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Серія «Видатні особистості. Біографічні 
нариси для дітей» — це унікальний про-
ект, який сприяє набагато якіснішому до-
звіллю батьків і дітей. Книги серії написані 
в захоплюючій і доступній формі, що робить сам 
процес читання не нудним і корисним. Діти по-
ринають у неймовірні пригоди персонажів та 
відкривають для себе життя головних героїв — 
видатних людей усіх часів. Із цих історій дитина 
дізнається, що завдяки наполегливій праці, вірі 
у себе та бажанню принести щось корисне у світ, 
можливо досягти будь-якої мети. В кінці кожно-
го розділу — завчасно підготовлені запитання, 
які допоможуть дитині зрозуміти і запам’ятати 
найважливіше. Історії навчать дитину досягати 
цілей, не боятися труднощів, ніколи не здавати-
ся та до кінця вірити у свій успіх!

«Звичайні люди можуть 
обрати надзвичайне
життя»

Ілон Маск Ілон Маск
Маша Сердюк
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Книжки серії Завдяки серії книг «Ви-
датні особистості. Біогра-
фічні нариси для дітей» 

ви зможете дати дитині те, що їй 
справді потрібно. Ваш час, вашу 
увагу, вашу любов. Читання та-
ких книжок разом – чудовий 
спосіб якісно попіклуватися про 
своїх дітей. Любов – це вчинки. 
Тому читайте разом зі своїми ді-
тьми, нехай вони відчувають як 
ви їх любите. Для дитини важ-
лива особиста участь батьків, а з 
такими книжками це буде просто 
зробити. Навіть дорослим цікаво 
читати та дізнаватись щось нове 
про легендарних особистостей. 
А для дитини це чудова мандрів-
ка по життю хлопчика чи дівчин-
ки, котрі в кінці розповіді стають 
людьми, які увійшли в історію 
людства. Справді, дуже вдала 
ідея!

Дмитро Карпачов, 

практикуючий психолог, 

телеведучий.

Я раджу цю дитячу серію 
всім СВІДОМИМ бать-
кам! Я сам читав книжки 

цієї серії своїм дітям. Це диво-
вижна серія! Вона вчить дітей 
правильно жити. Допомагає їм 
зрозуміти складний для них світ. 
Підказує, як можна робити і як 
не варто. Дає приклади, як до-
сягати поставлених цілей. Для 
цього в кожному розділі є під-
готовлені запитання, відповіда-
ючи на які, дитина запам’ятовує 
найголовніше та робить власні 
висновки. Обов’язково читай-
те своїм дітям! Читайте разом з 
ними. Читання – це найкращий 
процес для розвитку та основа 
для великих досягнень у житті! Я 
Знаю – Ти Можеш! 

Іцхак Пінтосевич, 

батько трьох дітей, експерт 

з системного розвитку 

особистості та бізнесу, 

автор бестселера «Дій! 

10 заповідей успіху»
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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 надихає мільйони людей по всьо-
му світу. Ілон Маск – інженер, винахідник, інвестор, 
мільярдер. Але головне, він – великий мрійник, геній 
якого полягає в тому, щоб іти до своєї мрії попри все.

Ці мрії можуть змінити наш світ на краще, і саме 
тому приклад Ілона Маска такий цінний для нас.

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

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



СЕРІЯ «ВИДАТНІ ОСОБИСТОСТІ.  

БІОГРАФІЧНІ НАРИСИ ДЛЯ ДІТЕЙ» 

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

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

Зазвичай дітям не надто подобається вчитися, щось зуб-
рити. Вони люблять поринати у світ пригод із новими 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 відкриття-
ми. На прикладі видатних особистостей та відомих учених 
книжки дають зрозуміти, що визначний успіх не приходить 
сам собою, він підвладний лише тим, хто багато та плідно 
працює. Не варто кожну невдачу розцінювати як провал, 
адже будь-яка невдала спроба – це ще один крок, який на-
ближає до мрії.

У дорослому віці ми приймаємо обставини такими, якими 
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 надих-
нуть на нові ідеї, досягнення та втілення цілей. І головне – 
допоможуть бути для своєї дитини найкращим батьком чи 
матір’ю.

Наприкінці кожного розділу є вправи-запитання. Вони 
допоможуть запам’ятати все головне й цікаве. А також 
наштовхнуть на роздуми, як стати першим у своїй справі, 
так як це зробили Коко Шанель, Стів Джобс, Альберт 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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РОЗДІЛ ПЕРШИЙ  
Містер Усезнайко



Коли для вас щось дійсно має 
значення, ви просто робите це. 
Навіть якщо шанси не на вашу 
користь.

Ілон Маск

 

-Ану, стій!
Злий крик відлунює під високою сте-

лею. Русявий хлопчик чимдуж утікає 
коридором. Із червоним обличчям, у роз-

христаній синьо- чорній картатій сорочці, із мокрим від 
поту волоссям він важко хекає.

За ним біжить натовп хлопчаків: гуп, гуп, гуп! 
– Гуп- гуп! – шалено калатає серце русявого. Здаєть-

ся, ще трохи — і воно вистрибне з грудей.
Один із переслідувачів наздоганяє русявого на розі 

й щосили штовхає у спину. Той не втримується на ногах 
і летить сходами сторч головою. Оскаженілі школярі на-
літають на втікача й починають гамселити його ногами.

Хлопець, що скорчився на підлозі, – Ілон Маск, май-
бутній інженер, винахідник, підприємець і мільярдер. 
Через багато років він опише своє дитинство всього 
трьома словами: 

– Жахливе, просто нестерпне.
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* * *

Ілон Рів Маск народився 28 червня 1971 року. Його 
тато Еррол був інженером, а мама Мей – моделлю та ді-
єтологом. Вони жили в місті Преторія в Південно- 
Африканській Республіці. Не поспішайте уявляти 
безмежні савани й зграї левів або стадо слонів. Прето-
рія – одне з найсучасніших міст Африки. Там є і хмаро-
чоси, і старовинні будівлі. Музеї й університети, пала-
ци, стадіони й аеропорт.

А ще там ростуть дивовижні жакаранди – так нази-
ваються дерева, трохи схожі на акації. Цвітуть вони 
розкішними ніжно- бузковими гронами. У вересні, 
коли дерева починають квітнути, усе місто вдягається 
в яскраве кучеряве вбрання і стає схожим на величезну 
хмару бузкового кольору. Через це Преторію ще нази-
вають «містом жакаранд».

Але ця краса мало бентежила малого Маска. Він був 
типовим книжковим хробаком. Цікавився фізикою, 
таєм ницею виникнення всесвіту, досліджував електро-
ніку й комп’ютери, які щойно з’явилися в продажу, 
і багато читав. Утім «багато» – це м’яко кажучи. Ілон 
ковтав книжки. Двісті сторінок він спокійно «з’їдав» 
за кілька годин.

Без книжки в руках Ілона не бачили майже ніколи. 
Одну за одною він поглинав фантастичні пригоди, ко-
мікси, наукову та спеціальну літературу.

Одного дня виявилося, що в бібліотеці не лишилося 
жодної книжки, якої б не прочитав Ілон. Це було тоді, 
коли Маск навчався у третьому чи четвертому класі.
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Хлопець спробував переконати бібліотекаря замо-
вити для нього ще книжок. Але на нього подивили-
ся як на божевільного. Тоді Ілон почав читати енци-
клопедії.

– Це мені дуже тоді допомогло, – розповідає Маск. – 
Ти впевнений, що знаєш усе. Але коли починаєш чи-
тати, стає зрозуміло, що у світі є багато такого, про 
що ти навіть не здогадувався!

Брат Кімбал розповідав, що Ілон міг читати по де-
сять годин на добу. У вихідні він ковтав по дві книжки 
на день. 

Жага до знань аж ніяк не допомогла хлопцю у спіл-
куванні з однолітками. Окрім «ковтання» книжок Ілон 
мав фотографічну пам’ять – тобто він легко запам’я-
товував те, що одного разу побачив. Усе в купі обер-
нуло його на ходячу енциклопедію. Ілон мав відповідь 
на будь- яке запитання. І будь- яку дивовижу міг пояс-
нити з наукового погляду.

Одного разу молодша сестра Тоска поскаржилася, 
що боїться темряви. Ілон незворушно відповів: «Тем-
рява – це лише відсутність світла». Проте це аж ніяк 
не підбадьорило перелякану дівчинку.

У школі була така сама ситуація. Ілон не міг стрима-
тися й увесь час виправляв однокласників, коли ті каза-
ли щось не до ладу. Це неймовірно дратувало й відштов-
хувало від нього однолітків. Ілон щиро вірив, що люди 
раді дізнаватися про свої помилки. Але всі навколо вва-
жали його зарозумілим вискочкою.

– А що ти скажеш тепер, Містере Всезнайку? – кри-
чали школярі, лупцюючи його в коридорі.

11



12



– Так йому! Хай знає своє місце! – горланили хлопча-
ки, б’ючи Маска ногами по голові.

– Пихатий ботан, – цідили вони крізь зуби, залишаю-
чи його із закривавленим обличчям на підлозі.

Через багато років на пресконференції Ілон розпо-
вість, що після одного такого побиття йому довелося 
робити пластичну операцію на носі, щоб виправити на-
слідки «спілкування» з однолітками.

Безупинні цькування у школі Маск терпів три чи чо-
тири роки. Ілон пригадує, що переслідувачі били навіть 
його найкращого друга. Вони хотіли, аби з Маском ні-
хто не спілкувався.

– Ось чому моє дитинство було важким, – очі Маска, 
коли він це розповідає, наповнюються сльозами, а голос 
починає тремтіти.

У школі за хлопцем ганялася банда. А коли Ілон 
повертався додому, замість тихої гавані втрапляв 
у ще більшу халепу.

Річ у тім, що тато Ілона Еррол Маск був дуже важкою 
людиною. Він розлучився з Мей, коли Ілонові було вісім 
чи дев’ять років. Ілон спочатку жив із мамою, а потім 
переїхав до батька. Трохи згодом до Маска в домі Ерро-
ла приєднався й Кімбал.

Але переїзд до батька був не дуже вдалою ідеєю – ані 
для Ілона, ані для Кімбала. Брати Маски категорично 
відмовляються розповідати про життя з Ерролом. Од-
нак із їхніх коротких фраз можна зробити висновок, 
що обидва пережили в ті роки зі своїм батьком щось 
таке, що завдало їм глибоких ран.
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– Можна абсолютно точно сказати, що моє дитинство 
не було добрим, – обмовився якось Ілон в якомусь ін-
терв’ю. – Це було ніби мордування. У батька добре вихо-
дить перетворювати чиєсь життя на жах. Він абсолютно 
нещасний, і я не знаю, що має статися, щоби людина 
стала такою!

Тож Ілон і далі тікав від непростих обставин у книж-
ки. Аж поки не знайшов дещо, що захопило його 
ще більше.
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Запитання до розділу
1. Чим відоме місто, в якому народився Ілон Маск? 

Як ти собі його уявляєш?

2. Скільки книжок міг прочитати Ілон за день?

3. Чому однолітки терпіти не могли Маска?

4. А ти дружиш із людьми, яких називають усезнайками?

5. Чому, на думку Ілона, його дитинство було важким?
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РОЗДІЛ ДРУГИЙ  
Людина- комп’ютер



Якщо ви прокидаєтеся 
з думкою про те, що майбутнє 
буде кращим, це буде 
яскравий день. Якщо думати 
інакше, то й день у вас вийде 
зовсім інший.

Ілон Маск

Та з-поміж своїх ровесників  Ілон вирізнявся не 
лишень високою ерудованістю. Його безкінеч-
ні репліки про те, як правильно влаштований 
світ, звісна річ, дратували, проте нікому не зда-

валися дивними. Урешті- решт, хіба мало розумників 
на світі? Куди дивнішою всім здавалася звичка Маска 
впадати у «транс» – коли він увесь немов вимикався 
й не реагував, коли до нього зверталися.

У дитинстві Ілона це траплялося настільки часто, 
що батьки спочатку думали, що він глухий. Бо «досту-
катися» до хлопця в такі моменти було зовсім немож-
ливо. Мама Мей навіть відвела його до лікарні. Там над 
Ілоном провели низку тестів і вирішили видалити йому 
аденоїди – так називають невелику пухлину в носоглот-
ці. Лікарі пояснили, що іноді це може покращити ді-
тям слух. 

Однак це нічого не змінило. 
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Трохи пізніше Мей зрозуміла, що незвичайний стан 
Ілона був пов’язаний не зі слухом, а з тим, як влашто-
вано все в його голові.

– Він просто дуже заглибився у свої думки, – поясню-
вала мама Кімбалу й Тосці, які намагалися привернути 
увагу старшого брата. – Ілон зараз ніби в іншому світі, 
розумієте?

Брат і сестра кивали головою, а потім дивилися одне 
на одного й робили «страшні очі». Вони не розуміли. 
Їм було дивно, як можна стрибати біля людини, маха-
ти в неї руками перед носом, щосили горлати їй прямо 
у вуха, а вона навіть не кліпала від цього.

– Дивак, – шепотіли Кімбал і Тоска.
– Недоумок! – кричали однокласники, коли Ілон за-

стрягав на вході в клас, перекриваючи всім прохід.
Він дійсно не чув їх. У такі моменти Масків мозок був 

заблокований від навколишнього світу і працював над 
якимось своїм завданням. Завдання обов’язково було 
одне- єдине, оскільки Ілон повністю зосереджувався 
на ньому й працював лише в одному напрямку. 

Це було пов’язано з тим, що розум Маска працював 
дуже візуально – тобто хлопчик чітко уявляв усе, про 
що думав, навіть якщо він цього ніколи в житті не ба-
чив. Можна сказати, що його розум працював на кшталт 
комп’ютера, малював уявні схеми й малюнки. Не дивно, 
що під час таких складних «операцій» у голові не ли-
шалося місця для людей, які стрибали навколо нього, 
наче мавпи.

Сам Ілон пояснював, що його мозок має здатність 
працювати схоже до графічного процесора. Спочатку 
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цей «процесор» усе помічає, а потім відтворює подум-
ки, показуючи, як ці речі можуть працювати, змінюва-
тися чи взаємодіяти.

– Усе це я дуже виразно бачу у своїй голові. І мит-
тєво уявляю різні ланцюгові реакції. Загалом усе як 
у комп’ютерах, – скаже потім Маск в одному з інтерв’ю.

Тим часом Ілон уперше побачив комп’ютер, коли 
йому було десять років. Це сталося в одному торговель-
ному центрі, де була крамниця електроніки. Узагалі- то 
в цьому магазині продавалися музичні центри й теле-
візори, але потім якимось дивом туди завезли й кілька 
комп’ютерів. Це був час, коли їх тільки- но почали про-
давати для всіх охочих.

– Вау! Нічого собі! – заволав малий Маск, побачивши 
машину, яку можна було запрограмувати виконувати 
накази людини.

Хлопчик почав благати батька купити йому цей агре-
гат. Невдовзі Ілон став володарем Commodore VIC‑20. 
Цей домашній мікрокомп’ютер випускали з 1981 
по 1985 рік. Домашнім його називали, бо комп’юте-
ри тоді були дуже дорогі, тому переважно їх купували 
лише великі підприємства для роботи. Він мав усього 
п’ять кілобайт пам’яті. Нині стільки ж займає якась 
пісня у форматі MP3 на смартфоні. Але для того часу 
це було нечуване диво техніки.

У коробці з «домашньою машиною» Маск знайшов по-
сібник із BASIC – так називається нескладна мова про-
грамування для початківців, розроблена ще 1964 року. 
Власникові комп’ютера пропонували за пів року про-
йти курс написання комп’ютерних програм. Маск, наче 
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маніяк, не спав доти, доки не пройшов усю книжку. 
На це в нього пішло лише три доби.

Батько його захоплення комп’ютерами не поділяв, 
незважаючи на те, що був інженером і добре знав-
ся на техніці. Еррол Маск не вірив у майбутнє машин 
та відкидав усі їхні можливості.

– Дурня, – зневажливо знизав плечима він, коли Ілон 
захоплено переповідав йому посібник із програмуван-
ня. – Комп’ютери – це лише для ігор. Зі справжніми ін-
женерними завданнями вони не впораються.

Ілон здивувався. Він абсолютно точно знав, що бать-
ко помиляється. Утім, сперечатися з Ерролом хлопчик 
не став.

Запитання до розділу
1. Чому Ілон впадав у «транс»? Як на це реагували люди 

довкола?

2. Як він пояснював роботу свого мозку?

3. Яким був перший комп’ютер Маска?

4. Чому батько Ілона зневажливо говорив про 
комп’ютери?
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РОЗДІЛ ТРЕТІЙ  
Погляд у майбутнє



Я міг або спостерігати, 
як це відбувається, або бути 
частиною цього.

Ілон Маск

Свої перші гроші Ілон заробив у дванадцять ро-
ків, коли власноруч створив відеогру. Вона 
мала назву Blastar. Це була «стрілялка», в якій 
треба було керувати космічним кораблем і від-

стрілюватися від ворожих прибульців, збираючи бали.
У цю гру можна пограти й зараз – вона є у вільному 

доступі в Інтернеті. Принцип її простий: треба натиска-
ти кнопки «ліворуч- праворуч», пересуваючи корабель, 
а окремою кнопкою стріляти у ворогів. Зараз перші 
комп’ютерні ігри здаються нам страшенно примітивними. 
Але у 1980-х роках Blastar була правді крутою розвагою.

