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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 став конструктором автомобілів, 
коли всі вважали це божевіллям. Він назавжди змінив ро-
боту фабрик і заводів. Генрі Форд – один із найбагатших 
і  найвпливовіших підприємців в  історії людства. Його 
компанія «Форд» належить до найбільших світових кор-
порацій.

Історія життя Генрі Форда допоможе зрозуміти скла-
дові успіху будь-якої справи. Передусім це сумлінна 
праця заради своєї мрії, наполегливість, сміливість та 
важливість опанування нових технологій.

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 
цього потребують...



СЕРІЯ «ВИДАТНІ ОСОБИСТОСТІ.  

БІОГРАФІЧНІ НАРИСИ ДЛЯ ДІТЕЙ» 

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

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

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

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

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

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

Крім того, книжки серії «Видатні особистості. Біографіч-
ні нариси для дітей» надихають проводити вільний час ра-
зом із усією родиною. Адже спільне читання дає змогу щиро 
говорити з дитиною про важливе, зміцнює стосунки з нею 
й додає любові до книжок. Читайте та надихайтеся!
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Привіт! 

Ця книжка про Генрі Форда. Чули про нього?
Форда називають одним із найбагатших і найвпли-

вовіших підприємців в історії. А його справа живе досі, 
навіть коли його самого вже немає на світі.

Ось дещо з того, що Форд зробив у своєму житті:

  став конструктором автомобілів, коли всі вважали 
це божевіллям;

  створив найпопулярніше авто свого часу;

  посадив на автомобілі всю Америку;

  назавжди змінив роботу фабрик і заводів;

  установив справедливу зарплату для робітників; 

  полегшив життя фермерам;

  випускав літаки та військові кораблі;

  допомагав бідним і хворим;

  захищав птахів.

Хочеш дізнатися, як це йому вдалося?
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РОЗДІЛ 1  
Дракон із майбутнього



Коли ви вперше зустрічаєтеся 
з ним, то думаєте, що він 
механік, схильний до сільського 
господарства. Пізніше ви 
вирішуєте, що він фермер, 
схильний до механіки.

Журнал Fortune, 1933 рік

Усе почалося з дракона.
Він був великий, важкий і дихав парою.
Це була найбільша подія в  житті ма-

лого Генрі, і  вона змінила його майбутнє.
Форд мав стати фермером. Його дід і  батько пра-

цювали на  землі. 1847  року вони приїхали з  Ірландії 
до Америки в пошуках кращого життя й оселилися біля 
містечка Дірборн, майже на кордоні США з Канадою. 
Ще раніше сюди прибули їхні родичі, щоб теж обробля-
ти землю.

Батько Генрі, Вільям Форд, був працьовитим і успіш-
ним фермером. Нова ферма, куплена з великими зусил-
лями, стала процвітати. Згодом він закохався й  вирі-
шив одружитися з сусідською дівчиною Марі. Вона була 
не лишень вродлива, а й сильна духом – ніколи не зда-
валася і стійко долала всі негаразди.
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Батьки Марі були бельгійцями. На жаль, вони рано по-
мерли, і дівчинка стала сиротою. Марі взяли на вихован-
ня сусіди Фордів. Так вона з Вільямом і познайомилася.

25  квітня 1861  року Вільям і  Марі одружилися. 
А 30 липня 1863 року в них народився первісток, якого 
назвали Генрі. 

Так-так, це був він, наш герой.
До речі, у рік народження Генрі Форда в Лондоні від-

крили перший у світі метрополітен. Це було одне зі свід-
чень того, що на світ чекали величезні індустріальні змі-
ни. У США тим часом тривала Громадянська війна, але 
штат Мічиган був далеко від бойових дій. Батьки Генрі 
мирно порядкували на фермі.

У наступні роки народилися брати й сестри хлопчи-
ка. Але Генрі був найстаршим, тож саме він мав допома-
гати татові на фермі, а згодом її успадкувати. 

Форд любив тата й не хотів його розчаровувати. Тож 
він не зізнавався, що насправді терпіти не міг працюва-
ти на землі. 

Для хлопця не було більшої муки, ніж одноманітні 
будні серед кукурудзи, бобів, корів і свиней. Може, ко-
мусь це все до вподоби, думав Генрі, але точно не йому. 
За найменшої ж нагоди хлопець ховався у своїй «май-
стерні» й копирсався в горах залізяччя, яке збирав звіду-
сіль. Мама казала, що він природжений інженер.

– Генрі, наноси води! – просив тато.
– А чому ми не можемо збудувати водогін? – поці-

кавився хлопчик, розбираючи чергову деталь. – Навіть 
давні римляни мали водогін!

– Не вигадуй, Генрі! Роби, що тебе просять!
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Хлопчик був певен, що робота фермера могла бути 
простішою і цікавішою. Звісно, якщо її трохи осучасни-
ти. Наприклад, запрягати у плуг не коней, а самохідну 
машину! Генрі чув про такі у школі. Але його батько був 
людиною консервативною, тож не надто любив усе нове.

Але були й цікаві дні. Наприклад, коли вони їздили 
в Детройт – справжнє велике місто. Тато правив кіньми, 
Генрі з малими сідав на воза – і починалося!

– Юху!
– Тату, швидше! Ще!
У Детройті були великі вітрини, їздили швидкі брич-

ки, гамір на вулицях хлопця геть не дратував, а навіть 
подобався.

– Оце життя! – мружився він.
Коли Генрі повертався з міста, у кишенях хлопця то-

рохтіла всяка всячина: гайки, шайби, різні деталі. Це 
були його скарби.

Під час однієї такої поїздки, коли Генрі було років 
дванадцять, він і  зустрів дракона. До  Детройта було 
тринадцять кілометрів. Та зустріч закарбувалася в його 
пам’яті на все життя.

Ви подумали про казкового дракона?
Ні, то був інший дракон – із майбутнього.
Звався він локомобіль.
Це був перший транспортний засіб у житті хлопчи-

ка, який рухався без коня. Він торохтів, гудів і видихав 
пару. Справжнє залізне диковисько!

Кажуть, що перший самохідний візок вигадав Ле-
онардо да  Вінчі. Схему цієї диво-машини він накрес-
лив у манускрипті «Атлантичний кодекс». Завдовжки 
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1  метр і  68  сантиметрів, а  завширшки 1 метр 50 сан-
тиметрів, цей візок заводився, як механічна іграшка 
на пружині, і рухався з великою швидкістю. Але ката-
тися на ньому ніхто не міг – да Вінчі не зробив ані си-
дінь, ані гальм, ані керма. Він гадав, що заводний візок 
використовуватимуть в армії, як таран.

Локомобіль працював інакше. 
Він їхав завдяки паровому котлу. 
Самохідні візки на  парі вигадали давно. Ще 

1672 року фламандський учений і місіонер Фердинанд 
Вербіст збудував один такий для китайського імпера-
тора. То була іграшка завдовжки 65 сантиметрів із дви-
гуном, який працював на вугіллі. Вугілля горіло й на-
грівало воду в залізній кулі з трубкою. Пара виходила 
крізь трубку й потрапляла на турбіну, схожу на колесо 
водяного млина. Турбіна крутилася, обертаючи колеса, 
і візок рухався. 

Потім, наприкінці XVIII століття, француз Ніко-
ля-Жозеф Кюньо розробив паровий тягач для армії, 
щоб перевозити артилерійські снаряди. Це був возик 
на трьох колесах, попереду якого бухкотів і пирхав па-
ровий котел, схожий на казанок.

У ХІХ столітті європейці вдосконалили «парові ка-
рети». У Великій Британії навіть з’явилися автобуси 
на парі. Однак подобалися вони не всім. Такий тран-
спорт гуркотів і пихтів, немов паровоз, що зійшов з ре-
йок. Він повз, як равлик, а дорога під величезною ва-
гою цієї залізяки оберталася на  місиво. 1865  року 
обурені британці навіть прийняли закон щодо «паро-
вих дияволів». Перед кожною самохідною машиною 
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мав іти чоловік із червоним прапором і дути в сигналь-
ну дудку!

Генрі у школі теж чув про парові машини. Таємни-
ця пари не давала йому спокою. Одного разу Форд на-
повнив глиняний горщик водою, накрив його кришкою 
і міцно її прив’язав. Він хотів дізнатися, що буде, коли 
в горщику з’явиться багато розігрітої пари. Може, він 
злетить під стелю?

Не повторюйте цей експеримент!
Його результат був жалюгідний.
БУМ!
Горщик тріснув і добряче ошпарив Генрі. Ще й мами-

ну лекцію довелося вислухати. Хлопець навіть не знав, 
що гірше.

Але Генрі не відмовився від експериментів. Спершу 
вони були безпечними, під наглядом мами. А потім…

БУ-БУМ!
Цього разу паровий двигун, який він зробив з одно-

класниками, вибухнув просто на  шкільному подвір’ї. 
Ніхто не постраждав, щоправда, згорів шкільний пар-
кан.

А потім був дракон, що звався локомобіль. Цього за-
лізного звіра Генрі побачив біля міста. Він нагадував не-
величкий паровоз, їхав повільно і був страшенно непо-
вороткий. Генрі він здався дивовижним!

Машиніст, стоячи позаду котла, підкидав вугілля 
і кермував. Він зупинив «дракона», щоби пропустити 
віз із кіньми. Цієї миті Генрі зістрибнув на землю й під-
біг до машини. Помітивши захват хлопця, машиніст по-
яснив йому принцип роботи локомобіля. 
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– Хочеш спробувати його завести? – запитав чоло-
вік.

– Ще питаєте! – Генрі не тямився від щастя. 
Локомобілі виконували роль моторів. З їхньою допо-

могою можна було запустити тартак або молотарку. Ча-
сом вони працювали як тягачі. Замість вугілля чи дров 
«драконам» згодовували солому, тирсу або сухі стебла 
кукурудзи й соняшника просто з поля.

Важили локомобілі кілька тонн і  були при цьому 
страшенно дорогі. Їх могли собі дозволити лише бага-
ті землевласники. Але ці машини їздили без коней. Це 
було справжнє диво, яке не давало Генрі спокою.

Той локомобіль із паровим двигуном і привів Генрі 
у світ машин. Форд навіть використав деякі його особ-
ливості, будуючи свої авто. 

Приблизно в цей же час сталася ще одна знаменна 
подія – тато подарував Генрі годинник. Це був перший 
механізм, що належав тільки йому. 

Чи бачили ви коли-небудь нутро механічного годин-
ника?

Там дуже красива система шестерень, яка назива-
ється агренаж. Також там є балансир або маятник. А ще 
механізм заведення і переведення стрілок – ремонтуар. 
Але серце цього дивовижного організму – заведена пру-
жина.

Коли годинник Генрі за якийсь час зламався, один 
фермер показав, як його відремонтувати. Хлопець схо-
пив усе на льоту.

– От  би у  когось іще зламався годинник!  – мріяв 
Генрі. – Я б його миттю відремонтував!
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Ну що  ж, годинники час до  часу таки ламалися. 
То в одного сусіда, то в іншого. Генрі зробив собі інстру-
менти із  цвяхів і  маминих спиць для плетення й  виз-
вався ремонтувати. За  кілька років він здобув славу 
місцевого годинникаря. Якийсь час він навіть думав 
присвятити цьому фахові своє життя. 

Генрі відчував, що от-от покине ферму й почне само-
стійне життя. Його тут більше нічого не тримало. Річ 
у тім, що коли хлопцеві було неповних тринадцять ро-
ків, його чудова, дивовижна мама померла. Її шості по-
логи були дуже складні. Малюк помер відразу, а Марі 
пішла в засвіти за два тижні. Без неї дім Фордів став як 
годинник без пружини.

Мама навчила Генрі читати, наводити лад у своїх ре-
чах, а також інших важливих речей. 

– Неприємна робота потребує мужності, терпіння 
й самодисципліни, – казала Марі, і життя не раз довело 
Генрі, що вона мала рацію. 

У шістнадцять, закінчивши школу, юнак зібрав свої 
нехитрі речі й подався до міста починати нове життя. 
Він знав, що буде нелегко. Як колись його мама, він 
справді був готовий вступити у доросле життя. Одна-
че він не був готовий займатися чужими справами. Він 
прагнув працювати лишень заради здійснення своєї за-
повітної мрії. 

Заради дивовижних машин!
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Запитання
1. Ким були батьки Генрі Форда? 

2. Ким, на думку тата, мав стати Генрі в дорослому віці?

3. Яка подія в дитинстві назавжди змінила майбутнє 
Форда?

4. Хто винайшов перший самохідний візок? Яким був 
принцип роботи цієї машини?

5. Знайди в інтернеті фотографії локомобіля. Які інші 
транспортні засоби він тобі нагадує?
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РОЗДІЛ 2  
Генрі зустрічає Клару 
й порушує обіцянку



Успіх завжди важкий.

Генрі Форд

Піднімайтесь і будьте 
сміливими.

Генрі Форд

Із першої роботи Генрі вигнали на шостий день. 
Упс!
Кинувши ферму, юнак поїхав у Детройт, де най-

нявся помічником майстра в  Мічиганську тран-
спортну компанію. Світ стрімко змінювався. Міста 
потребували вправних майстрів, механіків та  інже-
нерів. Юнаки хотіли навчатися не  з  підручників, 
а на практиці. 

– Найкраще десь на заводі! – сказав би вам Форд.
Так можна було не  тільки освоїти потрібну профе-

сію, але й заробити трохи грошей.
Компанія, в яку влаштувався Генрі, виготовляла 

й ремонтувала вагони для кінної залізниці – конки. 
Це були трамваї, в  які запрягали коней. Електрич-
ні трамваї лише почали з’являтися в американських 
 містах. 
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Чесно кажучи, майстер, який навчав Генрі ремон-
тувати ті вагони, був не дуже вправним... Хлопцеві 
вистачило одного погляду на його роботу, щоб це зро-
зуміти. 

– Вибачте, сер, але тут усе неправильно... – сказав 
Генрі впівголоса.

– Стули пельку, розумнику!
– Можна, я покажу, як треба? – хлопець дивувався, 

що майстер не розумів такої простої системи.
– Не лізь, малий! Хіба ти щось у тому тямиш?
Генрі замовк. Але щоразу, коли цей майстер-ламай-

стер калічив механізм, його кулаки стискалися. Зціпив-
ши зуби, Форд мовчав.

Але на шостий день, не витримавши й забувши про 
все, Генрі вигукнув: 

– Але ж ви все зіпсуєте!
Спересердя майстер швиргонув на землю гайковий 

ключ.
– А ти вже зіпсував! 
Так Генрі став безробітним. Усі проводжали його вов-

чими поглядами. Майстер був не  першим, кому Форд 
вказав на помилку. Нікому не подобається почуватися 
дурнем, а надто на фоні шістнадцятирічного хлопця.

Дізнавшись про скруту, в яку потрапив Генрі, тато 
влаштував його в механічну майстерню на судноремонт-
ний завод «Джеймс Ф. Флавер і брати». Платили там так 
мало, що бракувало навіть на оренду житла. Щоб не по-
мерти з  голоду, ночами Генрі ремонтував годинники, 
намагаючись не зважати на голодне бурчання  в  животі.
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І незабаром усе змінилося на  краще. Генрі дізнав-
ся про місце в компанії «Детройт Драй Док», в якій ви-
готовляли чимало машинерії. А  серед неї  – і  парові 
 двигуни.

– Єс! Єс! Єс! – витанцьовував Форд.
Здавалося, його мрія створювати самохідні машини 

стала ближчою. 
У цій компанії Генрі пропрацював учнем машиніста 

два роки й  вивчив усе можливе про парові машини. 
І став мріяти, що одного дня сам створить… Ні, не ло-
комобіль для ферми, а автомобіль для міських вулиць! 
Можливо, його серцем стане паровий двигун. Або щось 
інше. 

– Цього я ще не знаю, – Форд морщив лоба.
У часи свого учнівства Генрі частенько бував на бать-

ковій фермі. Одного разу сусід запитав його, чи тямить 
Генрі щось у локомобілях.

– Авжеж! – вигукнув юнак. І через свою самовпевне-
ність мало не зганьбився.

Фермер показав Генрі новенький локомобіль «Вест-
інґауз». Коли хлопець побачив його, то ледь не зомлів. 
Він був інакше влаштований! 

