили працівники компаній 
з виробництва електронної техніки. Це й відіграло ви-
рішальну роль у житті Стіва.

Коли Джобсу-молодшому виповнилося десять ро-
ків, його захоплення електронікою перетворилося 
на  справжню пристрасть. Понад усе Стіва приваблю-
вав практичний бік. Його цікавило геть усе. З чого скла-
дається той чи інший прилад? Чому деталі з’єднуються 
саме в такому порядку? І що буде, якщо поміняти дроти 
місцями? Чи подаватиме прилад сигнал? Якщо не пода-
ватиме, то чому? А якщо подаватиме, то яким буде цей 
сигнал? Такий само потужний? Чи, можливо, менший, 
але змінить частоту? Усе це надзвичайно захоплювало 
Стіва. Він із головою поринув у вивчення електроніки.

Район, в якому оселилися Джобси, якнайкраще го-
дився для задоволення інтересу маленького Стіва. У всіх 
сусідніх будинках мешкали інженери. Вони працювали 
в компаніях з виробництва електроніки. У вихідні цих 
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дається той чи інший прилад? Чому деталі з’єднуються 
саме в такому порядку? І що буде, якщо поміняти дроти 
місцями? Чи подаватиме прилад сигнал? Якщо не пода-
ватиме, то чому? А якщо подаватиме, то яким буде цей 
сигнал? Такий само потужний? Чи, можливо, менший, 
але змінить частоту? Усе це надзвичайно захоплювало 
Стіва. Він із головою поринув у вивчення електроніки.

Район, в якому оселилися Джобси, якнайкраще го-
дився для задоволення інтересу маленького Стіва. У всіх 
сусідніх будинках мешкали інженери. Вони працювали 
в компаніях з виробництва електроніки. У вихідні цих 

інженерів можна було знайти в гаражах, де вони днями 
щось майстрували. Всі ці дорослі чоловіки з грубими ру-
ками та розумними очима із задоволенням відповідали 
на запитання худорлявого допитливого хлопчиська.

Колись один із таких інженерів дозволив Стіву погра-
тися із простим вугільним мікрофоном, який він приніс 
додому з лабораторії. Це був один із перших мікрофонів 
у світі. Мав він такий вигляд: дві металеві круглі плас-
тини в капсулі, а між ними затиснутий вугільний поро-
шок. Тоді подібні мікрофони вмонтовували в навушни-
ки та телефони.

Пристрій викликав у  Стіва невимовний захват. 
Він буквально замучив інженера мільйоном запи-
тань про цей мікрофон. З чого він зроблений? Як пра-
цює? І  чому працює саме так, а  не  інакше? Допитли-
вість Стіва настільки вразила дорослого чоловіка, що 
він навіть подарував маленькому Джобсу цей мікрофон.

Отже, в особі цього інженера десятирічний Стів знай-
шов справжнього першого друга. Чого не скажеш про 
його однолітків. З ними у Джобса завжди були конфлік-
ти. У школі, наприклад, його вважали ізгоєм. А Стіву 
просто було нецікаво з однокласниками. Ще б пак! Адже 
він не міг їм поставити мільйон запитань про виникнен-
ня Всесвіту та обговорювати принципи роботи електро-
ніки! Точніше, запитання він ставити міг, та навряд чи 
хтось із його однолітків дав йому бодай одну відповідь.

Далі буде...

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