У ті часи користувачі комп’ютерів повинні були 
власноруч набирати на клавіатурі спеціальні коман-
ди, щоб змусити свої машини зробити хоч щось. Для 
Blastar Маск продумав і написав 167 рядків складних 
інструкцій – та ще морока! Цей код 1984 року опуб-
лікували в журналі, тепер його міг скопіювати кожен 
власник комп’ютера і гратися в космічну «стрілялку» 
донесхочу. До Ілона ніхто з дванадцятирічних дітей 
не писав настільки складних комп’ютерних завдань. 
Публікація принесла Маскові п’ятсот доларів гонорару.
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Цей випадок доводить, що вже тоді Маск був одер-
жимий космосом. Можливо, ще підлітком він мріяв 
про підкорення інших планет. Начитавшись наукової 
фантастики, Ілон марив боротьбою добра і зла, постійно 
прокручував у своїй голові безкінечні сцени порятунку 
всесвіту та вважав це своєю особистою місією на землі.

– Мабуть, у дитинстві я читав забагато коміксів, – зі-
знався якось Маск. – А в коміксах постійно йдеться про 
врятування світу. Тому мені завжди здавалося, що тре-
ба робити світ кращим.

Коли Ілонові було приблизно п’ятнадцять, він настільки 
змішав свої фантазії з реальністю, що інколи й сам не роз-
різняв їх у своїй голові. Подальшу долю людини у всесвіті 
він почав сприймати як свій особистий обов’язок. Ілон був 
переконаний, що людство всіма силами має оберігати пла-
нету, і відчував особисту відповідальність за це.

– Земля має дихати! Треба розробляти енергетичні 
технології, які не забруднюватимуть її, бо скоро повіт-
ря вже не залишиться! – говорив він на уроці в школі, 
підкреслюючи переваги сонячної енергії.

– На землі скоро не лишиться місця, треба шукати но-
вий простір, – переконував він, коли приносив до шко-
ли макети космічних кораблів.

У його мріях ці кораблі доправляли людей на інші 
планети – Ілон бачив це настільки чітко, наче хтось кру-
тив кіно в його голові. Маск завзято описував це «кіно» 
однокласникам, однак ті лише стенали плечима. Усім 
ці фантазії здавалися абсурдними.

– Ти просто уявляєш щось і ставиш це собі за мету. 
А потім твій мозок починає вимальовувати схему, 

25



як досягти задуманого, – пояснював він. – Я просто ба-
чив це у своїй голові. І знав, що це цілком реальні шту-
ки. І я міг або спостерігати, як це відбувається, або ста-
ти частиною цього. 

Та космос був не єдиним прикладом, коли Маск за-
зирав у майбутнє. Якось однокласник Тед підійшов 
до Ілона та його молодшого брата Кімбала на шкільній 
перерві. Брати Маски дуже емоційно щось обговорюва-
ли, і йому було цікаво послухати, про що ж можна так 
завзято сперечатися. 

Тед поцікавився, що стало причиною суперечки.
– Ми обговорюємо, чи справді у фінансовій галузі по-

трібні банки з мережею філій, – відповів Ілон.
– А як інакше? – здивувався Тед.
– Може, колись ми перейдемо до безпаперових бан-

ківських послуг, – заявив Кімбал.
– Як це? – очі Теда від подиву стали величезними, 

наче блюдця.
– Будуть електронні платежі, – поважно пояснив 

Ілон. – І всі операції виконуватимуть комп’ютери.
– Не треба буде йти в банк, розумієш? – Кімбал стусо-

нув Тома в бік. – Ти зможеш переказати гроші чи щось 
купити прямо з дому. Без усіляких чеків, банкнот та ін-
ших непотрібних папірців.

– Ага, чудово, – криво посміхнувся Тед і пішов геть.
Він подумав, що слова братів Масків – цілковитий аб-

сурд. Через десять років Тед зрозуміє, що «ці пришеле-
пкуваті», як називали іноді Ілона й Кімбала однолітки, 
мали рацію.
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Запитання до розділу
1. Якою була гра, яку придумав дванадцятирічний Ілон? 

Що треба було в ній робити?

2. Якою Маск бачив власну місію на Землі? Чому?

3. Навіщо Ілон приносив до школи макети космічних 
кораблів?

4. Назви приклади «зазирання в майбутнє» від 
братів Масків.
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РОЗДІЛ 
ЧЕТВЕРТИЙ  
Втеча з Африки



Одна зі справді складних 
речей – це зрозуміти, які 
запитання слід ставити. 
Коли втямиш, яким має бути 
запитання, знайти відповідь 
вже відносно легко.

Ілон Маск

Ілон марив не тільки космосом і порятунком люд-
ства. Була й третя важлива для нього річ. У порів-
нянні з попередніми двома вона здавалася іншим лю-
дям не такою вже й недосяжною. То була Америка. 

Країна мрій та безмежних можливостей, країна успіху 
та шляху до мети – так стереотипно Ілон малював у сво-
їй уяві Сполучені Штати. І понад усе на світі хотів туди 
потрапити.

У рідній Преторії, та й узагалі в усій Південній Афри-
ці, Ілон почувався наче у в’язниці. Тут не було просто-
ру для його величезних амбіцій, тут ніхто не цікавив-
ся космосом. Ілонові бракувало повітря для того, аби 
вдихнути на повні груди й дійсно спробувати врятувати 
світ. Він був переконаний, що всі великі справи можна 
провернути лише в одному місці на землі. В Америці.

Можливість поїхати з Африки з’явилася в Ілона не-
вдовзі завдяки його мамі. Річ у тім, що Мей народилася 
в Канаді, її сім’я переїхала до Південної Африки, коли 
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вона була зовсім маленькою. Але мама Ілона все життя 
лишалася громадянкою Канади.

Коли Маск вчився у старших класах, канадське зако-
нодавство дещо змінилося. Тепер Мей могла за бажання 
передати своє громадянство синам і доньці. Щойно Ілон 
про це дізнався, він почав негайно з’ясовувати, які па-
пери необхідно зібрати, щоб отримати паспорт Канади. 
Адже звідти до Америки було як палицею кинути!

Йому знадобився цілий рік, щоб отримати схвалення 
канадського уряду. Тільки після цього він міг отримати 
омріяний документ.

Тримаючи в руках маленьку книжечку, Ілон при-
йшов до Мей і просто поставив її перед фактом:

– Я їду до Канади, ма, – коротко сказав він.
За три тижні Маск отримав поштою квиток на літак 

(коли не було Інтернету, квитки надсилали в конвер-
тах). Не озираючись, він покинув Преторію назавжди.

У Канаді в Ілона розпочалося справжнє доросле життя. 
Йому треба було якось заробляти собі на хліб. Увесь пер-
ший рік Маск працював на різних випадкових роботах 
по всій Канаді. Зазвичай це була важка фізична праця.

Спочатку Ілон доглядав за овочами й вигрібав зер-
но з бункерів на фермі в маленькому містечку Волдек. 
Хоча містом це було назвати важко: Волдек був скорі-
ше великим селом. Мальовничим, чистим і догляну-
тим, проте тихим. Тут нічогісінько не відбувалося. Тож 
не дивно, що Ілон тут знудився на раз. Не для того він 
тікав з Африки, щоби застрягнути потім у цьому місці!

І він переїхав до Ванкувера. Це величезне місто, 
справжній мегаполіс на березі Тихого океану, уже 
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чимось нагадувало ту уявну Америку, в яку так прагнув 
потрапити Ілон. З усіх боків Ванкувер оточений горами, 
тут багато парків і лісів, а ще тут будували хмарочоси – 
не гірші, ніж у Нью- Йорку!

Проте до омріяних занять Ілонові було ще далеко. 
У Ванкувері Маск і далі працював у випадкових місцях. 
Він навчився різати дерев’яні колоди бензопилкою, ви-
конував іншу важку роботу. Та найважчою виявилася 
чистка бойлерної – так називають приміщення, де вста-
новлено водонагрівачі.

Маск одягав захисний костюм і залізав усередину 
маленького тунелю. Прохід був настільки вузький, 
що Ілон ледь- ледь там поміщався. Він мусив лопатою 
вичистити весь пісок і відходи. Цю вогку, глевку масу, 
від якої йшла пара й нестерпно смерділо, Ілон мав ви-
гребти через той крихітний тунель.

Юнак чистив цей бруд, а хтось на іншому боці вигрі-
бав відходи у тачку. Діяти треба було швидко та сприт-
но. Бо якщо затриматися в такому тунелі довше, ніж 
на пів години, можна було перегрітися й померти. Зага-
лом не робота, а справжнє пекло. Проте за такі нелюд-
ські умови платили вісімнадцять доларів на годину – 
дуже пристойні гроші на той час.

Перший робочий день Ілона розпочався у великому 
колективі. Та за тиждень у тих надскладних умовах 
працювали лише Маск та ще двоє чоловіків. Проте Ілон 
здаватися не збиратися.

– Не для того я їхав сюди! – повторював він собі що-
дня, коли після важкої робочої зміни доповзав додому 
й замертво падав на ліжко.
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Пекельна робота скінчилася, коли Маск вступив до ка-
надського університету. Це сталося 1989 року. Ілона за-
рахували на перший курс Університету «Квінз» у Кінг-
стоні – одного з найпрестижніших вищих навчальних 
закладів світу. Та сам Маск стверджує, що обрав «Квінз» 
зовсім не через високі рейтинги, а через те, що там нібито 
багато гарненьких дівчат.

Сам Ілон уже давно перестав бути непримітним хлоп-
чиком і перетворився на справжнього красеня. Високий, 
під метр дев’яносто, зі сталевими від важкої праці м’яза-
ми, він дуже вирізнявся на тлі своїх однолітків. У той час, 
коли студенти- першокурсники були ніжні, наче трояндові 
пелюстки, Ілон скидався на кремезного чолов’ягу. Та саме 
цим він і приваблював багатьох гарненьких дівчат.

Невдовзі до Канади переїхав і Кімбал, молодший брат 
Ілона. Його переїзд дуже потішив Маска. Хай там як, 
а без Кімбала, без мами Мей та малої сестри Тоски Ілон 
почувався в чужій країні дуже самотнім.

Із переїздом Кімбала життя Ілона стало веселішим. 
По- перше, вони з братом завжди доповнювали один од-
ного. Серйозний, трохи незграбний Ілон, який мав від-
повідь на будь- яке запитання, дуже контрастував на тлі 
завжди усміхненого Кімбала. Маск- молодший ішов на-
зустріч людям із відкритою душею. Кімбал був надзви-
чайно харизматичним юнаком і вмів викликати до себе 
прихильність із першого погляду.

А от Ілон навпаки. Він хоч і любив посміятися, але 
до малознайомих людей ставився нашорошено: довго 
придивлявся, кружляв довкола й лише потім потроху 
підпускав до себе.
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Удень Ілон вивчав в університеті закони фізики, 
а ввечері вони з Кімбалом заводили «корисні знайом-
ства». Це означало, що вони відкривали газету, читали 
новини й вирішували, із ким зі згаданих у газеті людей 
вони хотіли б зустрітися. Потім юнаки знаходили по-
трібне прізвище в довіднику й по черзі дзвонили до цих 
людей. У розмові вони чемно віталися, представлялися 
братами Масками й питали, чи не погодяться ці люди 
з ними пообідати. Подібне ввічливе нахабство приго-
ломшувало великих цабе, тому деякі з них знаходили 
час у своєму вкрай щільному графіку, щоби пообідати 
із «цими диваками», як їх тоді  називали.

Перші серйозні гроші в університеті Ілон почав зароб-
ляти, влаштовуючи вечірки в себе вдома. Він орендував 
із другом величезний будинок на десять кімнат. У двох 
спальнях жив Ілон із товаришем, а в усіх інших кімнатах 
хлопці встановили безліч ліхтариків і музичних коло-
нок – тож у домі постійно мерехтіло світло й лунала жва-
ва музика. Ілон встановив плату за вхід п’ять доларів.

– П’ять баксів – не такі вже й великі гроші для тих, 
хто хоче добряче розважитися, – розмірковував Маск. – 
Але це добрячі гроші для мене, якщо по п’ять баксів 
скинеться весь отой натовп, який приходить до нас 
танцювати.

Охочих потрапити на цю «паті на хаті» було предо-
статньо, тому такі гулянки допомагали Ілонові сплачу-
вати оренду та купувати собі одяг і їжу. Найцікавіше, 
що під час усіх цих вечірок Маск не вживав алкоголю. 
Яким би запальним не був вечір, Ілон завжди залишав-
ся тверезим.
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– Для мене це не розвага, а робота, – терпляче пояс-
нював він, коли хтось із гостей у черговий раз пропону-
вав йому пляшку пива. – А на роботі я не п’ю. Хтось має 
тримати усю цю божевільню під контролем!

Запитання до розділу
1. Чому Ілон Маск марив Америкою?

2. Як йому вдалося потрапити до Канади?

3. Якою була перша робота Ілона в Канаді? Чому він 
погоджувався працювати в пекельних умовах?

4. Чому Ілон зрадів, коли його молодший брат Кімбал 
також переїхав до Канади? Чим відрізнялися Ілон 
і Кімбал Маски? Як гадаєш, чому обидва брати 
доповнювали один одного?

5. Чому Ілон не вживав алкоголю під час вечірок?
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РОЗДІЛ П’ЯТИЙ  
Кохання- зітхання



Я не можу бути щасливим, 
якщо я в когось не закоханий.

Ілон Маск

А що ж гарненькі дівчата? Ті самі, через яких 
Маск, за його словами, і пішов до університе-
ту «Квінз»? Їх у житті комп’ютерного генія 
не бракувало.

Перші серйозні стосунки він зав’язав із Джастін Віл-
сон. Жустін, як називали її друзі на французький лад, 
була високою, симпатичною, зі сліпучою усмішкою, 
з довгими ногами та розкішним каштановим волоссям. 
Вона більше скидалася на кіноаторку, ніж на звичайну 
студентку університету «Квінз». До того ж вона була 
розумною й мала чорний пояс з тхеквондо. Загалом 
то була найкрутіша дівчина універу. Не дивно, що Ілон 
одразу запав на неї!

Маск побачив Джастін у студентському містечку, 
і вона підкорила його з першого погляду. Ілон одра-
зу ж захотів піти з нею на побачення, тому почав рішу-
че діяти. Перший крок він зробив прямо в гуртожитку.

– Які люди! – широко всміхнувся він, коли ніби ви-
падково зіштовхнувся із Джастін під дверима її кім нати.

Ніби випадково – бо Ілон уже другу годину поспіль 
чатував Джастін після занять. На той момент Маск іще 
не придумав, що казатиме, якщо Жустін раптом спитає, 
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що він тут робить. Бо стовбичити під дверима жіночої 
кімнати було, м’яко кажучи, дивно.

Проте Джастін подібний розвиток подій, здавалося, 
анітрохи не здивував.

– Привіт, – вона всміхнулася йому й здивовано пово-
рушила бровами, натякаючи, що не розуміє, хто він та-
кий і чого від неї хоче.

Ілон сказав, що вони бачилися на одній із вечірок. 
На якій саме – він не став уточнювати. А Джастін, яка 
була в коледжі перший тиждень, не стала питати. А про-
сто погодилася на пропозицію Маска поїсти морозива.

Утім, коли Ілон зайшов по Вілсон, аби забрати 
її на побачення, він знайшов на дверях її кімнати в гур-
тожитку записку. З неї Маск зрозумів, що його омріяне 
побачення накрилося мідним тазом. Жустін написала, 
що їй дуже шкода. Вона мусить готуватися до іспиту, 
тож не має змоги гуляти з Ілоном.

Проте Маска такий поворот не спинив. Він провів 
справжнє розслідування й дізнався, де Джастін за-
звичай робить домашнє завдання та яке саме моро-
зиво вона любить. І трохи згодом примчався до сту-
дентського містечка, де Жустін ховалася від усіх 
і зубрила іспанську мову. В його руках було два ріжки 
вже підталого ванільного морозива зі шматочками шо-
коладу – того самого, яке так любила Джастін Вілсон.

Ясна річ, від такого романтичного жесту Жустін сама 
почала танути – наче той ванільний ріжок у руках Іло-
на. Вона закохалася в Маска, незважаючи на те, що він 
був не її типажем. Вілсон любила гарячих хлопців, які 
вдягалися у шкіряні куртки і грубі черевики. А Маск 
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був цілковитою протилежністю: завжди акуратно вдяг-
нений ботан- заучка з манерами аристократа. Однак 
це не завадило їхньому романові.

В університеті молоді люди зустрічалися з перервами. 
Маскові доводилося докладати великих зусиль, щоби 
стосунки не згасли. Адже Джастін була дуже популяр-
ною й незалежною дівчиною. Коли їй щось не подобало-
ся, вона просто йшла від Маска й починала зустрічатися 
з кимось із найкрутіших хлопців у студмістечку. Маск 
дуже важко переживав кожне розставання із Жустін 
і навіть намагався залицятися до інших дівчат. Але зно-
ву й знову повертався до Вілсон.