«Ой-ой!» – подумав Форд.
Двигун у  «Вестінґауза» був не  ззаду, а  спереду, 

а котел – навпаки. І колеса приводилися в рух трохи 
 інакше. 

– То ти зможеш ним керувати, чи ні?
– Т-т… так!  – кивнув Генрі. Його серце бухкало, 

а руки тремтіли.
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Хлопець видерся на локомобіль. Він змусив себе зо-
середитися. Трохи роздивившись двигун, Форд полег-
шено зітхнув. Він зрозумів, що насправді все не  так 
і складно. Тоді нарешті Генрі опанував себе, і локомо-
біль запрацював.

– Ну й  головатий у  тебе хлопець!  – гукнув фермер 
Фордові-старшому, який за  ними спостерігав. Батько 
Генрі тільки насупився. 

– Бісові машини! – скривився він.
Зустріч із «Вестінґаузом» була знаменням. 
Закінчивши навчання в майстернях, Генрі влашту-

вався на роботу в компанію «Вестінґауз», яка виготов-
ляла локомобілі. Заснував її чоловік-легенда.

Джордж Вестінґауз був винахідником. Він винай-
шов повітряні гальма для вагонів і локомотивів. Це був 
справжній прорив на залізниці. Нові гальма були такі 
надійні, що потяги змогли розвивати набагато більшу 
швидкість, ніж досі. Машиністи не боялися мчати ко-
лією, бо знали – вони без проблем зможуть зупинити 
 поїзд. 

Окрім гальм, Вестінґауз запатентував ще близько чо-
тирьохсот різних винаходів. Усі вони були дуже корис-
ними.

Але на новому місці Генрі працював не з потягами. 
Його найняли як експерта з налаштування та ремонту 
локомобілів. Їх теж виробляли в компанії «Вестінґауз». 
І тут на нього чекало велике розчарування!

Вивчивши парові двигуни до найменших дрібниць, 
Генрі раптом зрозумів: 

– Ні-ні-ні! Пара – це геть не те, що потрібно... 
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Парові двигуни були громіздкі, важкі й небезпечні. 
Вони могли вибухнути, як той горщик у часи Фордового 
дитинства. Хто захотів би їздити верхи на паровій бом-
бі? Їдеш на роботу чи прогулянку з дівчиною, аж рап-
том:

– БУМ!
Щоби локомобілі не вибухали, їхні металеві деталі 

робили ще товстішими. Тож машини ставали ще важчи-
ми й повзли ще повільніше.

Потрібно було шукати інше рішення!
Часом мрія Генрі знову здавалася йому далекою 

й нездійсненною. Щоб не марнувати часу, він прослу-
хав кілька курсів у бізнес-школі про те, як вести свою 
справу.

Коли ставало геть сумно, Форд згадував про ферму 
й вирушав туди в найближчий вихідний.

Ні, він не полюбив зненацька фермерське життя. Але 
біля Дірборна було дещо інше, що він міг би полюбити. 
Точніше, дехто інший.

Авжеж, мова про дівчину.
Звали її Клара Браянт.
Вона мала розкішне темне волосся, а обличчя дівчи-

ни нагадувало сердечко. Коли Форд, цей цибатий юнак 
у кепці, вперше побачив її на новорічних танцях, у ньо-
го затремтіли коліна. Генрі не міг наважитися підійти 
до цієї дівчини. Та потім він зауважив, що вона стра-
шенно любить танцювати. Як і він! 

Генрі глибоко вдихнув і запросив Клару на танець. 
А  коли музика стихла, придумав, як затримати її  ще 
на кілька хвилин. Його знову виручили годинники.
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Форд показав дівчині годинник, який зробив сам.
– От вихваляка! – засміялася вона. І раптом очі Кла-

ри розплющилися від здивування. – То це ви – той май-
стер, який ремонтував годинники всім нашим сусідам?! 

Генрі підтвердив її здогад. 
Форд і Клара протеревенили весь вечір. Генрі дові-

дався, що її родина живе всього за чотири милі від бать-
кової ферми. Коли він повертався з танців, то вже мріяв 
про наступну зустріч із цією чарівною дівчиною.

Те літо було незабутнім. Генрі і  Клара каталися 
на човнах і ласували кукурудзою. Він розповідав дівчи-
ні про свою мрію збудувати легкий і швидкий транспорт 
для людей.

– Тобі вдасться, от побачиш! – підбадьорювала вона 
друга.

Невдовзі вони заручилися. 
Та була одна проблема.
Родина Клари не хотіла віддавати її за хлопця з не-

певним становищем. Їм було зрозуміло, що Генрі не за-
йматиметься татовою фермою. У  нього не  було свого 
дому. І хоч він мав роботу, але зарплата була замала, 
щоб купити житло й утримувати родину.

– Клара ще занадто юна. Почекайте кілька років! – 
відрізала мати дівчини.

– Мамо, мені двадцять! – запротестувала Клара.
– Кларо Браянт! Або ви почекаєте два роки, або 

не бачити вам нашого благословення!
Клара не  хотіла розривати стосунків з  батьками, 

тому заручені вирішили почекати.
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Два роки злетіли швидко, та ані свого дому, ані кра-
щої зарплатні в Генрі так і не з’явилося. Вони з Кларою 
були у відчаї.

– Батьки ніколи не погодяться на наше весілля! – по-
хнюпилася вона.

– Я обов’язково щось придумаю, люба, – Генрі нама-
гався втішити наречену, вдаючи впевненість.

Побачивши скруту сина, тато знову прийшов йому 
на допомогу.

– Ти пам’ятаєш, що ми маємо нічогенький шмат 
лісу? – запитав він.

– Авжеж, тату! Але до чого тут ліс?
– Я подарую його тобі просто зараз. Збудуй там дім 

та й одружуйся з Кларою. Але є одна умова.
– Яка? 
– Ти забудеш про свою машинерію і працюватимеш 

тут, на фермі.
Генрі відчув себе затиснутим у  лещата. Кров при-

лила до щік. Але вибору не було! Заради Клари він міг 
пожертвувати навіть своєю мрією. Тож Форд пристав 
на батькову умову.

Генрі і Клара одружилися у квітні на двадцять дру-
гий день народження дівчини. Фордові було неповних 
двадцять п’ять років. Він був охоплений щастям і сумом 
водночас. Поруч була кохана Клара, але не було любих 
машин. Лише нескінченні акри лісу...

Молодята вирубали невеличку ділянку і  збудува-
ли на ній затишний будиночок. Він був квадратної фор-
ми, тож його, недовго думаючи, назвали Квадратним 
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будиночком. Генрі налаштував тартак і пересувний дви-
гун, а тоді почав пиляти і продавати ліс.

– Коханий, – сказала Клара, – а чому б тобі не збуду-
вати ще й майстерню?

– Яку майстерню? – Генрі розгубився.
– Для твоїх двигунів!
Тієї миті Форд відчув, як його давня мрія ожила.
– От дурень! – сказав він собі.
Клара мала рацію. Генрі обіцяв татові залишити ро-

боту в місті, але ніхто не заважав йому працювати над 
винаходами на дозвіллі!

Форд облаштував майстерню й розпочав експеримен-
ти із двигунами, про які він читав у технічних журналах.

Так минуло кілька років.
Одного вересневого дня Генрі повернувся з Детрой-

та й  одразу  ж кинувся розповідати Кларі неймовірну 
 новину. 

– Електрична компанія хоче найняти мене на посаду 
механіка та інженера! Кларо, вони пообіцяли непогану 
зарплату. Більше, ніж дає ліс! Цього вистачить для ро-
дини, для нас, Кларо!

Клара не знала, що й казати. Вони щойно облашту-
валися в Квадратному будиночку, а Генрі хотів покину-
ти все.

Форда теж огорнули сумніви.
«М-м-м, якщо я погоджуся на пропозицію, то пору-

шу обіцянку татові», – думав він.
Але на  той час Генрі вже вирубав увесь ліс. Про-

давати більше було нічого. Можна було почати щось 
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вирощувати або розводити худобу, як і сподівався його 
батько... 

– У-у-у! – скривився Форд.
Генрі зрозумів, що доведеться знову розчарувати 

тата.
– Він зрозуміє. Має зрозуміти! – прошепотів моло-

дий чоловік, але не був упевнений у своїх словах.
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Запитання
1. Як Генрі здобув професію механіка? Де йому 

довелося працювати?

2. Чому Форда звільнили з першої роботи? Як гадаєш, 
чи правильно він повівся в тій ситуації?

3. Як Генрі познайомився з Кларою? Чому вони довго 
не могли побратися?

4. Яку обіцянку дав Генрі Форд своєму батькові? Чи 
правильно він, на твою думку, вчинив?

5. Про який винахід мріяв Генрі весь цей час?
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РОЗДІЛ 3  
Серце дракона



Геній – це один відсоток 
натхнення і дев’яносто дев’ять 
відсотків поту.

Томас Едісон

Жодна цікава робота ніколи 
не буває важкою.

Генрі Форд

Генрі Форд часто жартував, що став першим офі-
ційним водієм США. І це була правда! Тільки спо-
чатку йому довелося розгадати одну загадку. Точ-
ніше, цілу таємницю.

Це була таємниця драконового серця.
Генрі й Клара зібрали речі й перебралися до міста. 

Його дружина досі була трохи шокована. Але вона розу-
міла, що на фермі Генрі ніколи не буде щасливим.

Електричну компанію, в яку Генрі взяли інженером 
на  нічні зміни, заснував видатний винахідник Томас 
Едісон. Він створив фонограф – перший у світі прилад 
для запису і відтворення звуку. Едісон також удоскона-
лив телеграф і телефон. «Алло!» – кажемо ми, коли від-
повідаємо на  дзвінок. Вживати це слово вигадав саме 
Едісон. 
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Компанія Едісона давала одну чудову нагоду – зав-
дяки їй Генрі міг вивчити як слід роботу електротехні-
ки. Адже з  допомогою електричного струму Форд міг 
здійснити свою мрію. 

Тут треба дещо пояснити.
Мова зовсім не про електромобілі. Насправді їх ви-

найшли вже давно. 
Ще 1828 року угорець Аньос Джедлик змайстрував 

візок, що пересувався завдяки електроструму. Експе-
рименти з електромобілями тривали все ХІХ століття. 
1881 року на виставці в Парижі можна було побачити 
триколісний електромобіль Густава Трове. Він їздив 
зі швидкістю 12 кілометрів за годину. Згодом щось по-
дібне винайшли в Німеччині. 

Але почати масове виробництво такого транспорту за-
важали кілька проблем. Акумулятори були надто важкі 
та ненадійні, а заряду вистачало ненадовго. Наприклад, 
електромобіль Трове міг проїхати без підзарядки щонай-
більше 24 кілометри. А заряджати такий транспорт було 
дуже складно. Знадобляться ще кілька винаходів майбут-
нього, щоб електромобілі запрацювали як слід.

Струм був потрібен Фордові для бензинових авто.
Електрична іскра запалює пальне у  двигунах вну-

трішнього згоряння. Ці двигуни почали виробляти в Єв-
ропі ще в середині XIX століття, але майже ніхто не про-
рокував їм великого майбутнього. І вони помилялися.

Генрі теж спершу не дуже вірив у «магію» цих двигунів. 
У роки свого учнівства Форд прочитав в англійсько-

му журналі «Світ науки» про безшумний чотиритакт-
ний двигун німецького інженера Ніколауса Отто. 
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Основою такого двигуна є циліндр і поршень. Якщо 
вам складно це уявити, намалюйте у  своїй голові тов-
стенький шприц без голки. «Чотиритактний» означає, 
що поршень має пройти у «шприці» чотири рази, щоб от-
римати один силовий імпульс: униз-угору-униз-угору. 

Перший хід утягує суміш пального і повітря (згадай-
те, як у шприц набирають ліки). Другий – стискає його 
(уявіть, як медсестра тисне на поршень, роблячи укол. 
От тільки пальне, на відміну від ліків, нікуди не «виті-
кає», а стискається в циліндрі). У цей час стається ви-
бух. Сила вибуху й вивільнених газів змушує поршень 
знову опуститися вниз. Це третій, або робочий хід. 

Унизу на цей «удар» вже чекає кривошипно-шатун-
ний механізм. Його завдання  – отримати імпульс від 
порш ня й передати його далі на колінчастий вал. Вал 
означає одне: він уміє обертатися. А обертаючись, зму-
шує обертатися й колеса авто. 

Тим часом четвертий хід поршня в циліндрі виштов-
хує відпрацьовані гази. І  все починається спочатку: 
униз-угору-униз-угору. 

Усе це відбувається ритмічно і дуже швидко.
Того року, коли Генрі з  Кларою познайомилися, 

Форд побачив двигун Отто на власні очі. Хтось привіз 
один такий у майстерню «Іґл Айрон Воркс» у Детройті, 
щоб поремонтувати. Але в місті ніхто нічого не знав про 
цей новий двигун. 

– Якщо хто й може полагодити цю штукенцію, то це 
той юнак, Форд! – сказав один із майстрів. 

– То де він? – заволав головний майстер. – Кличте 
сюди цього чарівника!
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Так Генрі запросили поремонтувати перший у  Де-
тройті двигун внутрішнього згоряння.

Насправді Форд теж бачив двигун Отто вперше. Але, 
згадавши схеми в журналі, він швидко зрозумів прин-
цип його роботи й відремонтував «штукенцію» на подив 
усіх присутніх.

– Ну дає! – перешіптувалися майстри.
Розібравшись із  будовою чотиритактних двигунів, 

Генрі вирішив навчитися збирати їх сам. Але справа руха-
лася повільно. У компанії Едісона Форд працював у нічну 
зміну. Вдень він мав хатні обов’язки. А ще ж треба було 
колись і спати. Тож часу на експерименти майже не було. 

Та невдовзі Форда перевели на денну зміну. Відтоді 
щовечора, а проти неділі – і щоночі, він працював над 
двигуном.

Саме в цей час у житті Генрі одне за одним сталися 
три дива. 

Спершу Клара поділилася з ним звісткою, яка змуси-
ла Генрі забути не тільки про двигун, а й про все на сві-
ті. Виявляється, невдовзі Форд із дружиною мали стати 
батьками! 

– Єс! Єс! Єс!  – Генрі схопив дружину в  обійми 
і закруж ляв. Як пам’ятаєте, обоє дуже любили танцю-
вати.

Син Генрі й Клари народився 6 листопада 1893 року. 
Назвали його Едсель на  честь найкращого шкільного 
друга Форда. 

І місяця не минуло, як сталося ще одне диво. Генрі 
отримав підвищення на роботі – став головним інжене-
ром на заводі Едісона в центрі Детройта. 
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Фордова зарплата теж зросла. Не зволікаючи, за де-
сять днів до Різдва Генрі з Кларою й маленьким Едселем 
переїхали в новий будинок на Беґлі-авеню, 58. Це був їх-
ній п’ятий переїзд за два роки. Нове житло не просто було 
ближче до роботи, але й мало цегляний сарай, де Форд міг 
проводити свої експерименти. Генрі поновив їх одразу ж.

Третє диво сталося на Святвечір.
Клара готувала святкову вечерю, Едсель тихо сопів 

у люльці, а Форд нарешті завершував збирати свій чоти-
ритактний двигун. Він помістив його просто на кухон-
ній раковині.

– Кларо! Кларо!  – Генрі відчув, що ключової миті 
йому бракує рук.

Його дружина забула про м’ясо й пиріг і прийшла 
на допомогу. Вона налила пальне, а Форд спробував за-
вести двигун. І він запрацював!

Вимащені в пальне, з усмішками від вуха до вуха, 
Генрі з Кларою знову пішли в танець.

– Ну, люба, ми з тобою щойно запустили серце дра-
кона, – сміявся Форд.

– І спалили святковий пиріг! – принюхалася Клара, 
але теж засміялася.

У подальші місяці Генрі зрозумів, що сили одного 
циліндра буде замало для такого транспортного засобу, 
який йому хотілося створити. Тоді він став працювати 
над двоциліндровим двигуном, який мав бути вдвічі по-
тужніший.