Щоразу, коли Джастін відверталася від Ілона, він 
наче зривався з ланцюга.

– Його дзвінки були дуже наполегливими, – прига-
дує Жустін. – Я завжди знала, що це Ілон, тому що те-
лефон дзвонив безперестанку. Він просто не сприймає 
відповіді «ні».

Поволі Ілон усе ж завоював Джастін. Вони одружили-
ся 2000 року, прозустрічавшись тривалий час. Жустін 
народила Маскові п’ятеро синів. Близнюки Гриффін 
і Ксав’є з’явилися на світ у 2004 році, а трійнята Кай, 
Деміан та Саксон – у 2006-му.

Утім їхній шлюб був недовгим: Ілон і Жустін розлучи-
лися 2008 року. Розлучення далося Ілонові важко. Жу-
стін на той момент уже була популярною письменницею 
й вела блог в Інтернеті. Зі своїми численними підписни-
ками вона ділилася подробицями розставання з Ілоном. 
Усе це дуже боляче било по самолюбству  Маска.
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Але страждав він недовго. У 2008 році Ілон почав зу-
стрічатися із британською акторкою Талулою Райлі. Та-
лула була тендітною чорнявою дівчиною. Вона постійно 
всміхалася та чимось нагадувала Ілонові сонячну енер-
гію, якою він так захоплювався. На момент знайомства 
Талула вже була досить популярною. Фільм «Гордість 
та упередження» за романом Джейн Остін, в якому вона 
зіграла одну з головних ролей, був номінований на ряд 
престижних нагород – зокрема, і на премію «Оскар».

Вони познайомилися в ресторані в компанії спільних 
друзів. Талула, яка була молодшою від Ілона на чотир-
надцять років, спочатку подумала, що Ілон – старий 
і нудний дивак. Але Маск так захопив її розповідями 
про ракети й космос, що вона погодилася зустрітися 
з ним удруге. А потім і втретє. І вчетверте.

Вони одружилися 2010 року. Ці стосунки нагадували 
вулкан — то вибухали, то стихали. Ілон переживав тоді 
важкі часи: його бізнес котився в прірву, грошей ката-
строфічно не вистачало, він загрузнув у боргах. Через 
постійний стрес Ілон погано спав, йому снилися жахіт-
тя. Маск із криками прокидався серед ночі, чим дуже 
лякав Талулу.

Через два роки Ілон і Талула розлучилися, проте 
за рік, у 2013-му, одружилися знову. Удруге їхній шлюб 
протримався трохи довше – три роки. За їхніми розлу-
ченнями пильно стежили журналісти. Мільярдер та ак-
торка були надто яскравою парочкою, тому будь- які 
їхні витівки смакувалися на сторінках жовтих газет.

Після Талули Ілон знову почав зустрічатися з актор-
кою – цього разу з Ембер Герд, колишньою дружиною 
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знаменитого актора Джонні Деппа. Цю витончену бі-
лявку Маск помітив ще раніше у фільмі «Мачете вби-
ває». Там вона грала роль офіцера поліції, яка під при-
криттям бере участь у конкурсі краси. Висока, струнка, 
з довгими ногами та сліпучою голлівудською усмішкою, 
Ембер була схожою на ляльку Барбі. Вона одразу під-
корила Ілона, який тоді переживав перше розлучення 
з Талулою. Проте Герд, яка була молодшою від Ілона 
на п’ятнадцять років, на той час уже мала стосунки 
із Джонні Деппом, тому Ілон не став до неї залицятися.

Коли Маск уже вдруге розлучився з Райлі, а Ембер 
пішла від Деппа, Ілон зважився запросити її на поба-
чення. Увесь 2017 рік пара зустрічалася з перервами. 
Остаточно розійшлися вони в лютому 2018-го.

Після кожного розставання Ілон страшенно страж-
дав і навіть давав відверті інтерв’ю журналістам, в яких 
зізнався про свій біль та переживання.

– Я не можу бути щасливим, якщо в когось не закоха-
ний, якщо поруч зі мною немає дівчини, – зізнався Ілон 
у розмові із журналістом видання Rolling Stone. – Я ні-
коли не зможу бути щасливий на самоті. Тому я завжди 
шукаю серйозних стосунків. Я шукаю споріднену душу.
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Запитання до розділу
1. Чим Джастін підкорила Маска? Чому Ілон не дуже 

її вразив спочатку?

2. Що зробив Ілон, аби привернути увагу своєї 
майбутньої дружини?

3. Як звали другу дружину Ілона Маска? Ким вона була? 
Де вони познайомилися?

4. Чому Ілон не зміг одразу запросити на побачення 
Ембер Герд?

43



РОЗДІЛ ШОСТИЙ  
Справжня свобода



Люди повинні робити те, 
що їх хвилює. Те, що робить 
їх щасливішими більше, ніж 
усе інше.

Ілон Маск

В університеті «Квінз» Маску подобалося. І не лише 
тому, що там була Джастін. Він нарешті опинився 
серед своїх: тут усі були схиблені на законах фізи-
ки та походженні всесвіту, тому ніхто не вважав 

Ілона божевільним. Це по- перше.
По- друге, Маска тут поважали. Інші студенти уважно 

вислуховували його переконання щодо енергетики, кос-
мосу або ще чогось, чим він тоді захоплювався. І… з нього 
ніхто не насміхався! Навпаки – однокурсники схвально 
кивали головою, коли чули його божевільні ідеї, і ви-
словлювали захват або ж якісь доречні зауваження.

По- третє, тут його ніхто не ганьбив. Ілона не били 
й не принижували, як це було у школі. Не було одно-
класників, які підстерігали його десь за рогом у темно-
му коридорі. Не було тата Еррола, який влаштовував 
своїм синам щось на зразок психологічних тортур.

Тому не дивно, що Ілон був щасливий втекти в Кана-
ду. Студентське життя здавалося йому справжнім раєм, 
де панувала цілковита свобода.

В університеті Маск деякий час продавав комп’ютери 
та запчастини до них – це дозволяло йому заробити трохи 
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додаткових грошей. Маск міг зібрати щось на спеціальне за-
мовлення — наприклад, потужну геймерську машину або 
щось простіше для роботи з текстом. Якщо чийсь комп’ютер 
не завантажувався, або був заражений вірусом, Ілон міг 
завиграшки це полагодити. Маск міг розв’язати будь- яку 
проблему з комп’ютером. І коштувало в нього це набагато 
дешевше, ніж у крамницях чи сервісних центрах.

У 1992 році, провівши два роки у «Квінзі», Маск пере-
вівся до Пенсильванського університету, в якому отримав 
стипендію. Цей заклад розташований у місті Філадель-
фія, штат Пенсильванія, і вважається одним із найстарі-
ших університетів Америки. Його заснував у далекому 
1740 році відомий політик Бенджамін  Франклін.

Пенн, як називають його студенти, входить до Ліги 
плюща. Це асоціація восьми найстаріших приватних 
американських університетів. Назва її походить від 
рослини, яка обвиває старі будівлі в цих університетах. 
Вважається, що університети Ліги дають дуже якісну 
освіту. Особисто Маск вважав, що університет із Ліги 
плюща може відчинити перед ним якісь додаткові двері 
в цьому житті. Тому вирішив вивчати там не тільки фі-
зику, але й економіку. До того ж Пенн був в Америці – 
нарешті йому вдалося втекти до Сполучених Штатів!

Ось тут Маск розквітнув по- справжньому. Йому було 
так комфортно в компанії студентів- фізиків! У Пенн 
Ілон зустрів людей, які думали так, як він. Там можна 
було знайти справжніх ботанів, і він отримував вели-
чезне задоволення від спілкування з ними. Вони могли 
без кінця обговорювати якісь закони фізики та реготати 
із чогось на кшталт «А плюс Б дорівнює пі- квадрат».
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У Пенн Маск із головою занурився у вивчення власти-
востей сонячної енергії та пошук нових способів енер-
говидобутку. Він писав наукові роботи про будівництво 
великих сонячних електростанцій. Фантазував про ска-
нування наукових документів і книжок. Мріяв, що тек-
сти на папері зможе розпізнавати комп’ютер, а потім 
завантажувати всю цю інформацію в єдину базу даних. 
Можна сказати, що Маск передрік появу Google Books 
і Google Scolar. 

Також в університеті Ілон захоплювався ідеєю супер-
конденсаторів – пристроїв, що зберігають енергію. Маск 
навіть написав окремий науковий текст на цю тему. 
На сорока чотирьох сторінках Ілон висловлював свій за-
хват новим способом зберігання енергії. Маск вважав, 
що суперконденсатори дуже добре поєднуються з його 
майбутніми омріяними проєктами: ракетами, електро-
мобілями та літаками.

Саме в Пенн Ілон почав серйозно розмірковувати над 
тим, чим він глобально хоче займатися в житті. Деякий 
час Маск думав податися в галузь комп’ютерних ігор. 
Він із дитинства був зациклений на відеоіграх і навіть 
пройшов практику в компанії з їх виробництва. Але по-
тім юнак дійшов висновку, що це недостатньо важливе 
заняття.

– Так, я люблю це, дійсно люблю комп’ютерні ігри. 
Але… – розмірковував він.

Завжди було якесь але.
– Але якби я робив справді круті комп’ютерні ігри, 

що це змінило б у світі? Це не мало би великого впливу 
на порятунок Землі, – говорив він сам до себе.
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Тому Ілон Маск не міг змусити себе присвятити цьо-
му кар’єру. Змінити світ на краще – ось що було най-
важливішим для нього.

Уже в студентські роки він вирішив, що Інтернет, 
відновлювана енергія та космос багато важитимуть 
для людства у найближчому майбутньому. Ці сфери, 
на його думку, от- от мали зазнати серйозних змін.

– Саме тут я можу проявити себе, – міркував Ілон, – 
можу зробити щось дійсно велике та допомогти світові 
стати кращим!

І він поклявся, що візьметься за важливі проєкти 
в усіх цих сферах.

Запитання до розділу
1. З ким Маск товаришував в університеті? Чому він 

вважав їх «своїми людьми»? Чим вони відрізнялися 
від його шкільних знайомих?

2. Чим Ілон заробляв гроші в університеті?

3. Як Маскові вдалося врешті- решт потрапити до США?

4. Чому він обрав саме Пенсильванський університет?
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РОЗДІЛ СЬОМИЙ  
Штука, яка підкорила світ



Мій менталітет — менталітет 
самурая. Я радше вб’ю сам 
себе, ніж зазнаю невдачі.

Ілон Маск

Свій перший бізнес Маск заснував разом із бра-
том Кімбалом у 1990-х роках. Цей бізнес зробив 
їх мільйонерами. 

Хлопці закінчили університет і всерйоз заду-
малися над тим, що можна зробити такого, аби це по-
ставило світ догори дриґом. 

– Це має бути повний прорив, – розмірковували Ма-
ски. – Треба придумати таку штуку, яка підкорить аб-
солютно всіх – і старих, і малих, і бідних, і багатих. Але 
що це має бути за штука?

У 90-ті роки минулого сторіччя комп’ютери вже по-
троху завойовували світ, проте Інтернет був іще чимось 
далеким та незрозумілим для більшості людей. Усю ін-
формацію досі шукали в бібліотеках, оголошення да-
вали лише в газетах або на ліхтарних стовпах. Про те, 
щоби вести бізнес в Інтернеті, не було навіть мови.

Але вже тоді почали з’являтися перші «онлайн- 
каталоги» – так називали бази даних з адресами та теле-
фонами різних компаній. Досі таку інформацію можна 
було знайти лише в телефонних довідниках. Ці довід-
ники називалися «жовті сторінки», оскільки друкува-
лися вони переважно на папері жовтого кольору. І ось 
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власники «жовтих сторінок» придумали, що треба ство-
рити онлайн- каталог, до якого може отримати доступ 
будь- яка людина в будь- якому кінці світу.

Ілон Маск випадково почув, як продавець «жовтих 
сторінок» умовляв когось купити місце в цьому онлайн- 
каталозі. Тобто компанія мала заплатити гроші, щоби 
її розмістили в електронній базі даних. Представник 
«жовтих сторінок» продавав дві позиції: у друкованому 
довіднику та в онлайн- каталозі. І якщо про звичайний до-
відник продавець говорив красиво й упевнено, то на пре-
зентації онлайн- каталогу він затинався й червонів. Схо-
же, він сам не дуже тямив у тому, про що говорив.

Хоча його можна зрозуміти. Легко було пояснити, 
чому людина має розмістити оголошення в друковано-
му виданні: ось воно, перед вами, його можна помаца-
ти. А що таке Інтернет? Де його знайти? Яким чином 
до нього дістануться інші люди? З якого дива хтось має 
платити гроші, щоби давати там рекламу?

Невдача цього хлопця змусила Маска замислитися 
над презентацією можливостей Інтернету. Він уже тоді 
розумів, що невдовзі онлайн- світ перекинеться на ре-
альне життя й завоює його.

– Ці хлопці гадки не мають, про що вони говорять. 
Може, це те, чим ми могли б зайнятися? – запитав Ілон 
у Кімбала після того, як розповів про цю си туацію.

Маск- молодший погодився, що за Інтернетом май-
бутнє і треба щось робити, аби компанії захотіли роз-
містити інформацію про себе онлайн. Але як доступно 
пояснити людям, що це таке? І як змусити їх платити 
за розміщення в Інтернеті гроші?
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Йшов 1995 рік, брати були на порозі створення Global 
Link Information Network – проекту, який невдовзі змі-
нить свою назву на Zip2.

Ідея братів Масків була аж занадто креативною як 
на ті часи. Мало хто в 1995 році розумів, що таке глобаль-
на інформаційна мережа зв’язку (саме так спочатку на-
зивався Інтернет). Ніхто не міг збагнути, яка користь від 
цього буде. Тоді люди навіть не дуже уявляли, як потра-
пити «у цей ваш Інтернет». Тому ніхто не бачив великої 
цінності у тому, щоби створити вебсайт для свого бізне-
су або просто розмістити інформацію про свою компанію 
в онлайн- каталозі за прикладом «жовтих сторінок».

Ілон та Кімбал поставили собі за мету переконати рес-
торани, крамниці, перукарні, лікарні та інші установи 
в тому, що вони мають дати про себе знати в Інтернеті. 
Завдання не з легких, еге ж?

У першу чергу Маски придумали каталог компаній 
з функцією пошуку – усі адреси компаній були прив’язані 
до мапи. Ти шукаєш компанію, а Інтернет видає тобі її ад-
ресу й показує на мапі її розташування. Так, зараз цим ні-
кого не здивуєш, а тоді це все здавалося якимось космосом.

Сам Ілон пояснював цю концепцію, використовуючи 
приклад піци.

– Усі мають право знати, де найближча піцерія 
та як до неї дістатися, – казав він. – Раптом тобі стра-
шенно закортить шматочка тіста з ковбасою серед ночі?

Місцем народження нового бізнес- проєкту стала будів-
ля на Шерман- авеню у Пало- Альто. Це невелике містечко 
розташоване в Каліфорнії, у Кремнієвій долині. Її ще ча-
сом називають Силіконовою, але назва ця помилкова. 
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Річ у тім, що в англійській мові слова кремній і силікон 
дуже схожі за вимовою та написанням (silicon – кремній, 
silicone – силікон), тому їх часто плутають. А от кремній 
та силікон дуже відрізняються. Силікон – це м’яка напів-
прозора субстанція. На дотик він нагадує повітряну кулю, 
наповнену водою. Кремній натомість – дуже твердий. 
На вигляд це темно- сірий блискучий  кристал.

Англійська назва регіону Кремнієва долина походить 
саме від кремнію. Його використовували інженери при 
виробництві мікропроцесорів для перших комп’юте-
рів. Річ у тім, що кремній працює як напівпровідник, 
тобто через нього непогано проходить електричний 
струм. І саме з цього почалася історія Кремнієвої доли-
ни як технологічного центру.

Зараз тут розташовані штаб- квартири найбільших 
корпорацій світу: Xerox, Apple, Facebook, компанія Іло-
на Маска Tesla Motors та багато інших. У 90-ті роки ми-
нулого сторіччя, коли Ілон тільки починав свій бізнес, 
там працювали ще не такі відомі підприємства, що роз-
вивали новітні технології.

Брати Маски винайняли в Пало- Альто офіс розміром 
із крихітну квартиру, купили найпростіші меблі та роз-
почали свій шлях до підкорення всесвіту.

Перше, що вони зробили, це провели собі інтернет- 
кабель. Їхній сусід Рей якраз був власником інтернет- 
провайдера, тобто компанії, яка надає інтернет- послуги. 
Ілон просвердлив дірку в стіні біля дверей свого офісу і про-
тягнув інтернет- кабель по сходах униз прямо до Рея. Готово!

Відтак Маск узявся до роботи. Він написав увесь код, 
на якому працювала перша версія сервісу. Поки Маск 
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програмував як одержимий, Кімбал, більш говіркий 
і привітний за вдачею, працював над продажами від две-
рей до дверей. Тобто він особисто ходив і шукав клієнтів, 
пропонуючи послуги компанії. Треба визнати, у Кімба-
ла це непогано виходило: його широка усмішка з пер-
шої ж хвилини викликала в людей довіру й симпатію.