Для початку Форд вирішив установити двоциліндро-
вий двигун на велосипед. Поміркувавши трохи, Генрі 
зрозумів, що двигун, бак із пальним і решта машинерії 
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будуть заважкі й завеликі для велосипеда. Настав час 
подумати про свій «самохідний візок».

У червні 1896 року в сарайчику за будинком на Бе-
ґлі-авеню Форд зі  своїми друзями Девідом Беллом, 
Джеймсом Бішопом, Джорджем Като та  Едвардом 
Гаффом на прізвисько Павук зібрав свій перший авто-
мобіль.

– Якийсь він трохи дивний, вам не здається? – заду-
мався Като.

– Угу, є трохи, – примружився Белл.
– Що й казати, страшко! – зареготав Павук.
– Ой, добре, це просто візок з мотором, – обірвав їх 

Форд. – Але поки що це єдиний автомобіль на весь Де-
тройт, а зробили його ми!

Чорно-зелений візок на чотирьох велосипедних ко-
лесах друзі назвали «Квадрициклом». Вони стежили 
за  новітніми розробками автомобілів, вивчаючи схе-
ми з  журналів від різних конструкторів і  винахідни-
ків. Двоциліндровий двигун «Квадрицикла» було осно-
вано на одній із таких схем. Але схема здалася Фордові 
недос коналою, тож йому довелося розробити власну си-
стему запалювання й охолодження. 

Спершу двигун охолоджувався повітрям. Але так він 
дуже швидко перегрівався, тож Форд додав свою систе-
му охолодження на воді. А циліндри для мотора Генрі 
змайстрував із вихлопної труби парового двигуна. 

Двигун «Квадрицикла» розвивав потужність в чоти-
ри кінських сили. Цей «візок» мав дві швидкості, тоб-
то передачі. Перша – на 16, а друга – на 32 кілометри 
за годину. Бак під сидінням вміщав 12 літрів пального.
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Ніколаус Отто, за винаходом якого Генрі навчився 
збирати двигуни внутрішнього згоряння, не дуже розу-
мівся на електриці. Тому в його двигуні займання здій-
снювали відкритим полум’ям через трубку. Але Форд 
мав змогу вивчити електроприлади в компанії Едісона. 
Тому у  двигуні «Квадрицикла» пальне займалося від 
електричної іскри.

Доти Генрі їздив на роботу на велосипеді. Тепер він 
пересів на  свій «самохідний возик». Деякий час, як 
і сказав Генрі, це був єдиний автомобіль у Детройті. І зу-
стріли його неприязно.

«Квадрицикл» шумів і лякав коней майже так само, як 
і локомобілі. Він перешкоджав рухові на вузьких вулицях. 

– Треба ж, знову ця тарантайка! – кривилися візники.
Якщо Генрі зупиняв «Квадрицикл» ненадовго посе-

ред міста, навколо відразу збирався натовп роззяв, і ру-
шити далі Форд уже не міг.

Варто було відійти від машини хоч на  хвилину, як 
хтось уже вискакував на сидіння і пробував його завести. 
Урешті-решт Генрі став носити із собою залізний ланцюг 
і прив’язувати свій автомобіль до ліхтарного стовпа.

У ті часи ще не було ні водійських посвідчень, ні пра-
вил дорожнього руху для автомобілів. Водійські екзаме-
ни запровадили трохи пізніше. Але поліція була незадо-
волена Фордовим візком. Вона весь час зупиняла водія 
й погрожувала штрафами.

– Але що саме я порушую? – дивувався Генрі.
Та охоронці порядку й самі не дуже це знали. 
Щоби мати спокій, одного дня Генрі увірвався 

до мера Детройта і вигукнув: 
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– Дайте мені якийсь документ, пане мер, що я маю 
право їздити вулицями на автомобілі! 

Мер здивувався, але свій дозвіл Форд таки отримав. 
Так на певний час він став єдиним офіційним автомо-
більним водієм в Америці.

Та невдовзі водіїв суттєво додалося. Адже Генрі 
з друзями поставив собі нове завдання. Яке? Посадити 
всю Америку на автомобілі!

Запитання
1. Перші електромобілі не були дуже популярними. Чому?

2. Як Генрі Форд назвав свій перший автомобіль? Яким 
він був?

3. Переглянь в інтернеті відео з роботою чотиритактного 
двигуна внутрішнього згоряння Отто.

4. Набери в пошуковику ім’я Афонс Бо де Роша. Цей 
французький інженер винайшов чотиритактний двигун 
внутрішнього згоряння раніше за Ніколауса Отто.

5. Набери в пошуковику ім’я Карл Фрідріх Бенц. Він 
створив перший бензиновий автомобіль, який і понині 
дуже популярний в усьому світі.  
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РОЗДІЛ 4  
Форд виграє перегони



Невдача – це лише можливість 
вдумливіше розпочати все 
знову.

Генрі Форд

Не існувало «попиту» 
на автомобілі.

Генрі Форд

Босові Генрі «Квадрицикл» сподобався ще мен-
ше, ніж коням. 

– Це трохи дивно, що ви займаєтеся цими 
безглуздими бензиновими двигунами. У них не-

має майбутнього. От  струм  – інша річ!  – казав Алекс 
Доу.

Улітку він схитрував і  запросив Форда на  зустріч 
із керівництвом Електричної компанії Едісона. На на-
раду вони поїхали в Нью-Йорк.

Коли Форд увійшов до зали, то остовпів: на зустріч 
прийшов сам Томас Едісон.

Але Доу саме на це й розраховував. Едісон у той час 
розробляв електромобіль. Напевне, бос Форда очіку-
вав, що великий винахідник відмовить Генрі від машин 
на бензині. 
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Почувши про Фордові експерименти, Едісон хвилин-
ку поміркував. Генрі затамував подих. 

– Гадаю, ви все робите правильно! – зрештою сказав 
винахідник. – Продовжуйте з вашим двигуном! 

– Що?  – ошелешено мовив Генрі.  – Пане Едісон, 
але ж ви працюєте над електромобілем!

– Це правда! Але жоден вид привідної сили ніколи 
не стане єдиним. Будь-який легкий двигун, який зможе 
розвинути високу потужність, матиме велике майбутнє.

Генрі ледве не стрибнув від щастя. Отримати схва-
лення самого Едісона! Алекс Доу був розчарований. 

У наступні роки Форд і друзі зібрали ще один, покра-
щений, «Квадрицикл». Відтак вони вирішили, що гото-
ві виготовляти автомобілі на продаж.

Але розпочати такий бізнес непросто. Потрібна була 
чималенька сума грошей на деталі, зарплату механікам 
і велике приміщення… Не міг же Генрі влаштувати ав-
томобільний завод у своєму сараї! 

Форд пішов до мера Детройта Вільяма Мейбері – того 
самого, який видав йому дозвіл кермувати автомобілем. 
Відтоді Форд і Мейбері стали добрими приятелями. Мер по-
знайомив Генрі з кількома бізнесменами, і вони погодилися 
інвестувати – вкласти свої гроші в майбутній автомобіль-
ний бізнес. Але їхніх коштів усе одно виявилося замало.

– Мерфі, от хто тобі потрібен! – сказав мер.
– Мерфі? Але як його схилити на наш бік? – задумав-

ся Генрі.
Вільям Мерфі був торговцем пиломатеріалами і мав 

чималі грошенята. Але як переконати його інвестувати 
в сумнівні транспортні засоби? Адже автомобілі на той 
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час були швидше забаганкою багатіїв, дивацтвом, 
іграшкою. Люди ще їздили верхи на конях, у бричках, 
на возах. У місті працювали конки. Усі заледве призви-
чаїлися до парових двигунів, а тут їм пропонували вже 
якісь нові – на бензині!

Того літа Мерфі треба було швиденько дістати-
ся одного міста. Генрі викликався відвезти його туди 
на «Квадрициклі». Вони подолали 96 км за три з поло-
виною години. Тобто «Квадрицикл» їхав зі швидкістю 
вдвічі більшою, ніж кінний екіпаж. До того ж поїздка 
виявилася набагато зручнішою. 

– Гаразд, Форде!  – сказав вражений торговець.  – 
Я стану вашим фінансовим покровителем.

Тим часом на роботі Генрі запропонували неабияке 
підвищення – посаду генерального менеджера на заво-
ді. Але щоб отримати її, Форд мав відмовитися від «не-
безпечних» бензинових двигунів і натомість працюва-
ти над чимось корисним у галузі електрики. Генрі знову 
ставили умову. 

«Якщо рідному батькові не вдалося відмовити мене 
від автомобілів, то шефові не вдасться тим паче», – ви-
бухнув Форд.

– Я звільняюся! – заявив він. Начальство отетеріло.
А Генрі мовчки розвернувся й  вийшов із  кабінету, 

щоб розпочати нарешті свій автомобільний бізнес.
Разом з інвесторами Форд заснував Детройтську ав-

томобільну компанію, одну з  перших автомобільних 
компаній у США, і став виготовляти авто на продаж. 

Їхній перший продукт – невеличкий вантажний ав-
томобіль для доставки продуктів та іншого краму – було 
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випущено за пів року. Він здобув популярність, але ін-
вестори були невдоволені. Вони вважали, що Форд пра-
цював над автомобілем надто повільно. Бізнесмени хоті-
ли швиденько випустити з десяток різних авто і продати 
їх багатіям якомога дорожче. Так у той час працювали 
всі автомобільні компанії. 

Але Форд не міг продавати автомобілі, поки не був 
упевнений, що їх зроблено як слід. Нав’язувати клієн-
там щось, що зламається за пів року? Генрі вважав це 
нечесним бізнесом. 

– І чому так дорого? – дивувався він.
– Автомобілі мають бути доступні всім, хто працює 

й  отримує зарплату, а  не  тільки багатіям!  – доводив 
Форд, але інвестори його не слухали.

Схоже, їхня спільна справа не працювала як слід. 
– Халепа якась! – повторював Генрі, а потім замис-

лив заснувати нову компанію, в  якій матиме більше 
контролю. Але потрібно було переконати людей інвес-
тувати знову. І невдовзі Форд придумав, як це зробити.

Генрі з друзями вирішив створити дещо неочікуване. 
Обравши найкращу сталь, деревину, шкіру й гуму, вони 
зібрали автомобіль із двоциліндровим мотором і двома 
швидкостями. Друзі пофарбували своє створіння в чор-
ний, червоний і золотий і назвали «Тоталізатором». Це 
був автомобіль для участі в перегонах.

– Красень! – заявив Павук цього разу.
Змагання мали відбутися в  жовтні на  іподромі 

в Ґросс-Пойнті – передмісті Детройта. Ім’я суперника 
вже було відомо. Ним мав стати знаменитий Алексан-
дер Вінтон, чемпіон країни з гонок на треку. 
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– Хто поведе «Тоталізатор»?  – міркували друзі.  – 
У нас немає знайомих гонщиків!

– Тоді це буду я, – сказав Генрі Форд. 
– Але ж ти ніколи не брав участі в перегонах! Ти зма-

гатимешся із самим Вінтоном!
– Нічого! Усе одно жоден гонщик не відчує цей авто-

мобіль краще за мене.
Спостерігати за перегонами зібрався весь Детройт. 

У перемогу Генрі ніхто не вірив. 
– Це той дивак, що гуркотить вулицями на своєму 

возику? – вигукували всі.
– І він сподівається перемогти самого Вінтона? Га-га-

га! Оце розважимося!
Перегони розпочалися.
Форд кермував, а Павук чіплявся за підніжку й урів-

новажував машину на поворотах. Перегонове авто Він-
тона, який теж був конструктором, мало 40 кінських 
сил, а «Тоталізатор» – тільки 26. Але автомобіль Форда 
був набагато легший, маневрений і краще розганявся. 
Генрі значно перегнав Вінтона й під галас трибун пер-
шим перетнув фінішну лінію. 

Натовп шаленів. 
– Люди просто божеволіли, – згадувала Клара Форд, 

яка спостерігала за змаганнями. 
Ніхто не міг повірити, що якийсь маловідомий міс-

цевий механік міг так легко і граційно перемогти чем-
піона країни. Кращої реклами для автомобілів Форда 
годі було вигадати. Під бурхливі оплески Генрі вручили 
кришталеву чашу і тисячу доларів винагороди. На той 
час це була дуже велика сума. 
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Вражені інвестори погодилися виділити кошти 
на новий задум Генрі. І вже за півтора місяця з’явилася 
«Компанія Генрі Форда» як нова, поліпшена, версія по-
передньої компанії.

Форд став головним інженером. Усі інвестори чека-
ли, що компанія швидко почне збирати полегшені мало-
літражки, щоб продавати їх приблизно по тисячі дола-
рів усім охочим. Але Генрі був іще не готовий випускати 
такий товар. 

Автомобільний бізнес тільки зароджувався. Деко-
му вистачало самого лише факту, що існують візки, які 
можуть рухатися без коней. Досвід перегонів зробив 
для Форда очевидним те, що машини можна зробити 
швидшими. Тож Генрі зібрався показати всім, що таке 
справжня швидкість. Та ще й підвернулося відповідне 
замовлення. У березні 1902 року до Форда звернувся ве-
лосипедист-чемпіон Том Купер і замовив два перегонові 
автомобілі. Генрі з головою поринув у роботу.

Бідолаха Мерфі втомився чекати на  свою малоліт-
ражку. Він запросив у компанію іншого інженера, Генрі 
Ліланда, щоби той налагодив виробництво. Форд обра-
зився: повторювалася стара історія. Він знову нічого 
не вирішував! Маючи заощадження, Генрі звільнився, 
щоб продовжити експерименти зі швидкістю. 

Форд із Купером орендували приміщення під неве-
ликий цех, найняли з десяток працівників і почали зби-
рати двох «монстрів». Назвали їх на честь швидкісних 
залізничних експресів «999» і «Стріла». Конструктори 
хотіли підкреслити, що їхні перегонові авто мчатимуть 
не гірше, ніж ці потяги-рекордсмени. 
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Серцем обох автомобілів був чотирициліндровий 
двигун, який розвивав 80 кінських сил. Неймовірна по-
тужність, про яку на той час ніхто не чув! «Стрілу» по-
фарбували в жовтий колір, а «999» – у червоний.

Коли дійшло до  перегонів, ніхто не  схотів сідати 
за кермо. Ні Форд, ні Павук, ні сам Купер, який замо-
вив ці авто. 

– Лишень ревіння цих двигунів досить, щоб убити 
людину, – прокричав Генрі крізь гуркіт.

Тоді Купер сказав, що знає чоловіка, який марить 
швидкістю. Друзі відправили телеграму, і до команди 
приєднався гонщик-велосипедист Барні Олдфілд.

Але була одна проблема. 
– Хлопці, ви маєте знати, я ніколи раніше не водив 

автомобіль... – заявив раптом Барні.
– Тобто? – друзі вирячили очі. – Але ж ти гонщик?!
– Я гонщик-велосипедист! – сказав Олдфілд.
Усі аж присіли.
– Це нічого,  – вирішив Форд.  – Ми тебе навчимо. 

Часу ще трохи є.
Генрі й колеги навчили Олдфілда водінню за тиждень.
– Що ж, – потер долоні Барні, – ця колісниця може 

мене вбити. Однак по  моїй смерті всі визнають, що 
я мчав, як чорт!

Перегони відбулися наприкінці жовтня в  тому  ж 
таки Ґросс-Пойнті. А супротивником Барні був… той са-
мий Александер Вінтон!

На «999» Олдфілд і справді мчав, як чорт. Він жод-
ного разу не озирнувся, жодного разу не сповільнився 
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на  поворотах. А  коли перетнув фінішну лінію, Вінтон 
і решта супротивників пленталися далеко позаду.

– Юху! – тріумфували друзі Форда.
Глядачі ревіли від захвату.
Так про швидкі автомобілі Форда почули всі.
А невдовзі після перегонів Генрі на хвилі слави ство-

рив компанію «Форд Мотор». Вона назавжди змінила 
світову автопромисловість. Але про це – трохи далі.

Запитання
1. Чому Генрі Форд звільнився з Електричної компанії 

Едісона?

2. Як інвестори Форда уявляли собі автомобільний 
бізнес? Чому Генрі це не подобалося?

3. Як публіка відреагувала на перемогу Генрі Форда 
в перших перегонах?

4. Знайди в мережі знімки перегонового автомобіля 
«999». Чи схожий він на сучасні боліди?

5. У США автомобіль міг стати відомим завдяки 
перегонам. А в Європі авто винахідника Карла Бенца 
прославила його дружина Берта. Почитай в інтернеті 
або в енциклопедії, як їй це вдалося.
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РОЗДІЛ 5  
Найпопулярніше авто 
на світі



Людина, яка здатна працювати 
й думати, приречена на успіх.

Генрі Форд

За часів молодості Форда попит на автомобілі був 
невеликий.

Було очевидно, що самохідні машини на зра-
зок локомобілів корисні для сільського госпо-

дарства. Вантажівки були потрібні торговцям для по-
ставок товарів. На  швидких автомобілях можна було 
влаштувати перегони. 

Одначе пересічні громадяни не мали потреби в авто-
мобілі. Для чого витрачати шалені гроші на якийсь див-
ний гуркотливий засіб пересування? Невідомо, як ним 
керувати! Він лякає коней! А що робити, якщо ця маши-
нерія зламається? 

Автомобіль у таких випадках доводилося везти на за-
вод виробника й ремонтувати своїм коштом за великі 
гроші. Тож пересічні американці віддавали перевагу ко-
ням, трамваям і залізниці.

Та для Генрі було очевидно, що автомобіль – це дуже 
корисний винахід. Просто ще не всі зрозуміли, скільки 
він дає переваг. Швидкість, самостійність, мобільність! 
А недоліки на зразок ціни чи поломок? Саме над цими 
питаннями Форд і вирішив працювати.
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У невеличкому цеху «Форд Мотор» працювало всьо-
го семеро робітників. За кресленнями Генрі вони зби-
рали автомобілі, які Форд назвав «Модель А». Це були 
двомісні авто червоного кольору, що мали двоциліндро-
вий двигун, 8 кінських сил та дві швидкості. 

Коли кілька авто було зібрано, на рахунку компанії 
лишалося всього 223 долари. А що як ніхто не захоче 
купити ці автомобілі? Компанія стане банкротом! Дру-
зі затамували подих.

Але слава Генрі, здобута на перегонах, зробила свою 
справу.

– Перший клієнт! Перший клієнт! – заволали в офісі, 
коли один дантист із Чикаго замовив собі «Модель А». 

Далі все пішло як помащене. За два місяці компанія, 
найнявши більше працівників, продала вже 195 автомо-
білів. 

– Як їм це вдалося? – дивувалися конкуренти. За мі-
сяць вони заледве збували десяток авто.

Секрет «Форд Мотор» був простий. Більшість про-
давців вважали автомобілі предметом розкоші й ста-
вили на них дуже високу ціну. Генрі гадав, що автомо-
біль можна продати не тільки багатіям чи гонщикам, 
а й усім, хто має постійну роботу й середній прибу-
ток.

Ціна перегонового авто на ті часи могла сягати 5 ти-
сяч доларів. «Модель А» для міських вулиць прода-
вали всього за 850. Якщо лікар, торговець чи інженер 
заробляв хоча б 100 доларів на місяць, то міг придба-
ти «Модель А» вже за півтора року. Треба було тільки 
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щомісяця відкладати приблизно половину зарплати. Це 
була нова, нечувана можливість!

За перший рік роботи «Форд Мотор» продала 1708 
машин і була проголошена успішним виробником авто-
мобілів. Це були дуже великі обсяги для того часу. На-
ступного року прибуток компанії виріс до 246 тисяч до-
ларів.

У «Форд Мотор» був тільки один серйозний конку-
рент – компанія «Олдсмобіль», де виготовляли до трьох 
тисяч авто на рік.

– Ми не можемо обігнати цих китів! – стверджували 
інвестори «Форд Мотор».

– Ми можемо... – сказав Генрі. – Просто нам бракує 
місця.

– Що ти хочеш сказати? – бізнесмени зрозуміли, що 
Форд уже щось замислив.

– Це ж очевидно! Нам потрібен новий завод.
Адвокати «Форд Мотор» знайшли ділянку, придба-

ли її, і будівництво розпочалося.
Тим часом «Форд Мотор» почала випускати «Мо-

дель В» і «Модель С». Ці авто були дорожчими – кошту-
вали 1000 і 2000 доларів. Продажі почали падати. 

Генрі зрозумів, що «Форд Мотор» збочувала з пра-
вильного курсу. Якщо так триватиме далі, вона збанкру-
тує й закриється. Але інвестори не дослухалися до його 
попереджень. 

Вихід був один: здобути повний контроль над ком-
панією, придбавши контрольний пакет акцій. Звучить 
трохи складно? Насправді все простіше, ніж  здається. 
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Уяви лишень: ти з друзями відкриваєш власний біз-
нес. Можеш поміркувати, чим саме ви могли б займа-
тися разом. Вас десятеро, і кожен інвестував по десять 
гривень. Отже, статутний капітал вашої компанії склав 
сто гривень. Кожен із друзів на свідчення свого внеску 
отримав 10 % акцій. Це означає, що він володіє десятою 
частиною компанії. 

Зараз компанія належить вам усім порівну. Але 
в бізнесі частку інших учасників можна викупити, якщо 
вони згодні її продати. Той, хто викупить понад полови-
ну акцій, здобуває контрольний пакет. Тобто саме він 
може скеровувати розвиток компанії.

Генрі Форд володів чвертю акцій «Форд Мотор». 
Решта належала ще одинадцятьом акціонерам. Він по-
чав викуповувати ці частки й  уже невдовзі збільшив 
свій пакет до 51 відсотка. Тепер тільки Форд міг вирішу-
вати, яку продукцію виготовлятиме «Форд Мотор».

На заводі негайно припинили випуск дорогих авто 
й почали збирати бюджетні малолітражки. Найдешев-
шу можна було купити за 600 доларів, а найдорожчу – 
за 750. Продажі компанії зросли у 5 разів!

Але Генрі досі був не дуже задоволений своїми авто-
мобілями. І його машини, і машини конкурентів мали 
одну спільну ваду: вони були дуже важкі. Це робило їх 
повільними й неповороткими. Форд шукав спосіб зроби-
ти потужну й неважку машину. 

– Немає потрібного матеріалу, розумієш? – жалівся 
він Кларі.

Та якось Генрі побував на автоперегонах у Палм-Біч, 
де змагалася й потужна шестициліндрова «Модель К», 
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виготовлена на «Форд Мотор». То було сумне змагання: 
кілька автомобілів зіткнулося. Один із них, французь-
кого виробництва, розбився вщент. 

Генрі вже не раз чув, що в деяких європейських авто 
деталі легші та  надійніші. Після аварії він підійшов 
до розтрощеного автомобіля й підняв невеликий шма-
ток клапана. Уламок був легкий і міцний. Ніхто не знав, 
із чого він зроблений.

Генрі віддав шматок своєму помічникові.
– Дізнайтеся все про цей матеріал, – попросив він. – 

Можливо, це саме те, що ми шукаємо.
За якийсь час таємницю було розгадано. Матеріал 

виявився французькою сталлю, в яку додавали секрет-
ний компонент – ванадій. 

Форд розпитав усіх виробників сталі в США, але ні-
хто з них не вмів робити ванадієвої сталі. Довелося за-
просити спеціаліста аж із Англії. Тепер лишалося знай-
ти місце для виплавки. 

– Невже жоден завод у США не може виплавити те, 
що тобі потрібно? Але ж у нас багато сталеливарень! – 
дивувалася Клара.

– Розумієш, – пояснив Генрі, – температура у зви-
чайних печах не  може перевищувати 1480 градусів 
за Цельсієм, а для ванадієвої сталі потрібно 1650!

Після довгих пошуків Форд випадково натрапив 
на невеличку сталеливарну компанію аж у штаті Огайо. 
Там погодилися на експеримент.

Перша спроба була невдалою. Але вже під час дру-
гої Форд отримав першокласну ванадієву сталь. Її міц-
ність була у два з половиною рази вища, ніж у звичайної 
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сталі. Можна було братися до  виробництва цілковито 
нового автомобіля.

Генрі хотів використати весь свій найкращий дос-
від і  зробити машину, яка завоює серця багатьох лю-
дей. Таке авто потрібно збудувати з якісних матеріалів, 
щоб воно довго не ламалося. Машина має бути достат-
ньо потужною й надійною, щоб їздити не тільки по мі-
сту, а й по бездоріжжю. Вона має бути легкою, адже зав-
дяки цьому споживатиме менше бензину. Керувати нею 
має бути просто, щоб упоратися з  машиною міг будь-
хто. І  головне, такий автомобіль має бути недорогим, 
щоб купити його змогло якомога більше людей. 

– Я зроблю автомобіль для мас. Він буде досить вели-
кий для цілої сім’ї, і досить компактний для однієї лю-
дини. Він буде виготовлений із найкращих матеріалів, 
найкращими людьми, яких тільки можна найняти, від-
повідно до найпростіших креслень, які лише може при-
думати сучасна інженерія. Проте він матиме таку низь-
ку ціну, що кожна людина з постійною зарплатою зможе 
стати його власником, – заявив Форд.

– Ти божевільний! – сказали Генрі колеги по бізне-
су.  – Якщо ти зробиш його дешевим, то  збанкрутуєш 
за шість місяців!

– На щастя, я – божевільний, який уміє створювати 
першокласні авто! – засміявся Форд.

Першу «машину мрії» збудували на  новому заво-
ді на Пікетт-авеню 27 вересня 1908 року. Вона отрима-
ла назву «Модель Т». Як і деякі інші виробники, Генрі 
використовував букви алфавіту, щоб називати свої нові 
моделі. Але американці прозвали новий автомобіль 
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«Жерстяна Ліззі». Ліззі в  США дуже часто називали 
скакових кобил. 

Серцем автомобіля був чотирициліндровий двигун 
потужністю 20 кінських сил. Авто розганялося до 72 кі-
лометрів за годину. Воно було легким, міцним і могло 
долати великі відстані по розбитій дорозі, а в США біль-
шість доріг тоді були в поганому стані. Тобто це був саме 
такий автомобіль, якого потребували американці в  ті 
часи. 

До цього Генрі додав безкоштовне обслуговування: 
якщо автомобіль ламався, його безкоштовно ремонтува-
ли на «Форд Мотор». Доти такої «гарантії» не пропону-
вала жодна автомобільна компанія.

За перший рік «Форд Мотор» продала 10 тисяч 607 
автомобілів «Модель Т». Це було більше, ніж будь-який 
виробник машин коли-небудь продавав за сезон.

Форд оголосив, що віднині компанія випускатиме 
тільки цю модель. Усі експерименти розробників будуть 
спрямовані не  на  те, щоб вигадувати якісь інші авто, 
а лише на подальше вдосконалення «Моделі Т».

Попри прогнози про збанкрутування, за  наступ-
ний сезон «Форд Мотор» продала 34 тисячі 528 «Моде-
лей Т», побивши всі рекорди. Сам автомобіль покращи-
ли ще більше – з’явилася його нова версія під назвою 
«Модель Тs».

Клієнти попросили Форда зробити автомобілі яскра-
вішими.

– Що  ж,  – відказав Генрі,  – клієнт зможе отрима-
ти авто будь-якого кольору. За умови, якщо цей колір – 
чорний!
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Компанія стала міжнародною. Філії «Форд Мотор» 
відкрилися в  Канаді, Німеччині, Франції, Австралії 
та інших країнах. У деяких із них за прихильність по-
купців довелося позмагатися. Наприклад, у  Великій 
Британії до американських транспортних засобів стави-
лися з осторогою. Трохи раніше тут спробували прода-
вати велосипеди зі США, але їх ніхто не хотів купувати. 
Тож американські виробники автомобілів навіть не на-
магалися підкорити серця британців.

1911 року продавець автомобілів з Единбурга на ім’я 
Генрі Александер вигадав хитрий рекламний хід. За ле-
гендою, він кинув виклик своєму синові, якого теж зва-
ли Генрі.

– Підіймися на «Моделі Т» на гору Бен-Невіс! Якщо 
ти це зробиш, я знову даватиму тобі гроші на утриман-
ня!

– Тату! – вигукнув Генрі-молодший. – Але ж це най-
вища гора Британських островів. Там сніг, каміння, не-
прохідні хащі… Це неможливо! 

– Тобі що, не потрібні гроші? – примружився батько.
Гроші Генрі-молодшому були дуже потрібні.
Юнак зі своїми помічниками піднімався на гору аж 

п’ять днів. За ними стежили чи не всі британські жур-
налісти. Про підйом навіть зняли невеличкий фільм. 
«Модель Т» витримала випробування з честю. На на-
ступний день про автомобіль «Форд Мотор» дізна-
лася вся країна. Того року у  Великій Британії про-
дали понад 14  тисяч «Моделей  Т». А  невдовзі Форд 
відкрив свій завод у Манчестері. Жодних трюків біль-
ше не  знадобилося. 
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Автомобіль «Модель Т» випускали на заводах Форда 
з 1908 по 1927 рік. Це було перше авто у світі, яке виго-
товляли мільйонами. Усього було продано 16,5 мільйо-
нів машин. Жоден інший автомобіль не був таким попу-
лярним у першій половині ХХ століття. 

Щоби побити рекорд «Моделі Т», знадобилося бага-
то років. Лише відносно недавно позначку в 20 мільйо-
нів вдалося перетнути автомобілю «Фольксваген Бітл».

Нині годі уявити США без автомобілів. У деяких міс-
тах цієї країни тротуари побачиш лише зрідка, бо люди 
майже не ходять вулицями пішки. Саме Форд був люди-
ною, яка посадила Америку на автомобілі. Але він та-
кож був виробником, який довів, що авто може бути до-
ступним кожній людині середнього класу в усьому світі.

Але це був далеко не  останній прорив, здійснений 
Генрі Фордом...
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Запитання
1. Попит на автомобілі з’явився не відразу. Як гадаєш, 

чому люди остерігалися нових транспортних засобів?

2. Чому Генрі Форд хотів здобути цілковитий контроль 
над «Форд Мотор»? Як йому це вдалося?

3. Форд хотів створити ідеальний автомобіль. Яким, 
на його думку, він мав бути?

4. Чому Генрі знижував ціну на авто? Який це мало 
результат?

5. Як «Моделі Т» вдалося завоювати прихильність 
британців?
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РОЗДІЛ 6  
Призвідник «революції»



Я відмовляюся визнати, 
що існує неможливе.

Генрі Форд

Робота – це не прокляття, 
а найбільше благо.

Генрі Форд

Компанія Форда досягла величезних успіхів. Од-
нак їх затьмарювала справжня війна, яка роз-
горнулася в  судових залах. Генрі Форд кинув 
виклик монополістам – людям, які вирішили, 

що лише вони мають право щось виготовляти чи прода-
вати, і не дозволяли робити це іншим. 

А річ була от у чому.
Ще 1879 року американський винахідник Джордж 

Селден винайшов «вуличний локомобіль» і  звернув-
ся по відповідний патент. Це документ, який засвідчує, 
що ви винайшли певну річ. Усі, хто хоче скористатися 
вашим винаходом, мають заплатити вам певну суму, 
або ж роялті. 

Через бюрократичну тяганину патент Селденові ви-
дали аж 1895  року. На  той час американськими ву-
лицями вже їздили інші машини. Їх сконструювали 
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й зібрали різні місцеві винахідники незалежно один від 
одного. Вони навіть не здогадувалися про винахід Сел-
дена і якийсь там патент.

Аж раптом могутня група промисловців викупила 
в Селдена його «права» й оголосила всіх виробників ав-
томобілів поза законом. Якщо виробники хотіли про-
довжувати збирати й продавати авто, то мусили віддава-
ти частину прибутку Асоціації ліцензованих виробників 
автомобілів. З такою вимогою звернулися й до «Форд 
Мотор».

Але Форд і не думав танцювати під дудку монополіс-
тів.

– Цілковита дурня! – обурився він. – Ідею автомобі-
ля не можна привласнити! Ці пройдисвіти не отрима-
ють від мене ні копійки!

Асоціація звернулася до суду – і розпочалася судова 
тяганина. 

За «ліцензованими виробниками» стояли фабрикан-
ти з десятками мільйонів доларів. Вони найняли цілу 
купу найкращих юристів, і 1909 року суд виніс рішення 
на їхню користь. Однак у Форда лишалося право оскар-
жити вирок. 