Перші три місяці існування Zip2 брати Маски жили 
в офісі. Там була маленька комірчина, де вони тримали 
весь свій одяг. Душу там не було, тому митися вони хо-
дили до знайомих.

Харчувалися хлопці як прийдеться. Іноді вони ходи-
ли снідати, обідати й вечеряти в ту саму бургерну Jack 
in the Box. Це був типовий заклад швидкого харчуван-
ня, який у своєму меню пропонував бургери, картоплю 
фрі, колу, фанту та якісь десерти. Та хлопців подібне 
меню хвилювало мало. Головне, що заклад був розташо-
ваний неподалік від їхнього офісу- квартири. Крім того, 
він ще й працював цілодобово. А це дуже влаштовувало 
братів Масків із їхнім божевільним розпорядком: через 
ненормований робочий графік вони часто їли серед ночі.

Наступним кроком братів став пошук житла. Зреш-
тою вони винайняли квартиру, в якій було дві спальні. 
А от на те, щоб купити меблі, у хлопців уже не було ані 
грошей, ані бажання. Тому вони придбали пару матра-
ців, поклали їх на підлогу та так і спали.

Наприкінці 1995 року Маски почали винаймати пер-
ших працівників. Вони зрозуміли, що одного Кімбала 
замало для успішних продажів, тому вирішили розши-
рити штат. Спочатку справи йшли не дуже, усі компанії 
категорично відмовлялися платити хлопцям гроші, аби 
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про них написали десь в там в якомусь Інтернеті. Най-
чемнішою реакцією людей була відповідь, що реклама 
в Інтернеті – найтупіша річ, про яку вони коли- небудь 
чули. Та найчастіше власники крамниць просто казали 
забиратися геть і більше ніколи їх не турбувати. І голос-
но грюкали дверима перед носом.

Так було доти, доки один із працівників на ім’я Крейг 
Мор не придумав запропонувати рекламу автодилерам. 
Дилери, тобто продавці, займалися продажем автомобі-
лів та автотоварів і зазвичай витрачали багато грошей 
на рекламу. Крейг стукав у двері автомобільних компа-
ній і розповідав їм про вебсайт Zip2. А відтак намагався 
переконати, що на сайт є великий попит. Так він сти-
мулював людей зарезервувати адресу в Інтернеті.

Сервіс не завжди спрацьовував, коли Мор його де-
монстрував, або завантажувався дуже повільно. Звична 
річ у ті часи. Але це не завадило йому одного дня повер-
нутися в офіс із чеками на дев’ятсот доларів – космічна 
сума як для першого контракту!

Мор радісно забіг до офісу й потрусив у Маска перед 
обличчям банкнотами.

– У нас є гроші! – вигукнув він. – Що ми хочемо 
з ними зробити, га? 

Ілон, що сидів за комп’ютером наче приклеєний кіль-
ка годин поспіль, перестав стукати по клавіатурі й від-
хилився від монітора.

– Гроші? Оце так! Ти справді дістав гроші? Справж-
ні гроші?!

Поки менеджери з реклами приносили в офіс 
«справжні гроші», Маск удосконалював програмне 
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забезпечення, на якому працював Zip2. Невдовзі сервіс 
перетворився на дійсно крутий продукт, який можна 
було комусь продемонструвати.

До речі, про демонстрацію. Ілон проводив презента-
ції онлайн- каталогу з великим пафосом. Він збудував 
навколо стандартного комп’ютера спеціальний гігант-
ський корпус і встановив цю конструкцію на платфор-
му з коліщатками. Коли приходили потенційні покуп-
ці, брати Маски влаштовували справжнє шоу. Вони 
викочували цей агрегат на коліщатках, та ще й робили 
це так урочисто, що всі одразу думали: Zip2 працює все-
редині суперкомп’ютера. Це шоу справляло неабияке 
враження на венчурних інвесторів.

Інвестори – це люди, які дають свої гроші на пер-
спективні проєкти. Коли ці проєкти «розкручуються» 
й починають приносити гроші, інвестори отримують 
свої кошти назад. Причому з відсотками. А от венчурні 
інвестори навпаки вкладають свої гроші у ризиковані 
проєкти. І ніхто не дає гарантії, що ці проєкти мати-
муть успіх, а інвестори отримають хоч якийсь зиск. За-
звичай венчурні інвестори вкладають гроші у незвичні 
та інноваційні проєкти, про які всі думають, що це су-
цільне божевілля.

Саме таких інвесторів дивував Ілон Маск своїм при-
строєм на коліщатках.

Окрім цього шоу, багатіїв також приваблювала Мас-
кова рабська відданість компанії. По- перше, він працю-
вав наче проклятий. По- друге, Ілон завжди мав чітку 
внутрішню мотивацію: якщо він знав, що потрібно щось 
зробити, він робив це, навіть якщо на землі має настати 
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кінець світу. Це чудово зрозуміли й ті люди, які були 
готові дати Ілонові гроші на його божевільний, на пер-
ший погляд, проєкт. Вони розуміли, що Маск ладен по-
ставити на кін усе, що має, аби побудувати цю онлайн- 
платформу з каталогами.

Як одного разу сказав Маск під час ділової зустрічі: 
– Мій менталітет – менталітет самурая. Я радше вб’ю 

сам себе, ніж зазнаю невдачі.

Запитання до розділу
1. Де був розташований перший офіс Ілона? Що це було 

за місце?

2. Як Ілон і Кімбал розподілили обов’язки у своїй першій 
компанії? Чому кожен із братів виконував саме 
таку роботу?

3. Чому ніхто не хотів давати гроші на рекламу 
в Інтернеті?

4. Завдяки кому компанія Масків заробила перші 
900 доларів?

5. Що приваблювало інвесторів у роботі Ілона Маска?
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РОЗДІЛ ВОСЬМИЙ  
Молоді мільйонери



Деяким людям не подобаються 
зміни. Але ви повинні приймати 
ці зміни в тому випадку, 
якщо альтернатива стане 
катастрофою.

Ілон Маск

На початку 1996 року в Zip2 відбулися величез-
ні зміни. Компанія Mohr Davidow Ventures 
почула про те, що двоє хлопців з Південної 
Африки намагаються зробити «жовті сторін-

ки» для Інтернету, і зустрілася з братами. Ілон так 
завзято розповідав на зустрічі про онлайн-  каталоги 
з картами, що Mohr Davidow невдовзі дала на розви-
ток компанії три мільйони доларів.

Це була справжня перемога! В одну мить компа-
нія, яка досі займалася «невідомо чим» – тобто Ін-
тернетом – перетворилися на престижний стартап. 
Словом, стартап уже тоді називали компанії, які 
швидко приходили до успіху та отримували високий 
прибуток.

Отримавши шалені гроші, компанія тепер офіцій-
но змінила назву на Zip2 (як уже йшлося, раніше 
онлайн- каталоги мали назву Global Link). У пере-
кладі з англійської дієслово «zip» означає «швидко 
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та енергійно рухатися». А цифра 2 в назві означала 
«гайнути туди, гайнути сюди» – цілком логічно, вра-
ховуючи те, що хлопці розробляли маршрути містом.

Настали великі зміни. По-  перше, компанія переї-
хала до більшого офісу на Кембридж-  авеню в Пало- 
Альто й почала наймати талановитих інженерів. 
По-  друге, інвестори обмежили участь Маска до ролі 
директора з технологій. Своє рішення вони поясни-
ли просто: ми дає мо гроші, отже, маємо право вирі-
шувати долю компанії.

На позицію генерального директора найняли 
Річа Соркина. Цей чоловік уже працював раніше 
в інтернет- компаніях. І хоча Маск погодився на по-
дібні кадрові зміни, він був обурений втратою кон-
тролю над Zip2. І його можна зрозуміти: Ілон хотів 
бути головним, щоб тримати виплекану ним ком-
панію під контролем, а натомість не мав жодних 
обов’язків у керівництві. Це був перший удар по його 
самолюбству.

Удруге він боляче отримав від програмістів, яких 
Zip2 наймала на роботу. Так, Ілон чудово розби-
рався в комп’ютерах, міг зібрати будь-  яку машину 
й написати будь-  яке програмне забезпечення. Але 
він був самоук, тому всі його знання й навички були 
грубуваті.

Варто було новим програмістам лишень погляну-
ти на код Zip2, як вони відразу ж почали переписува-
ти більшу частину програмного забезпечення. Маска 
це дуже дратувало, але він нічого не міг удіяти. Його 
коди для програмування були величезні й важкі. 
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А ці «нахаби», як він називав нових інженерів, мог-
ли досягти мети простіше й елегантніше, бо ж навча-
лися багато років саме цьому.

Також нові інженери почали встановлювати реа-
лістичні терміни виконання завдань. В Ілона була 
проблема з розрахунками часу. Він постійно ставив 
надкороткі терміни для виконання роботи, а потім 
змушував усіх працювати цілодобово, щоб викона-
ти все вчасно. Він вважав, що кожен у його компанії 
готовий працювати так, як він сам. Тобто не спати 
ночами й не їсти, доки роботи не буде виконано. Але 
досвідчені програмісти реально оцінювали свої мож-
ливості, тому називали поміркованіші терміни. Цим 
вони доводили Маска до сказу.

Пізніше в одному інтерв’ю Маск визнає, що пово-
дився неправильно, коли вперше у житті обійняв по-
саду керівника. Але тоді він цього не розумів, тому 
постійно виправляв своїх підлеглих і кричав на них.

Незважаючи на своє вічне невдоволення та жор-
стку критику, Маск був згустком енергії в офісі. 
Перед візитами багатіїв, які були готові дати гроші 
на розвиток компанії, Маск влаштовував справж-
ню виставу. Він скликав усіх працівників і саджав 
їх за телефони. Ілон наказував колегам голосно й бе-
зупинно говорити – це було необхідно, щоб створити 
гамірну атмосферу в офісі та показати, наскільки ба-
гато у працівників Zip2 роботи.

Усе це справляло неабияке враження на інвесто-
рів. Також великим плюсом був швидкий розвиток 
проєкту. Zip2 дуже швидко завоювала прихильність 
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компаній, і на її послугу підписалося кілька великих 
видань, зокрема і The New York Times – одна з най-
кращих американських газет.

Тож невдовзі Zip2 оголосила про хід, який мав ста-
ти справжньою бомбою. Компанія зібралася об’єд-
натися зі своїм основним конкурентом CitySearch. 
Злиття компаній оцінювали у триста мільйонів до-
ларів. Нова компанія зберегла б назву CitySearch. 
Її мав очолити Річ Соркин.

Але Ілон був категорично проти такого розвитку 
подій. Зокрема йому не подобалося, що новий про-
ект очолить Соркин. Угода зірвалася.

Zip2 опинилася у важкому становищі. Компанія 
швидко втрачала гроші й стрімко котилася в прір-
ву. Так відбувалося доти, доки в лютому 1999 року 
виробник комп’ютерів Compaq Computer раптово 
не запропонував купити Zip2. Вони хотіли при-
дбати компанію негайно й готові були заплати-
ти 307 мільйонів доларів готівкою. Це були гро-
ші з неба!

Звісна річ, керівництво Zip2 прийняло таку пропо-
зицію. Із цього приводу Ілон з колегами навіть заре-
зервували шикарний ресторан, де влаштували гучну 
вечірку. Mohr Davidow, які були першими інвесто-
рами Zip2, повернули собі у двадцять разів більше 
грошей, ніж інвестували на початку. А брати Маски 
заробили свої перші мільйони. Ілон, якому на той 
момент було 27 років, отримав від угоди 22 мільйони 
доларів, а Кімбал, який незадовго до цього відсвят-
кував 26-річчя, – 15 мільйонів. 
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Ілонові знадобилося менше десяти років, щоб 
із юнака, який вештався Канадою в пошуках хоч 
якоїсь роботи, перетворитися на мільйонера.

66



Запитання до розділу:
1. Чому Global Link змінила назву на Zip2? Що означала 

нова назва?

2. Як Ілон поводився на посаді директора з технологій?

3. Чому його дратували інші програмісти?

4. В якому віці Ілон і Кімбал заробили перші мільйони?
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РОЗДІЛ ДЕВ’ЯТИЙ  
Гроші за десять секунд



Якщо ви намагаєтеся 
створити компанію, це схоже 
на випікання тістечок. У вас 
мають бути в наявності всі 
інгредієнти у правильних 
пропорціях.

Ілон Маск

Продаж Zip2 підніс Ілона у власних очах 
на небувалу висоту. Він здавався собі ки-
мось на кшталт героя з відеоігор, які він так 
обожнював. Ніби Супермаріо, який збирав 

найбільшу кількість балів, стрибаючи та долаю-
чи численні перешкоди. Та Ілон збирав у цій «грі» 
не бали, а гроші – мільйони доларів. І зараз, наче той 
Супермаріо, Маск жадав продовження гри. Наступ-
ний «рівень» Маска мав бути набагато складнішим 
і мусив принести йому набагато більше «балів». 

Про те, щоб залишитися працювати в Zip2 під 
керівництвом Compaq, не було навіть мови. Щойно 
Ілон отримав гроші від продажу компанії, він одра-
зу почав нашукувати виходи на «новий рівень». Він 
шукав галузь, де оберталися купи грошей. При цьо-
му там мали бути недоліки, які Маск міг би випра-
вити за допомогою комп’ютера та Інтернету.
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Саме тоді Маск пригадав свою практику в Bank 
of Nova Scotia. Туди він потрапив після того, як вони 
з Кімбалом у студентські роки напросилися до одного 
з керівників на обід з керівників установи. Ілон пропра-
цював у банку ціле літо. Він заробляв чотирнадцять до-
ларів за годину, виконуючи роботу «принеси – подай». 
Варив каву, допомагав із документами та вислуховував 
догани за те, що ліз не у свої справи – він і тоді роздавав 
усім поради.

Головний висновок, що його зробив для себе Ілон 
з роботи в банку, – у банкіри багаті, але занадто непово-
роткі. У цьому він тепер бачив грандіозні можливості.

Про створення інтернет-  банку він замислився ще 
в школі, обговорюючи цю можливість із Кімбалом. 
У студентські роки Маск уже відкрито говорив на тему 
онлайн- банків. А під час студентської практики 
у 1995 році юнак Маск читав науковцям «лекції» про 
величезні зміни, які назрівають у фінансовій системі 
завдяки новим технологіям.

План, який Маск склав наприкінці 90-х, був біль-
ше ніж грандіозним. Інтернет уже ставав частиною 
повсякденного життя. Але про те, щоби «засвіти-
ти» в мережі свій банківський рахунок, не могло 
ще бути й мови.

«Це мій шанс!» – подумав Ілон і почав рішуче діяти.
Маск хотів збудувати повноцінний фінансовий 

он лайн-  інститут. Це мала бути компанія, яка про-
понувала би відкрити в мережі грошовий раху-
нок, а також послуги страхування та продажу цін-
них паперів. Побудувати такий сервіс було цілком 
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можливо з технічного погляду. Але треба було про-
йти крізь «бюрократичне пекло», тобто виконати 
мільйон умов від держави. Це вже був не маршрут 
до найближчої піцерії чи оголошення про продаж 
квартири (а саме це раніше робив Маск в онлайн- -
каталогах). Це була робота з гаманцями інших лю-
дей. Сервіс мав працювати ідеально, без жодної по-
милки, інакше наслідки могли бути дуже серйозні.

Створення онлайн-  банку з нуля здавалося фан-
тастикою для будь- якої людини при здоровому 
глуз ді. Але не для Ілона. Фантастика була його дру-
гим ім’ям.

Маск поспілкувався з деякими знайомими інже-
нерами, щоб зрозуміти, хто з них готовий приєдна-
тися до нового проєкту. І в березні 1999 року (вже 
через місяць після продажу Zip2) Маск зареєстрував 
фінансовий стартап під назвою X.com і вклав у ньо-
го більшу частину своїх грошей.

Проєкт X.com мав стати справжньою революцією. 
Маск уперше збирався піти проти фінансової галузі, 
яка вже кілька століть грала за чітко встановлени-
ми правилами. При цьому Маска анітрохи не хви-
лювало, що він мало тямив у принципі роботи бан-
ківської системи.

– Я просто маю відчуття, розумієш? – говорив він 
Кімбалу. – Я переконаний, що банкіри займаються 
фінансами абсолютно неправильно і я можу робити 
цей бізнес краще, ніж усі інші!
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Кімбал схвально кивав Ілонові у відповідь. Він 
завжди підтримував усі ідеї старшого брата, які всім 
здавалися справжнім божевіллям.

X.com почалася так само, як і більшість проєктів 
у Кремнієвій долині. Тобто в будинку, де співзаснов-
ники зібралися для мозкового штурму. А потім 
компанія переїхала до більш формального офісу 
по Юніверсіті- авеню в Пало- Альто.

Для старту X.com Маск зібрав першокласну ко-
манду. Він запросив до себе найкращих програміс-
тів, а також хлопців із досвідом у сфері фінансів. 
Усі вони об’єдналися навколо ідеї, що банківська 
галузь відстала від часу. Йти до філіалу банку для 
того, щоб поговорити з операціоністом? Що за маяч-
ня, коли існує Інтернет? На словах концепція здава-
лася красивою й обґрунтованою. Усі були сповнені 
ентузіазму.

Єдине, що їх зупиняло, – реальність. Бар’єри 
на шляху створення онлайн- банку здавалися нездо-
ланними. У законодавстві був мільйон умов, які за-
важали існуванню того, чим збиралася стати X.com.

Але для Ілона, як ми пам’ятаємо, не існувало сло-
ва «ні». «Зроби або помри – але не здавайся», – та-
ким було його гасло.

Тому в листопаді 1999 року маленька команда 
програмістів X.com уже створила один із перших 
онлайн- банків у світі. Для тестування сайту Маск 
дав інженерам сто тисяч доларів власних грошей. 
У ніч на 26 листопада сайт X.com було відкрито для 
всіх охочих. 
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Тієї ночі ніхто з команди не мав ані хвилини пе-
репочинку. Усі були на роботі й стежили за тим, аби 
сервіс запрацював як слід. Вони не могли навіть вий-
ти поїсти. Сам Ілон не виходив з офісу вже дві доби.

Під керівництвом Маска X.com випробувала смі-
ливу концепцію банківської системи. Споживачі от-
римували двадцять доларів на рахунок просто за те, 
що реєструвалися в онлайн- системі X.com. Після 
цього система дарувала їм по десять доларів за кож-
ного нового клієнта, якого вони привели.

Маск також скасував комісії та штрафи за пе-
ревищення кредитного ліміту. Кредитний ліміт – 
це межа того, скільки ти можеш витрачати. Банк 
видає тобі гроші в кредит на певний період, і ти мо-
жеш розпоряджатися ними як тобі заманеться. Але 
при умові, що твої витрати не перевищуватимуть 
цієї встановленої суми. У разі, якщо ти витратиш 
більше грошей, ніж тобі видав банк, доведеться пла-
тити комісію або штраф. Онлайн- банк Ілона Маска 
скасував усі ці штрафи, тому гроші можна було ви-
трачати без кінця.

В X.com також була можливість робити швидкі 
грошові перекази, для яких треба було просто вка-
зати електронну адресу отримувача.

Головною ідеєю Ілона було пришвидшити про-
цес банківських операцій. Його неабияк дратував 
той факт, що у звичайних банках вони тривали 
кілька днів.

– Нащо мені той смердючий банк, якщо треба 
так довго чекати від нього на гроші? Кошти мені 
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потрібні сьогодні, розумієте? Сьо- го- дні! – поясню-
вав Ілон принцип роботи X.com.

Ілонові вдалося зробити неймовірне: кошти мож-
на було переказувати туди чи сюди, лише пару разів 
клацнувши мишкою. По суті, гроші можна було от-
римати всього за десять секунд. Це була революція!

Двісті тисяч людей зареєструвалися на X.com 
у перші кілька місяців роботи сайту.

Але невдовзі в X.com з’явився серйозний конку-
рент. Двоє розумників на ім’я Макс Левчин і Пі-
тер Тіл з компанії Confinity теж розробляли схожу 
фінансову онлайн- систему. Їхній проєкт називав-
ся PayPal, і він також обертався навколо платежів 
по Інтернету та електронній пошті.

Обидві компанії зчепилися у запеклій бороть-
бі. Вони намагалися не відставати одна від одної 
у функціях і всіма можливими способами приваб-
лювали якомога більше користувачів. Усі знали, 
що переможе найспритніший.

Гонитва скінчилася в березні 2000 року, коли 
X.com і Confinity оголосили про злиття. Річ була 
в тім, що PayPal від Confinity був більш перспек-
тивним продуктом. Але Макс Левчин і Пітер Тіл 
не мали достатньо грошей, щоби виплачувати вина-
городу новим клієнтам, як це робив Ілон Маск. Він 
досі платив по 20 доларів усім, хто зареєструвався 
в системі X.com, а також давав по 10 доларів за кож-
ного друга, якого ти вмовиш користуватися онлайн- 
банком. Іноді ці винагороди сягали 100 тисяч дола-
рів на день!
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Ілон був не проти злиття, але дуже хотів, аби но-
вий проєкт мав назву Х.com. Адже це був його про-
єкт! Його дитина, так би мовити! Але всі підтримали 
назву PayPal. Суперечки навколо нового проєкту 
призвели до того, що одного прекрасного дня Рада 
директорів новоутвореної компанії відправила Ма-
ска у відставку.

Треба було рухатися далі. Але куди?
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Запитання до розділу
1. Чому Ілон вирішив зайнятися фінансами?

2. Коли Ілон уперше задумався над ідеєю інтернет- 
банкінгу? Кому він про це розповідав?

3. Як він пояснював необхідність банку в Інтернеті?

4. Які були переваги в сервісу X.com? Як Маск 
заохочував клієнтів?

5. Чому компанії X.com і Confinity вирішили об’єднатися?
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РОЗДІЛ ДЕСЯТИЙ  
Вийти за межі Землі



Мені подобається брати 
участь у проєктах, які 
змінюють світ.  
Це зробив Інтернет, і космос, 
імовірно, змінить світ більше, 
ніж усе інше.  
Якщо людство зможе вийти 
за межі Землі, очевидно, 
що саме там буде його 
майбутнє.

Ілон Маск

Здавалося, настав час Ілонові знову всерйоз за-
думатися над життєвим покликанням. Він вва-
жав, що його місія на землі – куди важливіша, 
ніж створення інтернет- сервісів. Маск укотре 

повернувся до фантазій свого дитинства. Він знову по-
чав мріяти про космічні кораблі та міжпланетні пере-
льоти. Ілон шукав пригод та досі плекав надію про по-
рятунок всесвіту.

«Що, як я спробую вийти за межі Землі?» – подумав 
він одного разу.

Ідея здалася йому привабливою. Відвідати Марс – 
чому ні? Висадити там рослини, наприклад. Перевіри-
ти, чи зможуть там жити люди. Це має бути так круто!
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«На Землі все одно скоро не лишиться місця для 
всіх людей, – розмірковував Ілон. – Ми маємо кудись 
піти із цієї планети, маємо шукати новий притулок. 
Чому б не знайти його на Марсі? Адже Марс розташова-
ний дуже близько до Землі. І дуже подібний до неї! Поки 
що це найкращий варіант. Треба довести всім, що там 
може бути життя!»

Із такими думками Ілон переїхав до Лос- Андже леса. 
Цей мегаполіс у штаті Каліфорнія називають містом 
мрії. Там є гори й пальми, є хмарочоси й невеличкі бу-
диночки, там цілий рік світить сонце, а ще там розта-
шований Голлівуд – колиска шоу- бізнесу.

Але не це приваблювало Ілона Маска. Космос – ось 
що магнітом тягнуло його в «місто мрії». Річ у тім, 
що в Лос- Анджелесі виробляють не лише кіно. Там 
ще й шаленим темпом розвивається аерокосмічна ін-
дустрія Америки. Свої експерименти тут проводили 
і проводять найвідоміші корпорації у сфері літакобуду-
вання. Також тут експериментує й NASA – Національ-
не управління з аеронавтики і дослідження космічного 
простору США. Нині Лос- Анджелес залишається важ-
ливим центром військової аеронавтики та пов’язаного 
із цим бізнесу.

«Моє місце саме тут!» – подумав Ілон, коли вперше 
опинився в Лос- Анджелесі з усіма своїми валізами.

Після переїзду він одразу взявся до справи. Позна-
йомився з усіма людьми, які мали бодай якийсь сто-
сунок до космічної галузі. Найкращих із них він збирав 
навколо себе. Маск сподівався, що зустрічі з цими людь-
ми допоможуть розвинути ідею, яка нещодавно спала 
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на думку науковцям – для експерименту відправити 
на Марс мишей або якісь сільськогосподарські росли-
ни й подивитися, чи зможуть вони там розмножуватися 
у створених людиною  умовах. 

Особисто Ілон не мав чіткого плану, який можна 
було б запропонувати цим людям для обговорення. 
Він мав лише амбіції та гроші. Маск збирався вкласти 
в космічний проєкт 20 мільйонів доларів зі  своєї кише-
ні. На цю суму він планував купити ракети. А ці ракети 
своєю чергою мали відправити на Марс теплицю.

Група дослідників на той час уже розробляла каме-
ру для вирощування рослин, яка могла функціонува-
ти в космосі. Вчені хотіли переробити цю конструкцію 
так, щоб вона на хвильку відкрилася, всмоктала трохи 
марсіанського ґрунту й використала його для вирощен-
ня рослини. Це був черговий грандіозний план, від яко-
го в Ілона перехоплювало подих.

Проблема була лише в ракетах. Де їх узяти? Усі ви-
робники просили забагато грошей за свої космічні агре-
гати. Ні в США, ні за межами країни він не зміг знайти 
тих, хто пішов би йому назустріч. 

Урешті- решт Маскові набридло тупцяти на одно-
му місці, і він вирішив… будувати космічні ракети са-
мостійно.

– Гей, чуваки, – сказав він одного прекрасного дня 
своїм колегам. – Я думаю, ми можемо побудувати 
ці дурнуваті ракети самі.

Хлопці, з якими він обговорював ідею освоєння кос-
мосу, лише розреготалися йому в обличчя. Вони надто 
добре були знайомі з історіями завзятих мільйонерів, 

81



82



які вважали, що можуть завоювати космос. Натомість 
ті багатії втрачали всі свої статки.

– Ні, я серйозно. Ми можемо вийти за межі Землі, – 
продовжував Маск. – У мене є таблиця!

Ілон показав тоді колегам записи у своєму ноутбуці, 
і хлопці були шоковані. У документі було по пунктах 
розписано вартість матеріалів, необхідних для того, 
щоб збудувати й запустити ракету. Згідно з підрахунка-
ми Маска, він міг створити агрегат, набагато дешевший 
за пропозиції інших компаній. У таблиці було детально 
викладено технічні характеристики майбутньої ракети.

– В ракетах немає нічого неможливого, – знизав пле-
чима Маск, відповідаючи на німі запитання своїх ко-
лег. – Просто ті, хто будував та обслуговував їх раніше, 
робили це неефективно. Освоєння космосу може бути 
дешевшим. Ось побачите, у недалекому майбутньому 
на Марс вирушить перша група туристів!

Так почався «новий рівень» гри Ілона Маска. Компа-
нію, за допомогою якої він зібрався підкоряти інші пла-
нети, Ілон назвав SpaceX.

Звісна річ, в ідею Маска тоді мало хто повірив.
– Ну от, – зітхали люди, коли чули розмови Маска 

про підкорення космосу. – Він міг зробити щось реаль-
не – за десять мільйонів доларів запустити в космос 
мишей! Натомість він збирається витратити сотні міль-
йонів невідомо на що! І, ймовірно, зазнає такої самої не-
вдачі, як і всі до нього!

Але Маскові було начхати на думку інших людей. 
– Я краще загину, ніж зазнаю невдачі! – повторював 

Ілон собі щоразу, коли хтось пхикав, почувши його ідеї.
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Хіба хтось вірив у майбутнє інтернет- каталогів? Або 
хтось казав про успіх онлайн- банків? Отож бо й воно! 
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Запитання до розділу
1. Чому Ілон переймався освоєнням космосу?

2. Чим відоме місто Лос- Анджелес, і чому Ілон переїхав 
саме туди?

3. Що мали відправити в космос ракети від Ілона Маска?

4. Чому Маск вирішив будувати ракети самостійно? 
Як йому вдалося здивувати своїх колег?

5. Як гадаєш, чому люди не підтримували Маска з ідеєю 
освоєння космосу?
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РОЗДІЛ 
ОДИНАДЦЯТИЙ  
За крок до мрії



Люди працюють набагато краще, 
коли знають, яка в них ціль 
та заради чого вони це роблять.

Ілон Маск

SpaceX мала перезавантажити ракетний бізнес та роз-
почати його з чистого аркуша. Космічна галузь уже 
близько п’ятдесяти років не знала великих прори-
вів. Аерокосмічні компанії майже не мали конку-

ренції, тому зазвичай робили надзвичайно дорогі продукти.
Ілон вбачав в цьому величезні можливості. Він зби-

рався застосувати ті прийоми, яких навчився у Кремні-
євій долині, щоб SpaceX працювала не дуже дорого, але 
напрочуд швидко та ефективно. У часи, коли надіслати 
в космос вантаж вагою 250 кг коштувало від 30 мільйонів 
доларів, Маск заприсягнувся, що його ракета зможе до-
ставити утричі більший вантаж за 6,9 мільйона доларів.

Вірний своїй натурі, Маск установив для цього проєк ту 
божевільно короткі терміни. Надворі був 2002 рік, а в одній 
із найперших презентацій SpaceX заявлялося, що компа-
нія завершить свій перший двигун не пізніше, ніж наступ-
ного року. Тоді ж обіцяли показати всім і готову ракету 
в зібраному вигляді та підготувати пусковий майданчик. 

Перший запуск ракети анонсували на листопад 
2003-го – тобто через 15 місяців від початку існування 
компанії. Подорож до Марса Ілон запланував десь на кі-
нець десятиліття. Непогано, еге ж?
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Божевільні терміни Маск пояснював наочно. Він 
креслив схеми й повторював колегам:

– Ну ж бо, давайте! На цю роботу фізично неможливо 
витратити більше часу!

Маск повторював свою давню помилку – він знову геть 
забував про таку важливу річ, як людський фактор. Про 
те, що хтось може захворіти, народити дитину, звільни-
тися, або банально втомитися, Ілон узагалі не думав. 

Величезною проблемо Маска було те, що він людей мі-
ряв по собі. Сам він міг працювати дві доби поспіль без 
сну, тож вимагав подібної самовідданості від своїх колег.

Хай як добре звучала ідея дешевої ракети, шанси на те, 
що якийсь окремий хлопець зможе щось таке збудувати, 
були надто мікроскопічними. Ракети зазвичай будували-
ся державою на військових базах. І вони часто вибухали 
ще на стадії запуску.

SpaceX мала перевагу в тому, що могла багато чого навчи-
тися із цих минулих спроб і помилок. Окрім того, Ілон за-
просив на роботу декількох людей, які відповідали за ракет-
ні проєкти у великих аерокосмічних компаніях на кшталт 
Boeing і TRW. Водночас новий стартап Ілона не мав бюдже-
ту, який міг би витримати низку вибухів. У найкращому 
випадку SpaceX мала три або чотири спроби успішно про-
вести запуск своєї ракети. Тому працювати треба було з хі-
рургічною точністю. Маск просто не мав права на помилку!

Час від часу Ілон особисто брав участь у тестуванні 
ракет. Один із таких випадків багато кому запам’ятав-
ся. Це трапилося тоді, коли SpaceX намагалася довести 
до розуму охолоджувальну камеру для своїх двигунів. 
Компанія купила декілька таких камер по 75 тисяч 
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доларів за штуку й хотіла перевірити, чи витримають 
вони навантаження. Тому помістила «холодильники» 
під воду, щоб створити на них тиск.

Одразу під час першого ж тесту одна з цих камер тріс-
нула. Потім зламалася друга – у тому ж самому місці. 
Інженери були шоковані. Вони вважали, що Маск про-
сто руйнує важливе та недешеве обладнання. Однак Ілон 
незворушно наказав провести третій тест. Коли третя 
камера так само тріснула, Маск літаком відправив об-
ладнання назад до Каліфорнії. Після цього відвіз камери 
на завод і за допомогою інженерів почав заливати в каме-
ри епоксид – рідину, схожу на смолу. Вона мала зробити 
холодильні камери більш міцними та щіль ними.

Маск особисто заливав епоксид у камери.
– І ось він стоїть у своєму вишуканому італійському 

одязі й дорогому взутті, увесь вимащений епоксидом, – 
розповідали потім колеги Ілона. – Це було так важливо 
для нього, він абсолютно не боявся забруднити рук! Йому 
було чхати на все, що не мало стосунку до його ракети.

Співробітники SpaceX провели тоді на заводі всю ніч, 
зробили ще один тест, але камера все одно зламалася. Маск, 
безповоротно зіпсувавши одяг, вирішив, що обладнання 
було неякісне. Тому він швидко перейшов до наступного 
етапу, попросивши інженерів знайти інший розв’язок.

Усі ці інциденти добряче псували всім нерви. Але вод-
ночас ці помилки давали й важливі результати. Саме 
тоді в SpaceX склалася атмосфера маленької, тісно зв’я-
заної родини, яка разом бореться проти всіх негараздів.

2002 року компанія Маска була лишень порожнім скла-
дом. Та вже за рік приміщення набуло вигляду справжнього 
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ракетного заводу. Двигуни поверталися сюди з Техасу, де про-
ходили ретельну перевірку. А відтак ішли на лінію збирання, 
де механіки прилаштовували їх до корпусу ракети. 

На інших станціях збирання частини ракети з’єднували 
між собою. Було встановлено крани, які піднімали важкі 
компоненти, і лінійні рейки, якими корпус ракети пересува-
ли від станції до станції.

SpaceX також розпочала будувати обтічник — обо-
лонку, яка захищає закріплений нагорі ракети вантаж 
під час запуску, а потім розкривається, як мушля, даю-
чи доступ до вантажу.

Усе це більше нагадувало сцени з якогось фантас-
тичного фільму, ніж реальне життя. І Маска цей факт 
надзвичайно тішив. Прогулюючись заводом, він спосте-
рігав за безперервною роботою своїх колег. А потім за-
доволено цокав язиком та постійно повторював: 

– Космос буде наш, ось побачите!