Доки тривало оскарження, Асоціація пішла в нову 
атаку. Власники патенту розпустили чутки проти «Форд 
Мотор». Вони стверджували, що закон переслідуватиме 
не тільки саму компанію, а й усіх, хто купив автомобілі 
«Форд». Монополісти сподівалися, що люди злякають-
ся і не купуватимуть автомобілі Форда.

– Їхні слова – підла брехня! – пояснював Генрі жур-
налістам. 
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І він заходився ще з більшою завзятістю рекламува-
ти свої автомобілі. «Форд Мотор» навіть запропонувала 
своїм майбутнім клієнтам щось на зразок автомобільної 
страховки. 

Продажі автомобілів «Форд» не впали, як розрахову-
вали в Асоціації, а навпаки – зросли майже вдвічі. Уся 
ця судова тяганина зробила «Форд Мотор» іще відомі-
шою. Попри все, за кілька років Генрі Форд став мільйо-
нером і одним із найкрупніших промисловців Америки.

1911 року суд виніс остаточне рішення у справі па-
тенту. Воно було на  користь Форда. Генрі довів, що 
розробив свої двигуни на  основі двигуна Карла Отто, 
а не Селдена. Асоціація зазнала приголомшливої пораз-
ки. Потік відрахувань за використання ідеї «самохідної 
машини» було зупинено. 

Це була визначна перемога для всієї автомобіль-
ної промисловості США. Її  більше ніщо не  стримува-
ло, а  доба монополістів у  бізнесі відходила в  минуле. 
А отже, автомобільні компанії мали змогу вільно розви-
ватися. Конкуруючи між собою, вони прагнули зробити 
свої машини кращими, ніж в інших. А в підсумку пере-
магали покупці, які могли обрати серед багатьох пропо-
зицій справді найкращий автомобіль.

Автопромисловість почала розквітати. І  річ була 
не  тільки в  конкуренції, а  й  у  ще одній «революції». 
Її теж спричинив Генрі Форд. А надихнула його... м’яс-
на фабрика!

Якось у  Чикаго Генрі побував на  підприємстві, де 
розбирали свинячі туші. Підвішені за гаки, вони пово-
лі пропливали повз працівників, а ті встигали зробити 
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свою частину роботи. Ці рухомі підвісні лінії наштовх-
нули Генрі на одну думку…

Форд увесь час шукав шляхів удосконалити робо-
ту своїх заводів. Він частенько проводив усілякі дослі-
дження. Наприклад, якось Генрі доручив з’ясувати, 
чому поршні для двигуна збирають повільно. Інспектор 
увесь день із секундоміром спостерігав за робітниками. 
Він виявив, що чотири з дев’яти робочих годин ті витра-
чали на ходіння! І ходили вони не тому, що байдикува-
ли чи порушували дисципліну. Просто працівники му-
сили весь час ходити по матеріали, з яких і збирали той 
поршень.

І таких прикладів було багато.
– А що як робітник не ходитиме по деталь, а деталь 

сама приїде до  робітника, точнісінько як ті свинячі 
туші? – задумався Форд.

1 квітня 1913 року на новому, великому заводі Фор-
да в Гайленд-парку провели експеримент із конвеєром. 
Там установили рухому стрічку, завдяки якій дета-
лі самі під’їжджали до  працівників, немов продукти 
до касира в сучасному супермаркеті. Випробували кон-
веєр на збиранні маховика магнето – важливій частині 
 двигуна. 

Досі на  заводах Форда маховик магнето збирали 
у звичайний спосіб. Усю роботу виконував один праців-
ник. За дев’ятигодинну зміну він видавав від 35 до 40 зі-
браних механізмів. На складання одного маховика маг-
нето витрачалося приблизно 20 хвилин.

Тепер усю процедуру збирання розбили на двад-
цять дев’ять операцій. Кожен працівник механічно 
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повторював лише якусь одну операцію з деталями, 
які підвозила йому рухома стрічка. Хтось  – встав-
ляв якусь деталь, хтось – затискав, хтось – закручу-
вав, хтось – перевіряв і так далі. Витрачений на один 
маховик магнето час скоротився до 13 хвилин. По-
тім висоту конвеєра відрегулювали – і час скоротив-
ся до 7 хвилин. Урешті підібрали і правильну швид-
кість руху конвеєра. Відтак на один маховик магнето 
стали витрачати до  5 хвилин. Тож завдяки конве-
єрові завод став виробляти цей механізм у  чотири 
рази швидше.

Зраділий Форд запровадив конвеєр для збирання 
шасі й мотора. А пізніше – і для інших операцій на своїх 
заводах. Невдовзі на «Форд Мотор» не залишилося жод-
ної ручної операції.

Інженери Форда організували робочий простір у це-
хах так, щоб робітникам не доводилося робити жодного 
зайвого руху й витрачати додатковий час. Кожну склад-
ну операцію поділили на кілька простих. Раніше зібра-
ти якийсь механізм від початку до кінця міг тільки пер-
шокласний механік, а тепер – будь-хто. Працівникові 
потрібно було механічно повторювати лише якусь одну 
просту дію. 

Відтак заводи Форда змогли наймати на  роботу 
не тільки майстрів, а й чоловіків і жінок без спеціаль-
ної підготовки. Таких у США було немало як серед аме-
риканців, так і серед іммігрантів. Адже саме в той час 
в Америку приїздило дуже багато людей з інших країн. 
Вони втікали від воєн, режимів чи бідного життя з наді-
єю знайти в США притулок і гідну роботу.
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Конвеєри також дали змогу Фордові наймати й лю-
дей з обмеженими фізичними можливостями. Він уста-
новив правило: ніхто не  може бути звільнений через 
свій фізичний стан. Якщо на  завод приїздив ветеран 
війни без ніг, йому знаходили роботу, яку він міг вико-
нувати сидячи. 

Усе, що вимагалося від робітника – це чесно вико-
нувати свої обов’язки, дотримувати робочої дисциплі-
ни і – не пиячити. Якщо керівництво довідувалося, що 
якийсь із  працівників пропивав усі зароблені гроші, 
лишаючи без копійки власну родину, такого робітника 
звільняли. Не терпіли на «Форд Мотор» і розбишак, які 
влаштовували на роботі бійки.

Саме конвеєр і був тим секретом, який дозволив Фор-
дові виробляти силу-силенну автомобілів – більше ніж 
будь-хто в  Америці. Якби на  його заводах продовжи-
ли збирати автомобілі вручну, знадобилося  б не  мен-
ше двохсот тисяч працівників. Завдяки рухомій стрічці 
з усією цією роботою могло впоратися менше п’ятдесяти 
тисяч людей. Спільно вони виготовляли чотири тисячі 
автомобілів за добу. Це були нечувані обсяги для Аме-
рики – справжня революція в промисловості.

Конвеєр приніс Фордові великі прибутки й суттєву 
економію. І це дало йому можливість зробити ще один 
революційний крок. На початку 1914 року на заводах 
Форда встановили мінімальну заробітну плату в розмірі 
5 доларів на день. Це було вдвічі більше, ніж отримува-
ли робітники на інших заводах. Крім того, робочий день 
скоротили з дев’яти годин до восьми.
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Уже наступного дня перед заводом Форда зібрався 
величезний натовп охочих найнятися на роботу. Най-
більш нетерплячі трощили ворота, тож довелося викли-
кати пожежну команду, щоб їх зупинити.

До «Форд Мотор» перейшли найкращі механіки 
з  усієї країни. Натомість інші заводи поблизу почали 
втрачати своїх цінних робітників.

– Цей Форд зробить нас банкротом! Що ж робити? – 
вигукували інші промисловці.

Керівники змушені були теж підвищити платню пра-
цівникам, щоб вони не порозбігалися. Так в американ-
ській промисловості з’явився цілковито новий принцип 
конкурентної заробітної плати, який згодом перейняли  
інші країни.
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Запитання
1. Чому на Генрі Форда подали в суд?

2. Що означає слово «монополіст»?

3. Що надихнуло Форда впровадити на заводах 
конвеєр?

4. Яка трудова дисципліна діяла на «Форд Мотор»? 
За що могли звільнити робітника?

5. Як саме Форд покращив умови праці? До чого це 
призвело?

73



РОЗДІЛ 7  
Форд-мандрівник



Людей, які виконують 
одноманітну роботу впродовж 
року у приміщеннях без 
цілющого сонця й широкого 
простору, навряд чи можна 
звинувачувати в тому, що вони 
все бачать у викривленому 
світлі. 

Генрі Форд

Як розважаються багаті промисловці? По-різ-
ному.

Генрі Форд, наприклад, уявляв себе чле-
ном кочового циганського табору й мандрував 

країною. І не лишень він. Разом із Фордом-кочівником 
за компанію мандрували Едісон-кочівник, Берроуз-ко-
чівник і Фаєрстоун-кочівник.

З Едісоном ви вже знайомі. Це той самий винахід-
ник, який свого часу підтримав мрію Форда про бензи-
новий автомобіль. Вони з Генрі стали добрими друзями.

Джон Берроуз був видатним натуралістом і філосо-
фом. Він писав книжки про природу Америки, і кожне 
видання ставало бестселером.

Гарві Фаєрстоун заснував компанію з виробництва 
вогнетривких шин. Це був успішний промисловець. 
У  майбутньому вони з  Фордом породичаються, коли 
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онучка Фаєрстоуна, Марта, вийде заміж за четвертого 
онука Форда, Вільяма. 

Ідея мандрів народилася 1914 року, коли Форд і Бер-
роуз приїхали в гості до Едісона у Флориду. Разом вони 
вирішили відвідати Еверглейдс – знамениті заболочені 
місцини з унікальною флорою і фауною. 

Наступного року до компанії приєднався Фаєрстоун, 
і мандрівники урочисто проголосили себе «вагабонда-
ми», або ж кочівниками. Вони вирушили у Сан-Фран-
циско на всесвітню виставку різноманітних винаходів 
і досягнень. Тут, наприклад, можна було побачити один 
із перших паровозів у США, модель панамського каналу 
чи повболівати на автомобільних перегонах.

Кочівники відвідали й  американського селекціо-
нера Лютера Бербанка. Він не лише створив нові сор-
ти яблук, груш і картоплі, а й небачені досі дивовижні 
рослини. Наприклад, кактус без колючок, сливу без кіс-
точок і сонячну ягоду санбері. Вона трохи нагадує зеле-
ні ягоди картоплі, які з’являються на місці квітів.

Наступного року Форд був такий зайнятий, що по-
їхати у відпустку не зміг. Зате 1918 року мандрівників 
додалося. До компанії приєдналися кілька друзів. Усі 
разом вони вирушили в довгу мандрівку наймальовни-
чішими місцинами країни. 

«Ми ніколи не знаємо, куди їдемо, і я підозрюю, що 
Форд теж не знає», – писав Фаєрстоун.

Усі любили природу, проте кожен бачив у ній щось 
своє.

– Погляньте, який красивий струмок! – мрійливо ка-
зав Берроуз.
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– Це  ж стільки води пропадає дарма!  – вигукував 
Форд.

Генрі був підприємцем до нутра кісток. Він у всьо-
му бачив нові можливості. Вода, наприклад, ставала 
відновлюваним джерелом енергії, якщо звести на ній 
гідроелектростанцію. Кілька таких станцій Форд по-
будував на річці Руж у Дірборні, забезпечивши елек-
тричною енергією місцеві підприємства та жителів мі-
стечка. Одна зі станцій працювала й біля його маєтку. 
Форди найняли видатного ландшафтного дизайнера 
Єнса Єнсена, і той замаскував дамбу під природні річ-
кові пороги.

У Форда був улюблений спогад із дитинства. Якось 
із однокласниками він загатив біля школи невеличкий 
струмок і збудував на ньому водяне колесо.

У своєму щоденнику Берроуз писав, що кочови-
ки стійко зустрічають холодні дощові дні, не зважають 
на мух і комарів та сплять просто неба. Та насправді це 
було не зовсім так. Форд і компанія називали себе кочо-
виками, проте комфорту їм не бракувало.

Всі учасники їхали на легкових авто, а за ними вер-
вечкою сунули фургони з  помічниками, кухарями, 
офіціантами та всілякими зручностями. 1919 року, на-
приклад, до такого каравану входило п’ятдесят автомо-
білів. 

Кочовики возили з  собою електричний генера-
тор Едісона, який забезпечував усіх світлом. В одному 
з  фургонів була добре обладнана кухня з  бензиновою 
піччю та вбудованим холодильником, у якому зберіга-
лося все – від свіжих яєць до нарізаних стейків. 
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Ночували мандрівники в окремих величезних на-
метах, на  вході кожного було вигравійовано їхні іме-
на. Берроуз ставив свій намет оддалік, щоб без пере-
шкод проводити спостереження. Він ховався в кущах чи 
повзав у траві, видивляючись птахів, ящірок і комашок. 

– Я вигадав для тебе посаду, друже!  – гукнув 
Форд. – Будеш інспектором пташиних гнізд і польових 
стежок!

Обідали кочовики за  величезним круглим столом, 
за яким могли розміститися двадцять персон. Офіціанти 
сервірували стіл дорогим посудом і подавали вишукані 
страви, а на десерт – місцеві фрукти. Жителі містечок 
і сіл, повз які проїжджали кочовики, дарували мандрів-
никам яблука й кавуни. Коли трапезу було завершено, 
стіл складали. Він робився неймовірно маленьким і лег-
ко вміщався в багажнику.

Купатися Едісон і  Форд любили простісінько 
у струмках, але Фаєрстоуна затягти в холодну воду їм 
не  вдавалося. Щойно вгледівши десь поблизу готель, 
Гарві мчав туди і знімав номер на годину, щоб прийня-
ти гарячу ванну. 

Форд нерідко кидав виклик своїм друзям, і кочови-
ки змагалися, хто швидше вилізе на дерево чи найда-
лі стрибне. Форд перемагав усіх у стрибках, а Берроуз – 
у рубанні дров. Вони поводилися як хлопчаки, в яких 
багато грошей. Або ж як поважні чоловіки, яким вдало-
ся ненадовго повернутися в дитинство.

Якось посеред мандрівки зламався один з  авто-
мобілів каравану. Його відбуксирували до  майстерні 
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у  найближчому містечку. Місцеві механіки оглянули 
авто й розвели руками.

– Це дуже серйозна поломка. Полетів радіатор і вен-
тилятор. Боїмося, що відремонтувати це неможливо.

Почувши таке, Генрі Форд мовчки закасав рукави 
й сам заходився біля машини. Навколо зібрався цілий 
натовп роззяв. За якусь годину завдяки золотим рукам 
майстра все запрацювало, і караван поїхав далі. Оше-
лешені механіки довго проводжали поглядами ман-
дрівників.

Вечорами кочовики сідали біля вогнища й розмов-
ляли про життя. Едісон полюбляв розповідати про хі-
мічні експерименти, гірські породи й мінерали. Часом 
він розважав усіх, розповідаючи якусь казку. Команда 
сперечалася про музику Моцарта, твори Гюго й Шекспі-
ра. Берроуз учив Форда розпізнавати пташок по співу, 
а Едісона – назви рослин.

Форд завжди дуже любив пташок, а в цих мандрах 
полюбив іще дужче. 

– Птахи – найкращі друзі! – казав він. – Ми потребу-
ємо їхньої краси.

На фермі Форда на  його прохання облаштували 
аж п’ятсот шпаківень і  великий будиночок для ласті-
вок, у якому було сімдесят шість гнізд. Усю зиму Клара 
й Генрі розвішували на деревах годівнички, а тоді диви-
лися в підзорну трубу, хто ж прилетить подзьобати насін-
ня. Взимку басейн підігрівали, щоб у ньому могли плава-
ти качки. Улітку Форди наказували залишати на деревах 
вишні, а на грядках полуниці, щоби птахам було чим по-
ласувати.
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Якось у  Конгресі США завис важливий документ. 
Це був Акт Вікса-Макліна про птахів, який ніяк не хо-
тіли приймати. Форд уперше й востаннє в житті вдав-
ся до не дуже чесного політичного тиску. Він попросив 
кожного зі своїх шести тисяч дилерів, що продавали ав-
томобілі «Форд», телеграфувати своєму представнико-
ві в Конгресі. 