Запитання до розділу
1. Які терміни ставив Маск для запуску першої ракети? 

Як гадаєш, чому вони були нереальними?

2. Що пішло не так під час тестування ракет?

3. Що вразило колег Ілона, коли він особисто почав 
тестувати холодильні камери?
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РОЗДІЛ 
ДВАНАДЦЯТИЙ  
На шляху до Марса



Невдачі є завжди. Те, що у вас 
немає невдач, означає лише те, 
що ви недостатньо інноваційні.

Ілон Маск

Маск підкорив космос 2008 року, коли ракету 
Falcon 1 було успішно запущено на навколо-
земну орбіту. Сталося це не одразу, перед 
цим Ілон кілька разів зазнавав невдачі під 

час самої процедури запуску.
– Чуваче, може, досить? – плескали його по спині 

знайомі, коли в серпні 2008-го запуск Falcon 1 втретє 
провалився. – Ти ж бачиш, твій соколик не може літати!

У перекладі з англійської слово falcon означає 
«сокіл», тому ракету часто порівнювали із птахом. 
Сам Ілон назвав ракету на честь космічного корабля 
Millennium Falcon із саги «Зоряні війни». Саме цей ко-
рабель пілотували Ган Соло та його помічник Чубакка.

– Вам, може, і досить, – посміхався їм у відповідь 
Ілон. – А в мене ще попереду до біса роботи. Присягаю-
ся: ця пташечка ще полетить!

«Краще загину, ніж зазнаю невдачі!» – вкотре подум-
ки повторював собі Маск.

У ті роки Ілон дуже мало спав. Він цілодобово читав, 
вивчав інженерні схеми та досконально досліджував 
кожну помилку, що підрізала крила його «пташечці».
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Уперше цією помилкою в березні 2006 року стала по-
жежа, яка виникла у двигуні прямо під час польоту. 
Через пожежу двигун відключився на тридцять чет-
вертій секунді. Ракета впала у воду неподалік від місця 
запуску.

Удруге невдача сталася рівно за рік, у березні 2007-го. 
Пожежі не було, але сталася помилка під час відділення 
другого ступеня. 

Космічні ракети складаються зазвичай із кількох ча-
стин. Такий собі конструктор. Ці частини називають 
ступенями. Ступенів може бути два або більше. Багато-
ступенева ракета може досягнути великої швидкості. 
Це немов автомобіль, у якого не один, а кілька двигунів 
і стільки ж паливних баків. Відпрацювавши своє пали-
во, ступені один за одним відокремлюються, щоб не об-
тяжувати собою решту ракети.

І от на етапі роботи другого ступеня Falcon 1 почав 
так сильно коливатися, що паливо перестало надхо-
дити до двигуна, і той вимкнувся. Ракета не могла ле-
тіти далі.

Третій запуск «соколика» відбувся в серпні 2008-го 
і знову закінчився провалом. Тепер була інша пробле-
ма. Ступені успішно відокремилися один від одного, 
а потім… перший наздогнав другого й ударив по ньо-
му. Через це другий ступінь вийшов з ладу й не зміг 
продовжувати політ. Сталося це через неточність роз-
рахунків. Але вирахувати правильно й перевірити все 
в земних умовах було неможливо – заважав атмосфер-
ний тиск.
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– Схоже, ми трохи поквапилися, – заявив Ілон, ви-
вчаючи результати тестів після аварії. – Відокремлення 
ступенів має відбуватися на кілька секунд пізніше!

Сказано – зроблено. 28 вересня 2008 року, уже че-
рез місяць після третьої невдачі, Ілон знову запустив 
«пташечку» в небо. Цього разу – із грандіозним успі-
хом! Falcon 1 довів, що не тільки може вийти на навко-
лоземну орбіту, а й донести туди вантаж масою 165 кі-
лограмів.

– І хто тепер казатиме, що соколик не літає? – волав 
Ілон, якого від щастя трусило, наче в лихоманці. – Лі-
тає та ще й вантаж доставляє!

Після успішного випробування ракети Falcon 1 спе-
ціалісти SpaceX почали розробку більш важкої ракети 
Falcon 9, яка мала доставляти у космос вантаж вагою 
10 тисяч кілограмів. Але після цього Маск подумав, 
що 10 тисяч кіло – це якось мало, тож розпочав бу-
дівництво ракети Falcon Heavy. Цей «важкий сокіл» 
(а саме так перекладається з англійської назва цієї ра-
кети), згідно із задумом Маска, мав доставляти на орбі-
ту цілих 100 тонн вантажу!

Запуск Falcon Heavy відбувся 6 лютого 2018 року 
і став світовою сенсацією. До цієї події Маск підійшов 
з особливим розмахом. І гумором…

Річ у тім, що випробовуючи ракети, їх навантажують 
не справжнім цінним вантажем, як- то, наприклад, су-
путники, а макетами такої ж ваги. Ілон Маск вирішив, 
що надсилати в космос макет – це дуже нудно. Тож він 
відправив у космос власний автомобіль! Так він довів, 
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що його «соколик» може доставляти надважкий ван-
таж куди треба. 

В автомобілі Ілон встановив камери спостереження, 
які надсилали з космосу епічні знімки. У салоні безпе-
рервно лунала пісня Space Oddity Девіда Бові, а за кер-
мом автівки сидів манекен у скафандрі.  Справжня при-
года, про яку в дитинстві Ілон міг тільки  мріяти!

Якби раптом авто Ілона Маска перехопили іншо-
планетяни, вони були б дуже здивовані посланням 
у ньому. Замість банального «Вітаємо, ми земляни!» 
вони побачили б збірку романів видатного письменника- 
фантаста Айзека Азімова. Її спеціально вигравіювали 
лазером на особливому склі. Цей запис може зберігати-
ся в умовах космосу майже 14 мільйонів років!

Два ступені- прискорювачі Falcon Heavy, як і було 
заплановано, після запуску успішно повернулися. Оби-
два синхронно приземлилися на мисі Канаверал, який 
розташований посередині атлантичного узбережжя 
американського штату Флорида. Третій ступінь мав 
сісти на плавучу платформу біля узбережжя Флориди. 
Але в підсумку впав в океан приблизно за 100 метрів 
від неї.

Утім, це завадило капсулі з автомобілем Ілона Маска 
успішно вийти у відкритий космос. Планувалося, що ав-
тівка перетне орбіту Марса й полетить собі далі. За сло-
вами експертів, авто Маска буде знищено в космосі. 
Це станеться через вплив космічної радіації. Річ у тім, 
що всі органічні речовини, що використовуються для 
виготовлення різних деталей машини, у космосі будуть 
схильні до руйнування через жорстке випромінювання. 
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Сонячна ультрафіолетова радіація знищить деталі авто-
мобіля. Зрештою він просто  розвалиться.
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Запитання до розділу
1. Що означає назва Falcon? Чому Ілон дав саме 

цю назву своїм ракетам?

2. Що було причиною невдачі під час першого запуску 
Falcon1?

3. З якого разу Falcon1 вдалося успішно запустити 
в космос?

4. Чому запуск Falcon Heavy став світовою сенсацією? 
Що, на твою думку, було найоригінальнішим у цьому 
польоті?
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РОЗДІЛ 
ТРИНАДЦЯТИЙ  
Врятувати всесвіт



Перший крок – зрозуміти, 
що це цілком можливо. 
Сама можливість неодмінно 
з’явиться.

Ілон Маск 

втомобілем, який вийшов у відкритий космос, 
був спортивний електрокар Tesla Roadster. 

Ця автівка стала першим електромобілем, 
який випустила компанія Tesla Motors – 

ще один проект Ілона Маска.
Зараз компанія Tesla, яка виробляє електрокари, 

асоціюється виключно з ім’ям Маска. Утім, історія 
корпорації почалася аж ніяк не з Ілона. А з інженера 
із Кремнієвої долини Мартіна Еберхарда та його при-
ятеля Марка Тарпенінга. У 2003 році ці двоє заснували 
компанію, яка мала виробляти електромобілі. Компа-
нію назвали на честь видатного вченого Ніколи Тесли, 
який на початку двадцятого сторіччя вивчав електрику 
та зробив революційні для того часу відкриття.

Але бізнесмени з Мартіна й Марка були, м’яко кажу-
чи, не надто вправні. По- перше, вони не мали грошей 
на виробництво електромобілів. По- друге, не володіли 
всіма належними унікальними технологіями. По- третє, 
у них не було жодного партнера серед великих авто-
концернів. Як Еберхард і Тарпенінг збиралися зробити 
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революцію у світі авто, невідомо. Подейкують, хлопці 
просто сподівалися на диво. І їм пощастило! Їхнє диво 
звали Ілоном Маском.

Про виробництво автівок, які можуть їздити не 
на бензині, а від зарядки електричним струмом, Маск 
задумувався ще у школі: це був один із етапів його по-
рятунку всесвіту.

У студентські роки Ілон усе частіше порушував 
цю тему, доводячи необхідність берегти ресурси Землі, 
і навіть писав наукові статті.

– Звичайний транспорт неефективний, – казав Ілон. – 
Він викидає в повітря дуже багато шкідливих речовин. 
Якщо так піде далі, на Землі невдовзі не лишиться пові-
тря! Нам усім не буде чим дихати!

Люди розуміли. І навіть схвально кивали. Проте 
в реальність цього проєкту мало хто вірив. На початку 
2000-х про електрокари ніхто всерйоз не говорив. Час 
від часу провідні автоконцерни виділяли своїм інжене-
рам гроші на експерименти. Але робили це лише для 
того, щоб добряче попіаритися на болючій темі. Розмо-
ви про серійне виробництво електромобілів тоді викли-
кали в людей лише здивовану посмішку.

Маск якраз укотре задумався над своєю місією в жит-
ті, а також про те, який вклад він може зробити в поря-
тунок Землі. Електромобілі були однією з найперших 
ідей, що спали йому на думку.

Саме тоді Маска познайомили з Ебергардом і Тарпе-
нінгом. Марк і Мартін уже чули про дивака, який зби-
рається підкорювати космос – у пресі саме тоді говорили 

103



про можливий запуск мишей на Марс. Тому вони радо 
погодилися на зустріч із ним. 

Під час знайомства Ілон буквально засипав хлопців 
запитаннями. Оскільки Маск мав інженерні знання, 
то його цікавили в першу чергу виробничі моменти. За-
сновники Tesla впродовж вечора відповідали на числен-
ні запитання. Уже за тиждень, коли вони втрьох знову 
зустрілися, Маск простягнув їм руку і просто сказав: 
«Окей, чуваки, я з вами». І вклав у компанію 6,5 млн 
доларів.

– Мене цікавлять речі, які змінюють світ або впли-
вають на майбутнє, – пояснював пізніше своє рішення 
Ілон. – А також дивовижні нові технологи, побачивши 
які, ти думаєш: «Оце так! Як таке сталося? Як це взага-
лі можливо?»

До 2006 року стало зрозуміло: електрокару Tesla 
бути. А в 2008 році почалося виробництво електричного 
родстера – двомісного спортивного автомобіля зі знім-
ним дахом.

Tesla Roadster, на думку Ілона, мав стати справжньою 
сенсацією. І, треба визнати, його сподівання справдили-
ся. Звісна річ, не все було просто. Електрокар постійно 
критикували. Зокрема автівку геть- чисто розніс ведучий 
популярного британського телешоу Top Gear Джеремі 
Кларксон. Top Gear – одне з найпопулярніших телеві-
зійних шоу про автомобілі, тому ця оцінка була надзви-
чайно важливою для Ілона. Уявіть собі, який удар отри-
мав Маск, коли Джеремі Кларксон покатався на Tesla 
Roadster, а відтак на весь світ заявив, що це авто про-
йшло всього 55 кілометрів!
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Однак це не завадило випускати Tesla Roadster з 2008 
по 2012 роки та продати за цей період близько двох із по-
ловиною тисяч авто. Та найголовніше, що цей спортив-
ний автомобіль виконав покладену на нього функцію. 
Він довів, що автомобілі можуть пересуватися виключно 
за допомогою електрики та проїжджати на одному заря-
ді вельми значну відстань. 

Ілон Маск знову переміг. І сам він, за його словами, 
зробив скромний внесок у порятунок Землі.

Запитання до розділу
1. Хто створив компанію Tesla? Чому засновники 

не могли впоратися без Ілона Маска?

2. Як гадаєш, чому люди не вірили в майбутнє 
електромобілів?

3. Якою була перша автівка від Tesla? Чим вона 
підкорила людей?
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РОЗДІЛ 
ЧОТИРНАДЦЯТИЙ  
Вжух!



Мене цікавлять речі, які змінюють світ 
або впливають на майбутнє, а також 
дивовижні нові технології, побачивши 
які, ти думаєш: «Оце так! Як таке 
сталося? Як це взагалі можливо?

Ілон Маск

Маскові недостатньо було спостерігати за успіш-
ним розвитком своїх проєктів. Він увесь час 
потребував нових відкриттів. Стояти на міс-
ці? Даруйте, це не про нього!

Ідея про створення нового виду транспорту під назвою 
Hyperloop, тобто Гіперпетля, спала Маскові на думку, 
коли він стояв у надзвичайно довгому автомобільному 
корку. Автівки на трасі пересувалися зі швидкістю рав-
ликів, а Маск, для якого незвично було тупцяти на од-
ному місці, тихо скаженів за  кермом.

– Чому всі люди стоять у цих бісових корках? Чому 
ніхто досі не вигадав якийсь транспорт, що може до-
ставити тебе у потрібне місце за лічені хвилини? – обу-
рювався Ілон.

У той момент мозок Ілона почав, як завжди, працю-
вати дуже візуально. Він чітко уявив собі тунель, яким 
зі швидкістю звуку мчать автомобілі. Вжух! І замість 
5–7 годин на поїздку ти витрачаєш всього лишень де-
сять, двадцять або тридцять хвилин.
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– Вжух! – повторював Ілон усі наступні дні й малю-
вав схеми у своєму ноутбуці.

У серпні 2013 року він презентував ідею проєкту під 
назвою Hyperloop, який мав стати новим видом тран-
спорту. На вигляд то була величезна труба, подібна до 
труби для пересилання кореспонденції в офісах. Такі 
конструкції зазвичай встановлюють під будівлями. Усі 
важливі документи «пролітають» трубою та опиняються 
в потрібному місці за кілька хвилин. На думку Ілона, по-
дібна труба могла би класно доправляти з точки А в точ-
ку Б не лише листи й газети, а й  людей.

Цією трубою Маск запропонував з’єднати такі міста, 
як Лос- Анджелес і Сан- Франциско. Трубу він вирішив  
підняти над поверхнею землі, вона мала би вигляд туне-
лю. По ньому рухатимуться капсули. А в цих капсулах 
можна буде транспортувати людей та авто мобілі.

Ідея взагалі- то не була новою – уперше про щось подібне 
заговорили ще понад сто років тому. Проте жодна компа-
нія так і не розпочала реалізації цього амбітного проєкту.

За задумом Маска, капсули в такому тунелі могли 
рухати зі швидкістю майже 1300 кілометрів за годи-
ну. Це дало б змогу доїхати з Лос- Анджелеса до Сан- 
Франциско приблизно за пів години. Для порівняння: 
літаком таку відстань можна подолати за годину, ма-
шиною – за п’ять годин, а потягом – за дев’ять.

Тунель, на думку Ілона, має працювати на соняч-
ній енергії. А з’єднуватиме він міста, які розташова-
ні одне від одного не більше, ніж за 1600 кілометрів.

– На відстані понад 1600 кілометрів будівництво 
такого тунелю буде коштувати надто дорого, – казав 
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Маск. – Та й мало кому сподобаються сплетіння труб 
у всіх напрямках по всій країні. Хто захоче жити у Кра-
їні Труб? Ніхто!

Однією з причин, чому Ілон узявся за розробку 
Hyperloop, стала високошвидкісна залізниця, яку мали 
тоді прокладати в Каліфорнії. Ця залізниця обіцяла 
людям можливість доїхати з Лос- Анджелеса до Сан- 
Франциско приблизно за дві з половиною години.

– Вони збираються побудувати поїзд, який назива-
ють кулею! Ха! Кулепоїзд, який вони хочуть збудувати 
за шістдесят мільярдів доларів, стане найповільнішим 
кулепоїздом у світі! – обурено кричав Маск у розмові 
з друзями.

Ідея «кулепоїзда» надзвичайно гризла Ілона. Він гово-
рив, що його Hyperloop коштуватиме від 6 до 10 мільяр-
дів – тобто вдесятеро дешевше від «кулі». А швидкість 
він обіцяв майже таку ж, як максимальна швидкість 
сучасного Boeing 747.

– Я просто зможу заїхати на своєму автомобілі 
до капсули й на ньому ж виїхати з неї вже в іншому мі-
сті! – приблизно так Маск описував суть Hyperloop.

Трохи пізніше він оприлюднив план, у якому було 
описано всі деталі Hyperloop. Перше повідомлення про 
це з’явилося на сайті впливового журналу Bloomberg 
Businessweek. Сервери видання відразу ж почали пла-
витися від набігу людей, що хотіли прочитати про цей 
винахід.

Більшість із них справді повірила, що Маск може 
це зробити. Його заяви вже ніхто не сприймав як боже-
вільну маячню. Люди справді вірили, що Маск зможе 
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зробити «цю штуку». В ідею надшвидкого потяга зако-
хався навіть Барак Обама, який на той момент був пре-
зидентом Сполучених Штатів Америки.

І якщо спочатку Маск говорив про Hyperloop тіль-
ки щоб довести неефективність «кулепоїзда», то міра, 
з якою люди повірили в його слова, здивувала його 
та змусила взяти на себе офіційні зобов’язання створи-
ти Гіперпетлю.

У жовтні 2017 року Ілон отримав перший офіційний 
дозвіл на будівництво повноцінної траси Hyperloop. Ді-
лянка завдовжки трохи більше 16 км має сполучити два 
міста у штаті Меріленд: околицю Балтимора та терито-
рію міста Ганновер. Очікується, що ця дорога в май-
бутньому стане частиною маршруту Вашингтон – Нью- 
Йорк із зупинками в Балтиморі та Філадельфії.

Запитання до розділу
1. Коли Ілонові спало на думку створити 

вакуумний потяг?

2. Чим він відрізняється від інших видів транспорту?

3. Де планувалося збудувати першу Гіперпетлю?
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РОЗДІЛ 
П’ЯТНАДЦЯТИЙ  
Батут працює



Ми збираємося це зробити. Бог мій 
суворий свідок: я докладаю всіх 
зусиль, аби змусити це працювати. 

Ілон Маск

-Пф-ф-ф-ф, та за ці гроші я збудую цілих 
два кораблі з нуля! А то й три!

З цих слів розпочалася негласна «вій-
на» Ілона Маска з Росією у сфері косміч-

них досягнень.
Коли Ілонові вперше спало на думку «вийти за межі 

землі», він почав шукати компанії, які би погодили-
ся зробити для нього космічний корабель. Усі шляхи 
привели його до Росії, яку вважали лідером у косміч-
ній галузі. Саме російські космічні кораблі «Союз» до-
правляли астронавтів на МКС – Міжнародну космічну 
станцію, яку було створено спільними зусиллями Росії, 
США, Японії, Канади, Бразилії та Євросоюзу  для нау-
кових досліджень у космосі. 

У Росії Ілон сподівався закупити готові кораблі, 
на яких у недалекому майбутньому він планував від-
правляти людей у космічні мандрівки. 

Проте за свої послуги росіяни зажадали надто багато 
грошей. Чим несвідомо кинули Маскові новий виклик. 
А цей парубок одержував неабияку втіху від прийман-
ня викликів.
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– Агов, чуваки, – сказав він одного прекрасного 
дня своїм колегам. – Я думаю, ми можемо побудувати 
ці дурнуваті ракети самі.

На нього подивилися як на несповна розуму.
Але Маск вже завівся. 
– Я серйозно! Почнемо з малого: спочатку відправимо 

у космос якийсь вантаж. Якщо все буде добре, відпра-
вимо потім і людей! У майбутньому я хочу, аби кожна 
людина могла вийти не лише за межі своєї квартири 
чи своєї країни, а й за межі землі! Ви лише уявіть, як це 
буде круто! 

Ілон умів переконувати. Тож невдовзі його команда 
розпочала роботу над космічним кораблем. Назву кораб-
ля довго вигадувати не довелося.

– Назвемо наш корабель Dragon, – сказав Маск. – 
Зробимо справжнього потужного дракона, який розтро-
щить усіх цих жалюгідних критиків на шматки! 

Доставити «дракона» у космос мала ракета-носій 
Falcon – та сама, яка відправила у відкритий космос ав-
томобіль Tesla.

І знову-таки мало хто вірив в успіх маскових ідей. 
Ілона все також вважали дивакуватим мільярдером, 
якому просто нудно живеться, тож він «викидає» сот-
ні мільйонів доларів на свої витребеньки. Свою невіру 
критики пояснювали просто: до того часу кораблі у кос-
мос відправляли виключно державні корпорації. А тут 
на це замахнулася приватна компанія на чолі з хлоп-
цем, який щойно занурився у космічну галузь. Та що він 
взагалі тямить у цьому? І де таке можливо, аби якийсь 
нахабний юнак обійшов пенсіонерів космічної галузі?! 
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Порівняно з поважними сивими дядечками в кос-
тюмах, які десятиріччям обіймали якісь нудні посади 
в державних космічних агенціях, Ілон дійсно мав ви-
гляд наївного пташеняти. Так, може, він дійсно замало 
знав про космічну галузь, проте він мав те, чого не мали 
всі ці старі шкарбуни – велику мрію, віру у власні сили 
та жагу до перемог.

Жару у вогонь у цій ситуації додавала і Росія в особі 
голови Роскосмосу Дмитра Рогозіна. Роскосмос – дер-
жавна корпорація, яка керує в Росії космічною галуззю 
та вважає себе безсумнівним лідером світового ринку. 
2014 року, коли на фоні політичного скандалу Сполуче-
ні Штати погрожували Росії відмовитися від спів праці 
з нею, зокрема, відмовитися від користування росій-
ськими космічними кораблями «Союз»,  Дмитро Рого-
зін тоді пихато заявив:

«Цікаво, як американці збираються доставляти своїх 
астронавтів на орбіту Землі, якщо в них не буде росій-
ських космічних кораблів? Якщо вони там усі такі ро-
зумні, пропоную Штатам доставляти своїх астронавтів 
на МКС за допомогою батута», – написав Рогозін у своє-
му Twitter.

Ілона ці слова дуже насмішили. З того часу Маск вів 
завзяті суперечки з Рогозіним у Twitter. Вони обговорю-
вали ціни на запуски ракет, коли Рогозін звинувачував 
Ілона у демпінгу – так називають продаж послуг або то-
варів за штучно зниженими цінами. Голова Роскосмо-
су переконував, що Ілон Маск спеціально озвучує мен-
шу вартість польоту у космос, аби збільшити значення 
своєї компанії. Сперечалися про потужність російської 
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космічної промисловості, коли Маск написав у своєму 
Twitter, що проблема російських ракет полягає в тому, 
що вони не підходять для повторного використання 
у той час, коли SpaceX будує багаторазові ракети.

Проте ці глузливі жарти в соцмережах аж ніяк не за-
важали Маскові робити свою справу: у SpaceX кипіла 
робота над створенням «дракона».

– Ми збираємося це зробити, – повторював у офісі 
SpaceX Маск, розминаючи шию та кліпаючи червоними 
від безсоння очима. – Бог мій суворий свідок: я докла-
даю всіх зусиль, аби змусити це працювати!

Його зусилля не були марними: наприкінці весни 
2020 року компанія SpaceX здійснила перший пілото-
ваний запуск свого корабля Crew Dragon, на борту якого 
два астронавти NASA відправились на МКС. За перебі-
гом подій у прямому ефірі спостерігали десятки мільйо-
нів людей з усього світу.

Взагалі-то запуск мав відбутися 27 травня, проте 
за 16 хвилин до старту керівництво NASA прийняло 
рішення скасувати запуск через погодні умови. Ніхто 
не хотів ризикувати життям астронавтів та ставити під 
загрозу таку важливу місію.

«Навіть погода проти твоєї авантюри, Ілоне!», – пи-
сав хтось в Інтернеті.

«Марна справа», – погоджувалися з ними «доброзич-
ливі» критики.

«Той Маск взагалі дахом поїхав! Йому ніколи не 
вдасться колонізувати Марс, таке можливо лише у фан-
тастичному кіно!» – підхоплювали інші.

«Дуля вам з маком!» – думав тим часом Ілон. 
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Він достеменно знав, що в нього все вийде. Він був пе-
реконаний: наступного разу його «дракон» обов’язково 
вийде за межі землі.

Історична подія сталася 30 травня.
– Батут працює, – заявив Ілон під час пресконферен-

ції, присвяченій успішному запуску Crew Dragon. І та-
ким чином переказав вітання і Дмитру Рогозіну, і всім 
іншим критикам, які не вірили в успіх SpaceX.

Так, формально запуск Crew Dragon не став революці-
єю у науці і техніці. Не стане нею і політ до Місяця амери-
канських астронавтів, запланований на 2023–2024 роки. 
Все це людство вже робило задовго до Ілона Маска. 
До МКС регулярно відправлялися як американські пі-
лотовані космічні кораблі, так і російські «Союзи». Так 
само у космосі бували і китайські космонавти. Проте по-
літ Crew Dragon став історичною подією з організаційної 
точки зору: 30 травня компанія SpaceX офіційно стала 
першою у світі приватною фірмою, яка володіє пілото-
ваним космічним кораблем і успішно організувала по-
літ у космос із астронавтами на борту. До цього SpaceX 
та інші приватні компанії займалися лише доставкою 
супутників і вантажів. Відправляти людей за межі землі 
«приватним» не довіряли.

Ілон Маск укотре залишив глибокий відбиток в істо-
рії. Цього разу – в історії космонавтики. В одну мить 
із дивака-мільярдера, що мріє заснувати першу коло-
нію на Марсі, Маск перетворився на голову компанії, 
яка першою відправила людей у космос у приватному 
порядку. І хай там що б казали про те, що SpaceX тісно 
співпрацювала з владою та промисловістю Сполучених 
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Штатів, одначе в очах багатьох людей підкорення кос-
мосу тепер виглядає так: СРСР, США, Китай, Ілон Маск 
та його компанія SpaceX.

А хлопчик із Південної Африки тим часом опинився 
на крок ближче до головної мрії усього свого життя – 
колонізації Марса.

ЗАПИТАННЯ ДО РОЗДІЛУ
1. Чому Ілон Маск не захотів купувати російські космічні 

кораблі?

2. Як Ілон пояснював свою ідею відправити людей 
у космос?

3. Чому перший пуск Crew Dragon скасували за 
16 хвилин до старту?

4. Якою фразою Ілон переказав вітання Дмитру Рогозіну 
та іншим критикам SpaceX? Чому на пресконференції 
він вимовив саме цю фразу?

5. Чому політ Crew Dragon не став револіцією, проте 
його однак вважають історичною подією?
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ПІСЛЯМОВА
 

Ілон Маск працює 14 годин на день. Він керує трьома 
компаніями одночасно, бере безпосередню участь у роз-
робці ракет та електрокарів, а також бореться зі штуч-
ним інтелектом, який, на його думку, може зашкодити 
людству. Ілон переконаний: той факт, що комп’ютери 
можуть виконувати деякі людські функції, несе в собі 
дуже велику небезпеку.

– Facebook, Google, Amazon, Apple – усі вони вже зна-
ють про вас дуже багато, – каже Ілон, маючи на увазі, 
що ці компанії збирають особисті дані користувачів. – 
Штучний інтелект, який буде створений в цих корпо-
раціях, отримає величезну владу над людьми. А зосере-
дження влади в одних руках завжди породжує величезні 
ризики. Так не повинно бути.

У зв’язку із цим Маск створив компанію OpenAI, 
яка розвиває відкритий та дружній штучний інтелект. 
У такому випадку комп’ютери не матимуть негативного 
впливу на людей.

Окрім того, Ілон активно підтримує благодійні 
проєк ти. Його благодійний фонд Musk Foundation ви-
діляє гроші на підтримку галузі відновлюваної енерге-
тики, науки, космічних досліджень, інженерної освіти 
та здоров’я.
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Рух – то друге ім’я Ілона Маска. Сидіти на одному 
місці він просто не вміє. Найкраща розвага у світі для 
нього – ставити перед собою мету, досягати її, а потім 
виходити на новий рівень.

Тому цілком імовірно, що коли ти читатимеш 
цю книжку, вакуумний потяг уже відправить перших 
пасажирів з Лос- Анджелеса до Сан- Франциско. Новий 
електромобіль Tesla на той момент зможе продемон-
струвати якісь надможливості, а перші туристи виру-
шать на Марс на екскурсію. Хлопчик із Південної Аф-
рики вже неодноразово доводив: слова «неможливо» 
в цьому світі просто не існує.
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ДЕНЬ 
ІЛОНА МАСКА
 

Ілон Маск керує найбільшими корпораціями й по-
стійно робить кілька справ одночасно. Здається, у нього 
в добі не 24 години, а всі 36. Як йому це вдається? Дуже 
просто – винахідник живе за чітким графіком.

День Ілона починається о сьомій ранку. Спить Маск 
не більше шести годин на добу. Як би сильно Ілон 
не втомився, він завжди проводить заплановані зустрічі 
й ефективно вирішує робочі питання.

Маск ніколи не снідає. Це дуже погана звичка для 
здоров’я, але в Ілона просто немає часу на їжу. Іноді він 
може випити чашку кави. Водночас Ілон завжди зна-
ходить час на те, щоби прийняти душ. Ранковий душ – 
щоденний ритуал Маска.

Після душу й кави починається нескінченна низка робо-
чих питань. Спочатку Ілон аналізує роботу своїх компаній 
і знаходить ті проблеми, які потрібно вирішити в першу 
чергу. Іноді він особисто вирішує ці питання, але зазвичай 
просто призначає відповідальну людину.

– Мій підхід полягає в тому, щоб відшукати талано-
витих людей, які здатні ефективно виконувати свою 
роботу, – каже Ілон. – Відтак я маю переконатися, 
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що атмосфера в SpaceX настільки надихає й мотивує, 
наскільки це можливо, та встановити чіткі цілі для 
співробітників. Далі вже справа за ними.

Ілон Маск працює сто годин на тиждень. За його сло-
вами, вісімдесят відсотків робочого часу він витрачає 
на інженерні та дизайнерські завдання.

Понеділки та п’ятниці Маск проводить в офісі SpaceX, 
а по вівторках, середах і четвергах винахідника можна 
зустріти в офісі Tesla. За підрахунками видання Quartz, 
сорок дві години на тиждень Маск працює на Tesla, а со-
рок – на SpaceX. Ще близько двадцяти годин він витра-
чає на дослідницький  проєкт OpenAI, який займається 
питаннями штучного інтелекту.

Обід? Це не про Ілона. Виділити принаймні півгоди-
ни на те, щоби спокійно поїсти, – розкіш, яку Маск собі 
ніколи не дозволяє. Обідає та вечеряє Ілон зазвичай під 
час зустрічей – їх у нього вистачає. В одному з інтерв’ю 
Маск зізнався, що під час таких ділових обідів він ні-
коли не соромиться: розмовляє з повним ротом та їсть 
дуже багато. Хтозна, коли він поїсть наступного разу!

Щоб залишатися у формі, Маск двічі на тиждень хо-
дить до спортзалу. Також він не забуває і про тренуван-
ня мозку: усі вільні хвилини Маск витрачає на читання.

Розслабитися Ілон теж не проти. Як і будь- яка люди-
на, він слухає музику та дивиться фільми. Щоправда, 
дуже рідко.

Також Ілон обов’язково знаходить час, аби приділити 
увагу своїм дітям. Його п’ятеро синів живуть з мамою 
Джастін, але з Ілоном вони проводять близько чотирьох 
днів на тиждень.
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– Я дуже гарний батько, – хвалить сам себе Ілон. – 
Я запрошую дітей до себе більше, ніж на пів тижня, 
і проводжу з ними доволі багато часу. Я навіть беру 
їх із собою, коли їду з міста!

Лягає спати Маск не пізніше першої години ночі.
– Оптимальна кількість сну для мене – від 6 до 6,5 го-

дин на добу, – каже Ілон.
За його словами, зменшення кількості сну позна-

чається на його психічному стані: він стає злим і роз-
дратованим.

– Сон – це дійсно прекрасно. Так, якщо я просплю 
менше шести годин, я отримаю кілька додаткових го-
дин на роботу. Але зроблю я тоді набагато менше, бо не-
стача сну сильно вибиває мене з колії, – каже Ілон.
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ПРАВИЛА РОБОТИ 
З ПІДЛЕГЛИМИ ВІД 
ІЛОНА МАСКА
 

Вірити у свою справу й надихати своїм прикладом
Доллі Сін, яка очолювала в компанії SpaceX відділ 

кадрів, згадує 2 серпня 2008 року, один із особливо важ-
ких для компанії днів. Тоді мав відбутися третій запуск 
Falcon 1. Від нього залежало майбутнє компанії, в яку 
Маск вклав 100 мільйонів доларів власних заощаджень.

Після відділення першого ступеня в запуску стався 
збій. За перебігом подій спостерігали всі 350 співробіт-
ників компанії, які до цього працювали по 70-80 годин 
на тиждень, щоби запуск ракети став реальністю. Тоді 
Маск, який не спав на той час уже добу, вийшов до ко-
манди, минаючи пресу, і звернувся до співробітників 
із промовою.

Він сказав, що в компанії є гроші ще на два запуски. 
І що не можна засмучуватися через цю невдачу. І що по-
трібно зібратися й працювати далі. І додав:

– Що стосується мене, я ніколи не здамся. Ніколи.
За лічені хвилини атмосфера в колективі змінилася 

з безвиході та відчаю на цілеспрямованість і натхнення. 
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Команда за лічені години змогла знайти причину збою. 
28 вересня того ж року – після неймовірно короткого 
терміну на виправлення помилок – відбувся ще один за-
пуск Falcon 1, який пройшов успішно.