Конгресмени, вражені такою наполегливістю гро-
мадян, прийняли «пташиний» закон. Так, завдяки під-
тримці Форда, у країні заборонили полювати на птахів 
навесні  – саме тоді, коли вони прилітають вити гніз-
да. Було заборонено також вбивати диких птахів зара-
ди моди. Адже дами досі полюбляли прикрашати яскра-
вим пір’ям свої капелюшки. 

– Виявляється, птахи теж можуть мати голоси!  – 
гмикнув Генрі.

У Форда було чимало друзів серед найвпливові-
ших людей країни. Якось кочовики вирішили завітати 
на ферму до тодішнього президента США Калвіна Ку-
ліджа. Їх радо прийняли, а  Фордові вручили бочечку 
кленового сиропу, виготовленого ще 1780 року одним 
із предків президента.

Кочовикам мандрувалося так добре, що невдовзі їхні 
дружини запрагнули й собі приєднатися до каравану. 
Таку мандрівку влаштували 1924 року. Дами прихопи-
ли із собою покоївок і цілі вантажівки з гардеробом.

– Ну все, тепер не  скупаєшся голяка,  – зітхнув 
 Едісон.

З роками мандри мільйонерів почали приверта-
ти забагато уваги. За кожним поворотом на кочовиків 
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чигали репортери з фотоапаратами. Вони вистежували, 
що мандрівники роблять вдень і вночі, скільки сплять, 
що їдять, ловили кожну їхню фразу, а потім усе це опи-
нялося в газетах. «Геній спить під зірками», «Мільйони 
доларів на відпустку», «Генрі Форд показує, що не бо-
їться роботи», – ці та інші заголовки з’являлися на пер-
ших шпальтах. 

З часом надмірна увага набридла мандрівникам. 
Вони з жалем припинили свої подорожі, але раптом з’я-
сувалося, що Форд із компанією запровадив нову моду. 
У мандри Америкою подалися незліченні любителі при-
год, компанії студентів, родини з дітьми. Усі, кому вда-
валося знайти вільний тиждень і затишний фургончик.
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Запитання
1. Як Генрі Форд із друзями називав свою команду 

мандрівників?

2. Як друзі облаштували свій побут у поїздках?

3. Ставши мільйонером, Форд усе одно не боявся 
брудної роботи. Як він це довів?

4. Як саме Генрі Форд дбав про птахів?

5. А яка мандрівка країною була б до вподоби тобі?
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РОЗДІЛ 8  
Форд іде в бій



Якщо б я думав тільки про 
свій зиск, то не пропагував би 
ніяких змін.

Генрі Форд

Можна рознести вщент 
цей світ, але неможливо 
побудувати новий.

Генрі Форд

Якось журналісти запитали у  Форда, якої він 
думки про війну. 

– Я ненавиджу війну, – вигукнув він. – Вій-
на – це вбивство, розорення, руйнування. Без-

причинне, жорстоке й безсердечне. 
Про війну говорили всі, адже за океаном, у Європі, 

розгорталася Перша світова. Бойові дії лише набирали 
обертів. Ніхто й передбачити не міг, що ця катастрофа 
забере мільйони життів. 

Сполучені Штати якийсь час залишалися осторонь 
цих подій. Місцеві пацифісти, тобто люди, які хочуть 
зупинити насилля, вирішили, що можуть вплинути 
на європейських політиків, аби ті поклали край крово-
пролиттю. Якийсь час Генрі Форд теж вірив у цю ідею. 
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Він найняв корабель «Оскар II», зібрав довкола себе гру-
пу активістів і відплив у Європу. Форд сподівався своїм 
авторитетом вплинути на європейських урядовців і гро-
мадську думку.

За мандрівкою Форда спостерігала вся Америка. 
З ним на кораблі пливли 120 делегатів. 54 репортери 
стежили за кожним його кроком. Під кінець плавання 
Форд так втомився від їхньої уваги, що перестав вихо-
дити з каюти. Поповзли чутки, що він захворів. Жур-
налісти днювали й ночували під Фордовими дверима. 
Якось вони підкупили стюарда й увірвалися до каюти 
Форда.

– Що ви тут робите? – обурився Генрі.
– Ми прийшли дізнатися, чи ви не  померли, пане 

Форд. Не хотілося б проґавити таку подію!
Тим часом делегати на кораблі пересварилися між 

собою. Ніхто з  них і  гадки не  мав, як змусити євро-
пейських політиків дослухатися до  їхніх слів. Коли 
зрештою корабель увійшов у шотландський порт, від 
колишнього ентузіазму миротворців не  залишилося 
й сліду. 

Європейська преса насміхалася з  «корабля миру». 
Уряди не ставилися до зусиль американських пацифіс-
тів серйозно.

Із Шотландії корабель приплив у Норвегію. Побув-
ши там якийсь час, Форд остаточно зрозумів, що пере-
мовинами нічого не досягне. Якщо країни хотіли воюва-
ти, ніхто не міг стати їм на заваді. Потай від журналістів 
він повернувся до США.
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Невдовзі німецькі підводні човни почали блокувати 
європейські узбережжя. Вони топили торгові кораблі, 
і найбільше від цього постраждала Велика Британія. Ця 
країна ввозила чимало продовольства. Без морських по-
ставок тут міг початися голод. Потрібно було негайно 
збільшити вирощування пшениці, вівса та овочів у кра-
їні. Але як це зробити, якщо худоби для оранки не ли-
шилося? Її всю відправили на фронт або давно відвели 
на бойню. 

Почувши про цю біду, Форд зібрав своїх інженерів. 
Разом вони розробили креслення й негайно запустили 
виробництво тракторів. На заводах «Форд Мотор» виго-
товили 5 тисяч комплектів запчастин і потай доправи-
ли їх до Великої Британії. На заводі Форда в Манчестері 
із цих готових деталей зібрали 5 тисяч тракторів і від-
правили їх на поля. 

Генрі з дитинства мріяв полегшувати життя ферме-
рам. Навіть малим Форд розумів, що машини можуть 
зробити працю на землі ефективнішою. 1907 року, уже 
маючи свою компанію, Форд підмовив друзів-інжене-
рів розробити експериментальний трактор. Це була 
смішна машина на червоних колесах, зроблена з дере-
ва й металу. Зовні вона трохи нагадувала жука. Серцем 
експериментального трактора був автомобільний дви-
гун із «Моделі В». Форд назвав цей транспорт «авто-
плугом». 

Трактор 1917 року був геть іншим. Великими задні-
ми й меншими передніми колесами він уже нагадував 
сучасні трактори. Це був повністю металевий «звір», 
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виготовлений з латуні та інших сплавів. Він мав від 12 
до 20 кінських сил.

Доки британські чоловіки воювали в окопах, британ-
ські жінки швидко навчилися водити трактори й підня-
ли сільське господарство в країні. Велика Британія уни-
кла голоду завдяки новим технологіям. 

За рік трактори «Фордсон» стали продавати в США. 
Вірний собі, Форд постарався зробити їх недорогими. 
Тепер будь-який фермер із середнім прибутком міг доз-
волити собі такого помічника. У 1920-ті роки 75 відсот-
ків тракторів у США були «Фордсонами».

1917 року Сполучені Штати теж вступили у війну. 
На замовлення уряду заводи Форда стали виготовля-
ти човни «Іґл» для армії, мотори для авіації, каски, 
газові маски та багато іншого. У листопаді 1918 року 
Перша світова війна закінчилася. Форд розчистив 
склади від військових замовлень і повернувся до ав-
томобілів. 

1924 року понад половина автомобілів, які продава-
лися в США, зійшла з конвеєра «Форд Мотор». Генрі во-
лодів не тільки левовою часткою американського ринку, 
а й половиною світового ринку автомобілів. 

Новий завод «Рівер Руж» у Дірборні, який Генрі по-
чав споруджувати 1917 року, був справжнім витвором 
мистецтва. Це був найбільший промисловий комплекс 
у світі на той час, що об’єднував 93 будівлі. 

На «Рівер Руж» Форд утілив цілковито нову схему 
виробництва, яка потім увійшла до підручників з бізне-
су. Він зрозумів, що виробляти автомобілі можна наба-
гато швидше й дешевше, якщо володіти всіма ланками 
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виробництва: від видобутку руди й виплавки сталі до по-
ставок автомобілів у точки продажу. Тому він розширив 
річку Руж, аби по ній могли плавати його кораблі з ру-
дою, запустив свої власні чавуно- і сталеливарні й при-
дбав велику частину залізниці. Повний цикл виробниц-
тва, від видобутку руди до  сходження готового авто 
з конвеєра, скоротився з 21 до 14 днів.

Форд не купував жодної деталі. Усе від металу для 
двигуна до  шкіряних крісел у  салоні виготовлялося 
на різних підприємствах «Форд Мотор».

За неймовірні прориви в бізнесі Форда проголосили 
автомобільним королем, і це було щирою правдою. 

Досягнувши небувалих вершин як підприємець, 
Генрі дещо розслабився. Едсель, який на той час став 
президентом «Форд Мотор», закликав батька розро-
бити нові, сучасніші автомобілі, адже світ не  стояв 
на  місці. Але Форд-старший проігнорував прохання 
сина й ледве не поплатився за це. Адже, як любив пов-
торювати сам Форд, ніхто з нас не має права розслаб-
лятися. 

– Бізнес ніколи не стоїть на місці. Він повинен руха-
тися вперед, або почне котитися назад, – написав Генрі 
у своїй автобіографії.

З моменту випуску першого автомобіля «Модель Т», 
Америка докорінно змінилася. Форд сам змінив її, поса-
дивши своїх співгромадян на автомобілі. Дороги з най-
жахливіших у світі стали одними з найкращих у світі. 
Якщо раніше один автомобіль припадав на 9 тисяч жи-
телів Америки, то тепер на машині їздив кожен п’ятий 
американець. Вигравши процес проти монополістів, 
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Форд звільнив виробників автомобілів від поборів. За-
стосувавши для виробництва машин промисловий кон-
веєр, Генрі спровокував автомобільний бум. 

Форд проклав дорогу в майбутнє для багатьох інших 
промисловців. Тож не  було нічого дивного, що тепер 
вони зміцніли, розцвіли й спробували потіснити авто-
мобільного короля.

Генрі відчув, що розпочинається іще одна війна  – 
війна між виробниками автомобілів за ринок. І він, хай 
там що, збирався здобути перемогу.

Фордові наступала на п’яти корпорація «Дженерал 
Моторз», яка виробляла автомобілі «Кадилак», «Шев-
роле», «Понтіак» та інші. Ще одним конкурентом була 
компанія «Крайслер». Крім них були й інші виробники. 
Продажі конкурентів почали зростати на очах, а Фордо-
ві – потихеньку падати.

– У чому річ? – не міг зрозуміти Генрі. – Що не так 
із «Моделлю Т»? Вона ж досконала!

«Модель Т» і справді була дуже надійним автомобі-
лем. Його не могли «вбити» ні погані дороги, ні невмілі 
водії. Зламані деталі легко замінювалися, бо Форд зро-
бив іще одне нововведення – він першим зробив деталі 
автомоблів взаємозамінними. 

Якось Генрі Форд розповів президентові Вудро Віль-
сону анекдот. 

– Одного разу, пане президенте, я  проїжджав повз 
цвинтар і  побачив гробара, який копав дуже велику 
яму. «Друже, – гукнув я, – навіщо така велика моги-
ла? Невже тут ховатимуть цілу сім’ю?» «Та ні, – відка-
зав гробар. – Це могила для однієї людини. Розумієте, 
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старигань був диваком. Він заповів поховати його в ав-
томобілі «Форд». Сказав, що досі вона вивозила його 
з усіх ям, то, може, вивезе з останньої».

Президент США гучно розреготався.
Анекдот був не далекий від істини: «Форд» і справ-

ді міг подолати найгірші ямища. Утім, час минав, 
а за двадцять років автомобіль майже не змінився. Інші 
авто мали сучасніший вигляд. Вони були гарніші зовні 
й модернізовані всередині. «Модель Т» здавалася на їх-
ньому тлі дуже недорогою й  надійною, проте застарі-
лою й похмурою машиною. Форд спробував запровади-
ти дрібні зміни, наприклад, трохи змінив лобове скло. 
Але це не допомогло. 

Визнавши цю поразку, Генрі Форд учинив так, як 
завжди: взяв паузу, щоб подумати і  знайти рішення, 
а тоді відразу кинувся в бій.

31 травня 1927 року компанія «Форд Мотор» оголо-
сила про припинення виробництва легендарного авто-
мобіля. Це була справжня сенсація. 

Репортери штурмували лабораторію «Форд Мотор» 
у  Дірборні. Вони намагалися довідатися, яку новин-
ку готує Генрі Форд натомість. Уся країна була заінтри-
гована. Американці сперечалися, чи буде нова модель 
особливою. Хтось доводив, що «Форд Мотор» настав кі-
нець. Інші пророкували, що Генрі Форд готує справжню 
бомбу.

Заводи Форда по всьому світу спинилися на шість мі-
сяців.

Працівники сиділи без роботи. Автодилери паніку-
вали. 
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Нарешті 2 грудня 1927 року «Форд Мотор» предста-
вила новий автомобіль. Він знову звався «Модель А», 
як і перше авто компанії, проте був цілковито іншою ма-
шиною з новітнім дизайном і багатьма сучасними функ-
ціями.

«Модель А» мала чотирициліндровий двигун потуж-
ністю 40 кінських сил і розвивала швидкість до 105 кі-
лометрів за годину. Коробка передач була майже сучас-
ного зразка, а  на  колесах установили новітні гальма. 
Нове авто також споживало набагато менше пального.

Форд відмовився від єдиного варіанту автомобіля. 
Модель випускали у вигляді купе, бізнес-купе, спортив-
ного купе, родстера, кабріолета, фаетона, універсала, 
таксі, пікапа та ще кількох версій. Кольори автомобілів 
теж стали різними.

Подивитися на новинку «Форд Мотор» у день презен-
тації в Детройті прийшли понад 100 тисяч осіб. Натов-
пи оточили приміщення, намагаючись побачити маши-
ну хоч краєм ока. В інших містах, де показували авто, 
довелося викликати поліцію, щоб угамувати нетерпля-
чих.

Найдешевша «Модель А», двомісний відкритий род-
стер, коштувала всього 385 доларів. Модель із дахом – 
495. Форд дотримав своєї політики виготовляти якісні, 
але доступні автомобілі.

Піврічне очікування було виправдано – продажі під-
скочили.

Наступного року американська автомобільна про-
мисловість побила всі рекорди. У країні виробили чоти-
ри з половиною мільйони автомобілів.
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На кінець 1929 року, вкотре знизивши ціни, Генрі 
Форд повернув собі статус автомобільного короля. 
44 відсотки всіх машин, які сходили з конвеєра в США 
й Канаді, було виготовлено на заводах «Форд Мотор».
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Запитання
1. Як Генрі Форд ставився до війни?

2. Форд полегшив роботу фермерів. Як саме?

3. Які ще компанії, крім «Форд Мотор», випускали 
автомобілі в США в часи Генрі Форда? Знайди про 
них інформацію в енциклопедії або інтернеті.

4. Чому продажі «Моделі Т» почали падати?

5. Як Генрі Форд повернув собі статус автомобільного 
короля?
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РОЗДІЛ 9  
Підкорювач неба



Вкладай мізки в нові технології, 
більше мізків.

Генрі Форд

25 липня 1909 року в історії авіації стала-
ся знаменна подія. Французький авіатор 
і винахідник Луї Блеріо на літаку власної 
конструкції «Блеріо XI» першим пере-

тнув Ла-Манш – протоку між Великою Британією й ма-
териком.

Літак вилетів із французького міста Кале й призем-
лився в англійському Дуврі, пролетівши 38 кілометрів 
за 36,5 хвилин. Посадка була жорсткою, зламалася одна 
з лопатей повітряного гвинта, але пілот не постраждав. 

– Браво! Браво, Блеріо! – галасував натовп.
Політ став сенсацією, про нього написали газети бага-

тьох країн світу. Адже лише шість років тому брати Рай-
ти сконструювали «Флаєр-1» із двигуном внутрішнього 
згоряння – перший у світі літак, який міг добре літати. 

Почув про досягнення Блеріо і п’ятнадцятирічний 
Едсель Форд. Він прийшов до батька й попросив його 
про двигун від «Моделі Т».

– Навіщо тобі двигун, сину?
– Ми з  Чарлі хочемо збудувати моноплан!  – задер 

підборіддя Едсель. Хлопець боявся, що батько не сприй-
ме його наміру всерйоз. Друг юнака, Чарльз ван Аукен, 
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стежив за винаходами Блеріо і ще торік скопіював і ви-
вчив схему літака. 

– Ну що ж... – задумався старший Форд. 
Едсель затамував подих.
– Гаразд! – вирішив Генрі. – Я дам тобі мотор.
– Єс! – зрадів юнак.
– І пришлю трьох робітників із  заводу,  – додав 

Форд. – Вони допоможуть вам зібрати все докупи.
Невдовзі літак було завершено. Він був дуже схожий 

на «Блеріо XI», проте літав геть не так вправно. Під час 
тестового польоту Ван Аукен, що був за пілота-випробу-
вальника, врізався у паркан.

Хлопці вирішили, що потрібен потужніший двигун. 
Вони трохи змінили мотор і наступного року, на пара-
ді в місті Форт-Вейн, вирішили продемонструвати свій 
винахід. Цього разу літак злетів уже вище, але вреш-
ті-решт приземлився... на дерево! 

Зважаючи на невдачі, Форд-молодший на деякий час 
забув про експерименти з літаками, а Фордові-старшо-
му було достатньо автомобілів.

Про літаки Генрі Фордові нагадали наприкінці Пер-
шої світової війни. Американський уряд зробив став-
ку на військову авіацію, але країні бракувало потужних 
авіадвигунів. 

Для розробки потрібного мотора залучили найкра-
щих інженерів з  усієї країни. Їх розмістили в  одно-
му з готелів у Вашингтоні й не випускали доти, доки ті 
не спроєктували новий двигун для літака. На допомо-
гу проєктувальникам запросили досвідчених креслярів. 
Робота тривала цілодобово. 
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Потужний двигун розробили й  виготовили рівно 
за місяць. Він отримав назву «Ліберті». Із проханням 
почати масове виробництво літаків влада звернулася 
до найпотужніших автомобільних заводів: «Форд Мо-
тор», «Лінкольн», «Кадилак», «Паккард» та  інших. 
За два роки в США виготовили понад 20 тисяч таких 
моторів. «Ліберті» став одним з найпотужніших і най-
надійніших авіадвигунів свого часу в усьому  світі.

Згодом, 1923  року, Генрі Форд отримав дивного 
 листа.

«Ми хочемо побудувати суцільнометалевий літак. 
Якщо ви до нас приєднаєтеся, це вам коштуватиме тися-
чу доларів. За цю тисячу ми дамо вам лише одну гаран-
тію: ви ніколи не повернете свої гроші», – було напи-
сано в посланні. Унизу стояв підпис: «Вільям Б. Стаут, 
винахідник».

Генрі розреготався.
– От нахаба!
Форд хотів було викинути папірець у смітник і забу-

ти про Вільяма Стаута назавжди. Але потім він переду-
мав і наказав своїм помічникам довідатися, хто ж такий 
цей винахідник і чи справді він спроможний винайти 
щось путнє. Генрі добре пам’ятав, як йому самому дово-
дилося шукати бізнесменів із повними гаманцями для 
початку власної справи.

Несподівано з’ясувалося, що Вільям Бушнел Стаут 
і справді був цікавим винахідником. Він уже збудував 
військовий літак «Торпедо» і літак «Бетвінг», схожий 
на  кажана в  польоті. Якби Бетмен існував насправді 
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й жив у часи Вільяма Стаута, то літав би саме на тако-
му літаку. 

Форд також з’ясував, що Стаут надіслав подібні по-
слання ста п’ятдесятьом бізнесменам Детройта. Генрі 
й Едсель вирішили дати винахідникові по тисячі дола-
рів. Відгукнулися й інші промисловці. 

Стаутові вдалося зібрати потрібну суму, і  невдов-
зі він збудував два нові літаки. Чимало перших літаків 
мали дерев’яні частини. Наприклад, у «Флаєра» братів 
Райтів були дерев’яні пропелери. Раму теж було зробле-
но з дерева – ялини. Літаки Стаута, як він і хотів, були 
суцільнометалеві, тобто зроблені всуціль із металу. Це 
робило їх міцнішими. Утім, випробування показали, що 
машини недостатньо потужні.

– Потрібні кращі двигуни. А на це треба більше гро-
шей! – вигукнув Стаут у розпачі.

– Друже, не  кажіть, що вам потрібно більше гро-
шей,  – несподівано до  майстерні винахідника зайшов 
Генрі Форд. – Вам не грошей більше потрібно, а потріб-
ні більші літаки!

– Не розумію… – пробурмотів ошелешений авіакон-
структор.

Форд пояснив, що Стаутові варто подумати про вели-
кі літаки, здатні перевозити не двох чи трьох осіб, а на-
багато більше пасажирів. Таких літаків у  ті часи іще 
не виготовляли.

Генрі Форд був візіонером – він досить точно перед-
бачав майбутнє різних технологій. От  і цього разу він 
відчув, що майбутнє авіації  – за  великими пасажир-
ськими перевезеннями.
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Форд недарма завітав до  винахідника. Він запро-
понував солідні інвестиції для компанії Стаута. З  до-
датковими фінансами від Форда авіаконструктор роз-
робив новий просторий літак «Ейр Пулмен», здатний 
підняти в повітря дев’ятьох осіб – пілота, другого піло-
та, стюардесу і шістьох пасажирів. Салон обклеїли шпа-
лерами, розмістили в ньому м’які зручні крісла й улашту-
вали санвузол. Це був повноцінний пасажирський літак. 

Невдовзі Форди викупили компанію Стаута повні-
стю. Розробник отримав новий просторий завод і мож-
ливість збирати літаки на конвеєрі. 

– Едселю, ти вже думав, як ми рекламуватимемо 
наші літаки? – запитав Генрі.

– За твоїм рецептом, тату. 
– Не зрозумів?
– Влаштуймо перегони! Адже саме так ти рекламу-

вав автомобілі.
Генрі Форд засміявся.
Перший Національний повітряний тур «Кубок Едсе-

ля Форда» відбувся 1925 року. У змаганні взяли участь 
17 різних літаків. За тиждень вони пролетіли 3058 км, 
зупиняючись у  десятьох різних містах. Про перегони 
повідомляли по радіо й у газетах. Зачувши, що в місто 
летять літаки, місцеві жителі кидалися зустрічати їх 
оплесками. 

Такі перегони Едсель влаштовував сім років поспіль. 
У них перемагали різні літаки. Більше ніхто не врізав-
ся в паркани й не сідав на дерева. Навпаки, готуючись 
до  змагань, розробники суттєво вдосконалили амери-
канські літаки. 
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Генрі Форд тим часом зрозумів, що місту потрібен су-
часний аеропорт. Він розпочав будівництво в Дірборні, 
і вже 1925 року тут із помпою відкрили «Аеропорт Фор-
да», один із найсучасніших у світі на той час. 

Багато в  чому він був першим. Наприклад, тут 
з’явився перший у  США готель в  аеропорту. Тут збу-
дували перші злітно-посадкові бетонні смуги. Саме тут 
з’явився перший пасажирський термінал у США, а та-
кож перша служба авіапошти. 

Одного дня журналісти побачили на злітній смузі ае-
ропорту транспортний літак. У нього вантажили дета-
лі «Моделі  Т». Всередину занесли й  кілька пакунків, 
які Клара й  Едсель передали для доставки в  Чикаго. 
За кілька хвилин літак злетів у повітря.

З міста вітрів – так американці називають Чикаго – 
літак прилетів назад у Дірборн із новим вантажем. «Сьо-
годні в Америці покладено початок регулярній комерцій-
ній авіації», – написала газета «Нью-Йорк таймс» про цю 
подію. Уперше в історії країни вантажі почали доставля-
ти не потягами, автомобілями чи кораблями, а літаками. 

– Я ставлюся до літаків так само, як до автомобілів 
тридцять років тому, – розповів Генрі репортерам. 

Дослухавшись до порад Едселя, який завжди марив 
польотами, Форд запланував створити «Модель Т» для 
неба. І незабаром, після кількох спроб, такий літак було 
розроблено. Він отримав офіційну назву «Форд Тримо-
тор», але в народі цей тримоторний моноплан прозвали 
Бляшаним гусаком.

«Форд Тримотор» завдовжки понад 15  метрів мав 
двигуни потужністю 420 кінських сил. Це був місткий 
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і надійний літак, завдяки якому можна було налагодити 
пасажирські і вантажні перевезення. Невдовзі тримо-
тори стали обслуговувати рейси Сан-Дієго – Нью-Йорк, 
а згодом – нові й нові напрямки.

1929 року сталася ще одна подія, яка прославила лі-
таки Форда. Генрі подарував Бляшаного гусака знаме-
нитому американському дослідникові, адміралу Річар-
дові Берду, і той долетів на літаку Форда до Південного 
полюса.

З конвеєра на  заводі Стаута зійшли 199 літаків 
«Форд Тримотор». Їх використовували для пасажир-
ських перевезень та доставки пошти. Останній з них лі-
тав аж до 1989 року – він доправляв пошту на невелич-
кий острів на озері Ері.

До нашого часу збереглися зо два десятки літаків 
Форда. Один із них, із бортовим номером C-1077, справ-
ді легендарний. Подумати лишень, на ньому літали ви-
датні авіатори Чарльз Ліндберг та Амелія Ергарт, а се-
ред пасажирів був президент США Франклін Делано 
Рузвельт!

Генрі Форд припинив виготовляти літаки в часи Ве-
ликої депресії – економічної кризи, яка тривала в усьо-
му світі з 1929 року до кінця 1930-х років. У цей час про-
давати «небесний транспорт» було непросто. Коли  ж 
депресія закінчилася, інші виробники літаків зайшли 
так далеко, що їх було годі наздогнати.

Але повернутися до  виробництва літаків Фордові 
все ж довелося. Це сталося в часи Другої світової вій-
ни. Генрі збудував новий величезний завод «Віллоу 
Ран» для випуску військових літаків на  замовлення 
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уряду. Тут зібрали 9 тисяч важких бомбардувальників 
B-24 «Ліберейтор» – половину всіх B-24, виготовлених 
для фронту. Ці літаки американська армія використо-
вувала для бомбардувань нацистських військ у Європі.

Запитання
1. Яка подія наштовхнула Едселя Форда на думку 

зібрати літак?

2. Як Генрі Форд ставився до літаків? Яке майбутнє він їм 
віщував? 

3. Чи вдалося компанії Форда створити «Модель Т» для 
неба?

4. Як Едсель Форд рекламував літаки?

5. Чому «Форд Мотор» довелося повернутися 
до виробництва літаків після Великої депресії? Що це 
були за літаки?
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РОЗДІЛ 10  
Благодійник



Добробут країни залежить 
безпосередньо від нас, окремо 
взятих звичайних людей.

Генрі Форд

Я не можу змиритися 
з голодом і злиднями, якщо вони 
породжені виключно поганим 
менеджментом.

Генрі Форд

Ви любите автомобілі або літаки? Стежите за тех-
нічними винаходами? Читаєте про нові девай-
си? Плануєте вчитися в бізнес-школі? Цікавите-
ся постатями геніїв? Залюблені в історію? Якщо 

ви робите бодай щось із цього, тоді вам точно буде ціка-
во відвідати Дірборн.

Це містечко починалося з  кількох ферм французь-
ких колоністів. Але за останню сотню років воно стало 
одним із найпотужніших хабів, тобто транспортних вуз-
лів, автомобільної промисловості у світі. 

У Дірборні розміщено штаб-квартиру компанії 
«Форд», яка належить до найбільших світових корпо-
рацій. Лише на дірборнському заводі «Форд» працюють 
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44 тисячі робітників. У місті є й інші потужні компанії, 
пов’язані переважно з автомобілями.

У центрі Дірборна можна відвідати величезний Му-
зей імені Генрі Форда. Тут зібрано неймовірну колекцію 
машин, літаків, президентських лімузинів, паровозів, 
моторів і всіляких технічних дивовиж. Тут відтворено 
майстерню Томаса Едісона, сюди перевезли дім братів 
Райтів та інших видатних людей. Колекцію започатку-
вали Генрі й Клара Форди. Вони хотіли показати істо-
рію країни через її винаходи й вироби.

У Дірборні під відкритим небом відтворили ферму 
Фордів. Сюди перевезли будинок, в  якому народився 
Генрі. Поруч можна побачити і сарайчик, у якому він зі-
брав свій перший «Квадрицикл». 

Над річкою Руж, яка тече через місто, стоїть леген-
дарний маєток Фордів «Фейр Лейн». Його можна від-
відати  – тут діє музей. Клара й  Генрі переїжджали 
за своє життя п’ятнадцять разів. Це був їхній останній, 
улюблений дім, в якому вони ростили своїх чотирьох 
онуків.

Поруч із «Фейр Лейн» діє місцеве відділення Мічи-
ганського університету. Своєю появою воно завдячує 
компанії Генрі Форда, яка потребувала багатьох інжене-
рів і менеджерів. 

Неподалік від університету працює Коледж імені 
Генрі Форда, на чиї кошти його було відкрито. 

Навпроти коледжу  – Медичний центр імені Генрі 
Форда. Такі центри розкидано по всій країні. Усі вони – 
частинки великої медичної мережі, створеної на кошти 
промисловця.
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На честь Форда названо місцевий стадіон, вулиці, ап-
теки, бібліотеку та багато іншого. Так само – і в Детрой-
ті, передмістям якого є Дірборн. А в Каліфорнії й Кана-
ді на честь промисловця та його компанії названо цілі 
міста.

Генрі Форд, маючи великі статки, використовував їх, 
щоб підтримувати освіту, медицину, історичну спадщи-
ну. Робив він це у свій, своєрідний, спосіб.

Форд завжди наголошував, що ненавидить благодій-
ність. 

– Навіщо подавати милостиню в цивілізованому су-
спільстві? – вигукував він.

– То ви проти допомоги ближнім?  – перепитували 
ошелешені журналісти.

– Що за дурня? Авжеж ні! Але допомагати їм треба 
по-іншому!

– Що ви маєте на  увазі, пане Форд?  – не  розуміли 
журналісти.

– Я вважаю, що ми використовуємо наше співчуття 
для мізерних справ. Якщо дати жебракові кілька цен-
тів, він зможе купити хліба. Та чи усуне це його пробле-
ми? Аж ніяк! Наше співчуття підказує нам нагодувати 
голодного. Тим часом ми всі мали б докладати зусиль, 
аби усунути голод взагалі!

За таким принципом Форд і діяв. Якщо його увагу 
звертали на хвору дитину, він докладав максимум зу-
силь, щоб допомогти всім недужим на цю хворобу. Якщо 
поруч бідували люди, Форд не приходив до них із коши-
ком харчів. Натомість він будував школу, в  якій діти 
цих бідняків могли безкоштовно навчатися, здобуваючи 

109



робітничу професію. Після такої школи вони легко зна-
ходили роботу й більше не бідували.

1916 року було створено Ремісниче училище Генрі 
Форда. До нього набирали хлопців віком від дванадця-
ти до вісімнадцяти років, які були змушені рано поки-
нути школу. Всім учням платили стипендію й доплачу-
вали за особливі успіхи в навчанні. 

Третину часу хлопці проводили в класі, де вивча-
ли арифметику, основи фізики й хімії. Дві третини – 
у  майстернях, де опановували різні інструменти. Їх 
відразу навчали виготовляти деталі, які були потріб-
ні заводам. 

– Мозок хлопців більше не мордують таємничим 
А, який пропливає чотири милі, тоді як В – дві. Їм 
демонструють реальні процеси на  заводі,  – пояс-
нював Форд репортерам.  – Міста більше не  є  чор-
ними цятками на картах. Учням показують постав-
ки з цеху в Сінгапур, рахунки з Африки й Південної 
Америки. І світ постає населеною планетою, а не гло-
бусом на столі!

Якщо учні вивчали дію помпи, їх вели в  машинне 
відділення подивитися на величезну помпу. Уроки з фі-
зики й хімії проводилися в лабораторіях.

Навчання було дуже практичним, а отримані знан-
ня можна було з успіхом застосовувати на підприємстві.

Найкращі учні досягали філігранної майстерності. 
Після завершення навчання їм одразу ж пропонували 
роботу в одному з цехів «Форд Мотор».

1914 року в Детройті почали будувати міську лікар-
ню. Грошей весь час бракувало, тож урешті-решт Клара 
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й  Генрі Форди профінансували левову частку витрат 
і  стали її  власниками. Форд придумав для шпиталю 
ефективну систему роботи, яка не поступалася поряд-
кові на його заводах. Тут мудро організували простір, 
аби економити час медсестрам і лікарям. Для пацієнтів 
облаштували приватні комфортні палати. Запровади-
ли новітні принципи діагностики: пацієнта обстежував 
не один лікар, а кілька, незалежно один від одного. Так 
уникали помилкових діагнозів.

На медичні послуги встановили фіксовані тарифи. 
Наприклад, медичний огляд коштував 4,5 долари, а опе-
рація – 125 доларів. Так пацієнти завжди знали, за що 
саме платять. Ніхто не вимагав із них більше, ніж по-
трібно.

І все ж Форд ніколи не відмовляв у допомозі, якщо 
несподівано ставав свідком якоїсь біди. Одного разу, 
проїжджаючи сільською дорогою у штаті Массачусетс, 
Форд помітив літніх чоловіка й жінку, що в розпачі роз-
бирали якісь руїни. З’ясувалося, що це був їхній дім. 
Уночі здійнялася буря і зруйнувала його вщент. Схви-
льований Форд почав вивертати свої кишені й гаманець. 
Він віддав постраждалим усі гроші, які мав при собі. Це 
виявилося приблизно 200 доларів.

Форд цінував кожну копійку, якщо йшлося про орга-
нізацію виробництва. Одначе скнарою він ніколи не був. 

Форд ніколи не гнався й за престижем. Одного разу 
він відмовився від запрошення на вечерю в Білому домі 
на честь короля та королеви Англії. Його дружина, по-
яснив він, цього дня мала зустрітися з членами садово-
го клубу. 
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Генрі володів «Форд Мотор» до  своєї смерті 
в 1947 році. Він був одним із найбагатших промислов-
ців усіх часів. У 1920-х роках його чистий прибуток оці-
нювали в 1,2 мільярда доларів. Біографи підрахували, 
що Генрі Форд віддавав на благодійність рівно третину 
своїх особистих коштів, тоді як більшість багатіїв того 
часу – не більше п’яти відсотків.

Благодійність, започаткована Генрі Фордом, триває. 
1936 року Едсель Форд заснував Фонд Форда, пере-

казавши на його рахунок 25 тисяч доларів як перший 
внесок. Спершу Фонд надавав освітні та наукові гран-
ти – грошову підтримку студентам, винахідникам, на-
уковцям. Пізніше, під керівництвом старшого сина 
Едселя, Генрі Форда II, він обернувся на потужну між-
народну благодійну організацію.

Нині Фонд володіє 12-ма мільярдами доларів. Що-
річно він виділяє 500 мільйонів на гранти та різні по-
треби по всьому світу, допомагаючи долати соціальну 
нерівність. 

Про свій шлях до успіху, свої погляди на бізнес, тех-
нології і благодійність Генрі Форд написав книжку «Моє 
життя та  робота». Ось кілька думок із  неї. Вони досі 
не втратили актуальності, хоча й минуло вже майже сто 
років із часу написання цієї праці.

1.	Енергетика	і	технології,	гроші	і	товари	корисні	
лише	тією	мірою,	якою	звільняють	нас	для	повно
цінного	життя.

2.	Найздоровішим	бізнес	буває	тоді,	коли	йому,	як	
курці,	треба	трохи	попорпатися,	щоб	щось	отримати.
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3.	Бути	жадібним	до	грошей	–	перевірений	спосіб	їх	
не	мати.

4.	Той,	хто	боїться	майбутнього,	хто	боїться	невдачі,	
обмежує	свою	діяльність.

5.	Виробник	не	прощається	з	клієнтом	після	оформ
лення	продажу.	З	цього	все	лише	починається.

6.	Шлях	до	успіху	відкритий	для	будького,	хто	думає	
насамперед	про	надання	послуг	і	якісне	виконання	
своєї	роботи.

7.	Завжди	знайдеться	місце	для	покращень.
8.	Послуги	повинні	бути	найкращими,	які	ви	лише	

можете	надати.
9.	Найкращі	результати	дає	індивідуальна	ініціатива	

й	винахідливість.
10.	Молоді	люди	повинні	інвестувати	в	самих	себе,	

щоб	збільшити	свою	творчу	цінність.
11.	Капітал,	який	не	збільшує	кількість	робочих	місць,	

є	дешевшим	від	піску.
12.	Страхом	є	та	частина	людини,	яка	вважає,	що	

її	кар’єрою	керують	випадкові	обставини.
13.	Звичка	до	невдач	–	суто	психологічна.
14.	Людина	вмирає	тоді,	коли	перестає	змінюватися,	

а	похорони	–	просто	формальність.
15.	Людина,	не	здатна	тверезо	мислити,	не	є	освіченою,	

скільки	б	учених	ступенів	вона	не	здобула.
16.	Мета	освіти	–	не	забивати	голову	фактами,	а	на

вчати,	як	застосовувати	розум.	
17.	Здоровий	бізнес	–	це	бізнес,	у	якому	кожна	людина	

робить	за	день	роботу,	якою	пишається.
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18.	Щоразу	поступ	починається	з	малого	та	з	однієї	
людини.

19.	Покращення	починається	в	самій	людині.
20.	Неможливого	не	існує.

Запитання
1. Який спосіб допомагати іншим людям Генрі Форд 

вважав найкращим?

2. Як Форд допомагав іншим?

3. Як працювала лікарня Генрі Форда?

4. Як навчалися учні в училищі Генрі Форда?

5. Яка з думок Форда тобі сподобалася? Чому?
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Важливі дати

30 липня 1863 – народився Генрі Форд.
1879 – Генрі тікає з батькової ферми і влаштовується 

на першу роботу.
1880 – 1882 – Генрі навчається, працюючи 

в майстернях помічником майстра.
1883 – 1884 – Форд працює в компанії «Вестінґауз», де 

ремонтує парові двигуни.
1885 – на сільських танцях Генрі знайомиться 

з майбутньою дружиною Кларою Браянт.
1888 – Генрі й Клара одружуються.
1891 – Генрі починає працювати в Електричній 

компанії Едісона. 
1893 – у Генрі й Клари Фордів народжується 

син Едсель. Форд будує перший двигун 
внутрішнього згоряння. 

1896 – Форд із друзями будує свій «Квадрицикл». 
1899 – Генрі з інвесторами засновує Детройтську 

автомобільну компанію.
1901 – Форд здобуває перемогу в автоперегонах 

і засновує «Компанію Генрі Форда».
1903 – засновано компанію «Форд Мотор».
1908 – Форд представляє автомобіль «Модель Т».
1911 – Форд виграє в суді у справі Селдена.
1913 – на заводі Форда «Гайленд-парк», який 

нарекли «кришталевим палацом», запущено 
складальний конвеєр.
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1914 – Форд представляє «Модель Ts», удвічі підвищує 
зарплату робітникам на заводах і встановлює 
8-годинний робочий день.

1916 – Едсель Форд одружується з Елеонорою Клей.
1917 – Форд починає будівництво заводу «Рівер Руж», 

на якому виготовляє човни та авіамотори для 
армії США.

1918 – Форд балотується в Сенат США, але програє.
1919 – Едсель Форд стає президентом «Форд Мотор».
1922 – Форд купує компанію «Лінкольн Мотор».
1925 – Форд купує авіакомпанію, яка згодом отримає 

назву «Форд Ейрвейз».
1926 – у небо злітає перший літак «Форд Тримотор».
1927 – припинено виробництво «Моделі Т». Форд 

представляє нову «Модель А».
1936 – Едсель Форд засновує благодійний Фонд Форда.
1942 – Форд починає конвеєрний випуск 

бомбардувальників В-24 «Ліберейтор».
1943 – Едсель Форд помирає від раку у віці 49 років.
1945 – онука Форда, Генрі Форда II, призначено 

президентом «Форд Мотор».
7 квітня 1947 – Генрі Форд помирає на 84 році життя.
1990 – засновано асоціацію «Спадщина Генрі Форда».
1999 – діловий журнал Fortune проголошує Генрі 

Форда бізнесменом століття. 

117



Використані джерела
1.	Беляев	Н.	Генри	Форд.	–	М.	:	Журнальногазетное	

объединение,	1935.	–	264	с.
2.	Форд,	Г.	Моє	життя	та	робота.	/	пер.	з	англ.	Уляна	

Джаман.	–	К.	:	Наш	Формат,	2019.	–	344	с.
3.	Шпотов,	Б.	Генри	Форд	:	жизнь	и	бизнес	/	Б.	М.	Шпо

тов	;	РАН,	Институт	всеобщей	истории.	–	М.	:	КДУ,	
2005.	–	381с.

4.	Bak,	Richard.	Henry	and	Edsel:	The	Creation	of	the	Ford	
Empire.	Wiley,	2003.

5.	Ford	R.	Bryan.	The	Birth	of	Ford	Motor	Company.	Henry	
Ford	Heritage	Association,	2019.

6.	Hounshell,	David	A.	From	the	American	System	to	
Mass	 Production,	 18001932:	 The	 Development	
of	Manufacturing	Technology	in	the	United	States.	
Baltimore,	Maryland:	Johns	Hopkins	University	Press,	
1984.

7.	Jardim,	 Anne.	 The	 First	 Henry	 Ford:	 A	 Study	 in	
Personality	and	Business	Leadership.	Massachusetts	
Inst.	of	Technology	Press,	1970.

118



Дім, ферма і домашня 
майстерня Генрі 
Форда. Відеотур 

Парова машина 
«Вестінґауз»

Двигун Отто

Це цікаво 
Перший двигун 
внутрішнього зго-
ряння, який Форд 
зібрав на кухні

«Квадрицикл»

Перегонове авто 
«Тоталізатор» 

Перегонове авто 
«999»

«Модель А» 
(1903 рік)

«Модель Т» (1914 рік)
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«Модель Т» підкорює 
гору Бен- Невіс (відео)

Збирання маховика 
магнето на конвеєрі 
(1913 рік)

Трактор «Фордсон» 
(1917 рік)

Військовий човен 
«Іґл»

Клара і Генрі Форди 
спостерігають за пта-
хами в підзорну трубу

Мандрівники за обі-
днім столом 

Комплекс «Рівер 
Руж»

«Модель А»  
(родстер, 1929 рік)

Бомбардувальник 
B-24

Фонд Форда
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Волт 
Дісней

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 1 9

Подарунок!
ПЕРШИЙ РОЗДІЛ З КНИЖКИ



РОЗДІЛ ПЕРШИЙ
Волт, просто Волт



За кожною усмішкою має бути 
сльозинка.

Волт Дісней

–Вітаю, пане, у вас хлопчик! – немолода лі-
карка широко всміхнулася і  спробувала 
передати згорток із дитиною в руки висо-
кого худорлявого чоловіка.

– Хлопчик? – здоровань трохи сіпнувся й розчарова-
но зітхнув. – Ви впевнені?

– Авжеж, – жінка дзвінко розсміялася. – Я приймаю 
пологи вже двадцять років. Повірте, я можу відрізнити 
хлопчика від дівчинки. 

Лікарка поклала на руки приголомшеного чоловіка 
дитину, замотану в пелюшки, і пішла геть. Новоспече-
ний татусь довго  дивився їй услід, аж поки вона не зни-
кла в темряві коридору. А потім повільно опустив очі 
на зморщене червоне личко й ледь чутно прошепотів:

– Так нечесно! 
Чоловіка, що розгублено тримав немовля посеред 

лікарняного коридору, звали Еліас Дісней. Поява цьо-
го малюка на світ стала для нього одним із найбільших 
розчарувань у житті.

Річ у тім, що в Еліаса вже було троє синів. Понад усе 
на світі він мріяв про доньку. Але в нього із Флорою – 
його невисокою дружиною з  темним, як нічне небо, 
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волоссям і великими очима – один за одним народжува-
лися тільки хлопчики. 

Еліасу не  щастило не  тільки з  дочкою. Він довго 
не міг знайти роботи. Будь-який проєкт, за який брався 
чоловік, закінчувався провалом. Йому не таланило ані 
з будівельним бізнесом, ані з вирощуванням апельсино-
вих дерев, ані з продажем газет і журналів. 

– Мене наче зурочили! – скаржився Еліас Флорі. 
Чомусь Еліас надумав собі, що з появою доньки чор-

на смуга в його житті має обов’язково скінчитися. Проте 
у Всесвіту були свої плани. І 5 грудня 1901 року Флора 
народила четвертого хлопчика, якого трохи згодом наз-
вали Волтер Еліас – друге ім’я малюк отримав на честь 
батька. 

Мрія Еліаса і Флори здійснилася трохи пізніше, коли 
у грудні 1903 року в них народилася дівчинка Рут. Про-
те пробачити Волту Еліас так і не зміг – хлопчик став 
для батька символом нездійснен них бажань. 

Може, саме тому Еліас лупцював малого Волтера 
за найменшу провину. А, може, він просто був жорсто-
кою людиною. 

– Немає кращого виховання, ніж фізичне покарання, – 
повторював Еліас, б’ючи Волта важким шкіряним реме-
нем. Дісней-старший настільки часто лупцював молодшого 
сина, що той навіть думав: Еліас – не його справжній тато. 

– Він мене ненавидить, – жалівся Волт братові Рою, 
показуючи йому червоні плями на тілі після «розмови» 
з батьком. – Вони точно взяли мене із притулку!

– Та ну, що ти таке кажеш, – утішав молодшого брата 
старший. – Нам також  перепадає від нього. 

І це була щира правда: «під роздачу» в тата Еліаса 
потрапляли всі четверо синів: старші Ґерберт, Реймонд 
і Рой, а також і Волт, попри його малий вік. 

– Просто наш тато такий, – пояснював Рой, прикла-
даючи лід до червоних пухирів на тілі Волта.

– Такий, тобто жорстокий, – відповідав йому молод-
ший брат. – Не знаю як ти, а я не хочу бути ТАКИМ! 
Не хочу й не буду!

Ім’я Еліас назавжди закарбується в  підсвідомості 
Волта як символ жорстокості, болю й  відчаю. Дісней 
не матиме ані найменшого бажання носити його. І коли 
хтось у  майбутньому проситиме його назвати повне 
ім’я, Волт широко всміхатиметься і твердо казатиме: 

– Називайте мене Волт. Просто Волт.
Місто,  в якому народився Волт Дісней, називається 

Чикаго. Цей величезний мегаполіс розташований у Спо-
лучених Штатах Америки на березі озера Мічиган. Тут 
живуть мільйони людей, а також будується безліч хма-
рочосів. 

Саме в  Чикаго збудували перший у  світі хмарочос. 
Офісну будівлю на цілих десять поверхів було спорудже-
но далекого 1885 року. Зараз такий будинок нікого не зди-
вує, оскільки в  багатьох містах світу є  будівлі на  сто, 
а то й більше поверхів. Але 135 років тому це було справж-
ньою фантастикою. Ще б пак! Люди тоді жили щонайбіль-
ше у триповерхових будинках. А тут цілих десять повер-
хів! У декого навіть шия терпнула, коли вони дивилися 
вгору, намагаючись розгл едіти в небі дах цієї дивовижі. 

Загалом на початку двадцятого сторіччя Чикаго було 
найбільшим промисловим містом Америки – надзвичайно 

Далі буде...

Цю та інші книжки серії можна придбати 
на сайті www.ipio-books.com
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Серія заснована у 2014 році та регу-
лярно доповнюється новинками. Усі 
книжки серії є бест селерами. Книжки 
серії здобули номінацію у всеукраїн-
ському рейтингу «Книжка року 2017»

www.ipio-books.com

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

«Мета освіти – не забивати 
голову фактами, а на вчати, 
як застосовувати розум»

Генрі Форд
Генрі Форд

Валентина Вздульська
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