– Думаю, після тієї промови ми б пішли за ним прямо 
до воріт пекла, – згадувала потім Доллі.

Бути вимогливим до підлеглих і до себе самого
Ілон Маск вимагає від себе дедалі більше, і так само 

ставиться до людей, які його оточують. Він страшен-
но не любить тих, хто мало працює. З іншого боку, він 
не чіпляється до особистих недоліків підлеглих, якщо 
ті добре й швидко справляються з роботою.

У SpaceX існує приказка, яку приписують Маску: 
«Не має значення, скільки ти працюєш. Завжди є хтось, 
хто працює більше».

Не обмежувати спілкування
Маск переконаний, що двері обмежують спілкуван-

ня. Тому закриті офіси в його компаніях – тільки у спів-
робітників відділу кадрів і фінансів.

На першому поверсі SpaceX розташований великий 
опен- спейс – так називають відкритий простір, де всі 
співробітники сидять ніби в одному гігантському кабі-
неті й можуть спостерігати за роботою колег.

Окрім того, Ілон не обмежує нікого й ні в чому, тому 
всі співробітники можуть відвідати будь- який куточок 
компанії. І подивитися, приміром, як будується ракета 
або тестують систему запуску.
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Смаколики та відпочинок
Сам Ілон обідає під час зустрічей, але для співробіт-

ників компанії в офісі завжди доступні безкоштовні обі-
ди, кава та морозиво.

Окрім того, Ілон переконаний, що стрес – головний 
ворог продуктивної роботи. Тому в SpaceX працює 
штатний масажист. А ще тут є кімнати відпочинку з на-
стільними іграми та приставками.

Сам Маск доволі часто влаштовує своїм підлеглим 
відпочинок. Вони разом ходять в кіно на фільми про 
космос за рахунок компанії. Окрім того, щороку Ілон 
влаштовує грандіозну різдвяну вечірку для своїх  колег.

127



УЛЮБЛЕНІ 
КНИЖКИ 
ІЛОНА МАСКА
 

Одного разу в Маска запитали, як він навчився бу-
дувати ракети. Ілон на це стенув плечима й дав дуже 
просту відповідь: 

– Я читаю книжки. 
Ось кілька книжок, які допомогли простому хлопцеві 

стати одним із найвидатніших підприємців сучасності.
 
«Бенджамін Франклін. Біографія», Волтер Айзексон 
Франклін був не лише політичним діячем, а й під-

приємцем, який відкрив свою справу. Не дивно, що біо-
графія такої людини привернула увагу Ілона Маска, 
який називає Франкліна своїм кумиром.

– Франклін нереально крутий. Я би сказав, що він 
один із тих, ким я захоплююся найбільше, – сказав 
якось Маск у своєму інтерв’ю.

«Ейнштейн: його життя та всесвіт», Волтер Айзексон
Волтер Айзексон, автор знаменитої біографії Стіве-

на Джобса, написав книжку про одного з найвідоміших 

128



учених XX століття, Альберта Ейнштейна. Він не лише 
розповів про Ейнштейна- науковця, детально й доступ-
но виклавши суть теорії відносності. А ще й повідав про 
Ейнштейна- людину, показавши його радість, смуток 
та переживання. У книжці наводиться безліч докумен-
тальних матеріалів – листи, спогади, щоденникові записи.

– Як і у випадку з автобіографією Франкліна, ця 
книжка розповідає історію генія, що своїм розумом й ам-
біціями ставить цей світ догори дриґом, – каже Ілон.

 
«Тесла: винахідник епохи електрики», В. Бернард 

Карлсон
У цій книжці Нікола Тесла описаний не просто як ле-

гендарний винахідник. Автор розглядає його особи-
стість в культурному й технологічному контексті того 
часу. Ця біографія проливає нове світло на підхід Тесли 
до електрики, його винаходи, бізнес- стратегії, а також 
на його найважливіший технологічний прорив.

– Я люблю біографії вчених. Очевидно, що Тесла – аб-
солютно велика людина, – каже Ілон.

 
«Володар перснів», Джон Р. Р. Толкін 
Ця історія не лише про відважного маленького гобіта 

Фродо, який вирушив у небезпечну подорож заради по-
рятунку Середзем’я. Це історія про дружбу, силу волі, 
стосунки, війну, жадобу влади, втрати, жертовність, 
перемоги й поразки.

– Книжка «Володар перснів» сформувала мій майбут-
ній світогляд, – каже Маск. – Герої книжок, які я чи-
тав, завжди вважали порятунок світу своїм обов’язком.
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«Автостопом по Галактиці», Дуглас Адамс
Це серія гумористичних науково- фантастичних ро-

манів про космічну подорож двох друзів – невдахи- 
землянина Артура Дента й інопланетянина Форда Пре-
фекта. Їм обом вдалося вижити після того, як Землю 
знищила раса вогонів. У цій книжці суперкомп’ютер 
вважає, що відповідь на всі запитання у світі лише одна: 
номер 42. Проте заковика в тому, що цей комп’ютер жод-
ного разу не уточнював запитання. Завдяки цій книжці 
Маск зрозумів: якщо правильно сформулювати запи-
тання, то й відповідь на нього буде нескладно знайти.

– Що краще ми пізнаємо всесвіт, то більше розу-
міємо, які запитання ставити, – каже Ілон Маск.

«Заснування», Айзек Азімов
Дія цього роману розгортається на планеті Засну-

вання, де, згідно із задумом володарів Галактичної Ім-
перії, виникає нова цивілізація переселенців. Говоря-
чи про цю книжку, Ілон не раз називав її «найкращою 
в Азімова».

– Це уроки історії, в яких передбачається циклічний 
розвиток цивілізацій. Ви можете відстежити розвиток 
Вавилону, Єгипту, Риму, Китаю. Зараз ми перебуваємо 
на піку цієї циклічної кривої, мені хотілося б сподіва-
тися, що так і буде. Саме зараз людство вперше за чоти-
ри з половиною мільярда років вирвалося за межі своєї 
планети. І ми повинні діяти, поки це вікно відчинене. 
Не варто сподіватися, що це триватиме дуже довго, – за-
явив Маск.
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«Місяць – суворий господар», Роберт Хайнлайн
Дія цього роману відбувається з травня 2075 року 

по жовтень 2076 року. Місяць у цій книжці подається 
так, ніби це планета- в’язниця, де живуть правопоруш-
ники із Землі. Цих злочинців відправили на Місяць 
за кримінальні й політичні злочини. І от одного разу 
жителі Місяця вирішують влаштувати бунт та провчи-
ти тих, хто лишився жити на Землі. На бік бунтівників 
стає суперкомп’ютер величезної потужності, що воло-
діє справжньою душею і дивовижним почуттям гумо-
ру. Цю книжку Маск називає однією зі своїх улюб лених 
у жанрі наукової фантастики.

«Конструкції, або Чому не ламаються речі», Джеймс 
Гордон

 Книжку присвячено проблемам конструювання 
та фізичним основам теорії міцності. Текст написа-
но дуже легкою та зрозумілою мовою. Автор щиро хо-
тів зацікавити читача предметом, який усі вважають 
дуже складним і незрозумілим. І, слід визнати, йому 
це вдалося.

 – З тексту стає зрозуміло, чому концепцію й дизайн 
будь- яких конструкцій важливо продумувати до дріб-
ниць, – каже Ілон.
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ВАЖЛИВІ ДАТИ

1971 – 28 червня в місті Преторія Південної Африки 
в родині Еррола й Мей Масків народжується 
хлопчик, якому дають ім’я Ілон Рів.

1983 – Ілон створює свою першу відеогру під назвою 
Blastar.

1984 – код для відеогри Blastar публікує південно-
африканське спеціалізоване видання PC and 
Office Technology. Стаття в журналі приносить 
Маскові п’ятсот доларів.

1988 – Ілон переїжджає до Канади.
1989 – Маск вступає до університету «Квінз» 

у Кінгстоні.
1992 – Ілон Маск переводиться до Пенсильванського 

університету.
1995 – Ілон разом із братом Кімбалом засновує 

компанію, яка невдовзі отримає назву Zip2.
1996 – компанія Mohr Davidow Ventures дає 

на розвиток компанії Zip2 три мільйони 
доларів.

1999 – виробник комп’ютерів Compaq Computer купує 
компанію Zip2. Ця угода робить братів Масків 
мільйонерами.

1999 – Ілон засновує компанію X.com, яка має 
надавати послуги онлайн- банкінгу.
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2000 – Ілон одружується із Джастін Вілсон.
2000 – компанія X.com оголошує про злиття 

з компанією Confinity.
2001 – проєкт X.com офіційно змінює назву на PayPal. 

Ілона Маска відправляють у відставку.
2002 – Ілон Маск засновує компанію SpaceX.
2003 – Мартін Еберхард та Марк Тарпенінг 

засновують компанію, яка має виробляти 
електромобілі. Компанію називають на честь 
видатного вченого Ніколи Тесли. Трохи згодом 
до Еберхарда й Тарпенінга приєднується 
Ілон Маск.

2004 – Джастін народжує Ілонові близнюків Гриф фіна 
та Ксав’є.

2006 – Джастін народжує Ілонові ще трьох синів. 
Трійнятам дають імена Кай, Деміан та Саксон. 

2006 – компанія Tesla оголошує про старт виробництва 
свого першого електромобіля – спортивного 
електрокару Tesla Roadster.

2006 – компанія SpaceX запускає ракету Falcon1. 
Спроба закінчується невдачею.

2007 – компанія SpaceX вдруге намагається запустити 
ракету Falcon 1. Спроба знову невдала.

2008 – Ілон подає на розлучення із Джастін Вілсон.
2008 – оголошено про старт продажу першого 

електрокару компанії Tesla. Ним стає 
спортивний Tesla Roadster.

2008 – у серпні компанія SpaceX робить третю спробу 
запустити Falcon 1. Спроба знову обертається 
провалом.
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2008 – 28 вересня компанія SpaceX учетверте запускає 
ракету Falcon 1. Цього разу – із грандіозним 
успіхом. 

2009 – 26 березня компанія Tesla представляє концепт 
електромобіля Tesla Model S.

2010 – Ілон Маск одружується з британською 
акторкою Талулою Райлі.

2010 – компанія SpaceX запускає на орбіту ракету 
Falcon 9.

2012 – 9 лютого компанія Tesla представляє прототип 
нової моделі електрокара – позашляховик під 
назвою Tesla Model X.

2012 – Ілон розлучається з Талулою Райлі.
2013 – Ілон Маск і Талула Райлі знову одружуються.
2013 – Ілон Маск представляє концепцію нового 

над швидкого виду транспорту під назвою 
Hyperloop.

2015 – Ілон Маск засновує компанію OpenAI, яка 
досліджуватиме штучний інтелект.

2016 – компанія Tesla розпочинає виробництво нової 
моделі електрокара під назвою Tesla Model 3. 

2016 – Ілон вдруге розлучається з Талулою Райлі.
2017 – компанія Tesla проводить презентацію 

електровантажівки Tesla Semi. 
2017 – Ілон Маск отримує офіційний дозвіл 

на будівництво повноцінної траси Hyperloop. 
Перший маршрут має сполучити два міста 
у штаті Меріленд: околицю Балтимора 
з територією міста Ганновер.
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2018 – 6 лютого компанія SpaceX запускає на орбіту 
надважку ракету Falcon Heavy. Ілон Маск 
відправляє в космос особистий автомобіль Tesla 
Roadster.

2020 – 27 травня мав відбутися запуск космічного 
корабля Crew Dragon із астронавтами на борту. 
Запуск скасували за 16 хвилин до старту через 
погодні умови.

2020 – 30 травня космічний корабель Crew Dragon 
успішно стартував з космодрому імені Джона 
Кеннеді у Флориді. Таким SpaceX стала 
першою в історії приватною компанією, яка 
організувала політ у космос із астронавтами 
на борту. Досі це робили виключно державні 
корпорації.
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Тесла

Ольгa Оnанасенкo

Нікола

К И Ї В

А Г Е Н Ц І Я  « I P I O »
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ВИДАТНІ ОСОБИСТОСТІ. 
БІОГРАФІЧНІ НАРИСИ ДЛЯ ДІТЕЙ

ПЕРШИЙ РОЗДІЛ З КНИЖКИ

Ж
иттєвий шлях великого винахідника роз-
почався у грозову ніч. Десятого липня 
1856 року, рівно опівночі, коли небо над го-
рами спалахувало від блискавок, у родині 

сербського православного священика Мілутіна Тесли на-
родилася четверта дитина — син Нікола. Хлопчик, якого 
через багато років назвуть «повелителем блискавок».

Село Смілян, де жили Тесли, стоїть серед невисоких, 
укритих лісом гір. Сьогодні це територія країни Хорватії. 
А в ті часи це були землі Австрійської імперії — багатона-
ціональної, другої за розмірами в Європі держави, у якій 
проживало понад 40 мільйонів людей. До її складу, до ре-
чі, входила навіть частина нинішньої України.

До п’яти років Нікола ріс звичайним хлопчиком, мрій-
ливим і сміливим. Як усі його однолітки, він захоплював-
ся героєм сербських легенд Королевичем Марком. Той мо-
гутнім мечем захищав свій народ і їздив верхи на коні, що 
вмів говорити людською мовою. Одного разу Тесла теж ви-
різав собі меч, як у Королевича, і почав битися з «ворога-
ми» — колоссям пшениці на полі. Правда, закінчилося 
це не славним бенкетом, як у казках, а прочуханкою від 
батьків.

Але коли Ніколі було п’ять, у його сім’ю прийшла бі-
да. Будинок Тесли стояв під лісом, у якому водилися вов-
ки. Однієї морозної зимової ночі хижаки напали на ко-
ня, на якому поспішав додому старший брат Ніколи, 
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вісімнадцятирічний Дане. Кінь здійнявся на диби, ски-
нувши вершника. Від отриманих ран Дане, улюбленець 
батьків, помер.

На Ніколу це справило жахливе враження. Багато днів 
потому він плакав, а ночами не міг спати — його мучи-
ли кошмари. Навіть через багато років, у дорослому ві-
ці, він до найменших дрібниць пам’ятав цю моторошну 
картину.

А крім того ця подія могла навіки змінити його долю. 
Батьки дивилися на Дане як на спадкоємця татової спра-
ви — було заведено, щоб син священика йшов батьковими 
стопами. Тепер же старшого сина не стало. Решта троє ді-
тей у родині були дівчата. Тому до служби в церкві почали 
готувати Ніколу.

Але Нікола не хотів бути священиком. Він прагнув 
зовсім іншого. Наприклад, він мріяв навчитися літати. 
У сильний вітер піднімався на гору і зістрибував, сподіва-
ючись, що потоки повітря підхоплять і понесуть його. «Де-
сантувався» з даху будинку, розкривши над собою бать-
кову парасольку, наче парашут. Або побудував «мотор 
на жучиній тязі»: зв’язав дві хворостинки хрест-навхрест, 
а на їхніх кінцях закріпив чотирьох хрущів, яких було 
повно влітку. Хрестовину надяг на штир — і упряжка пра-
цьовитих жуків почала обертати і цей пропелер, і прикріп-
лений до нього великий диск. Жорсткі надкрила тріщали, 
жуки поважно гули — а хлопчик, який жив у світі, де ще 
не було ні літаків, ні вертольотів, мріяв про те, як одного 
разу злетить...

Були в нього й інші винаходи — нехитрі вигадки со-
ром’язливого сільського хлопчика, який більше часу 
проводив на самоті з природою, ніж зі своїми однолітка-
ми. Одного разу сусідському хлопчині привезли справж-
ній скарб — вудку і рибальський гачок! Вся навколишня 

дітвора тут-таки побігла ловити жаб. Всі, крім Ніколи. 
Його з собою не покликали, і це його сильно засмутило. 
Та що ж! Він знайшов шматок дроту, примудрився його 
зігнути і розплющити за допомогою двох каменів. Заго-
стрив, довгою мотузкою прив’язав до палиці — і почимчи-
кував на власне «полювання». Повернувся ввечері з ба-
гатим уловом — на відміну від приятелів, які не зловили 
справжньою снастю жодної лупатої жаби.

Сам він вважав, що пристрасть до винахідництва успад-
кував від матері. Джука Тесла походила з сім’ї, де всі лю-
били майструвати і придумувати корисні штуки для дому 
або ферми. І її батько, і дід славилися своїми винахода-
ми. Майстриня Джука створювала нові інструменти для 
домашніх робіт, вигадувала дивовижні візерунки і тка-
ла з ниток, які зробила сама. «Вона невтомно трудилася 
від світанку до пізньої ночі, і велика частина нашого одя-
гу та обстановки в будинку зроблені її руками. Коли їй бу-
ло за шістдесят, її пальці рухалися достатньо швидко, щоб 
в одну мить зав’язати три вузлики», — захоплювався ма-
тір’ю Нікола.

К рім того, Теслу вирізняла особлива любов до читання. 
Батько вважав, що хлопчикові шкідливо багато часу про-
водити за книгами. Тому він забороняв синові заходити 
до своєї величезної бібліотеки і ховав від нього свічки, щоб 
той не міг читати потайки. Втім, Нікола навчився обходи-
ти батьківські заборони. Він добув свічкового сала, розто-
пив його і, вставивши ґніт, залив в олов’яні форми. Коли 
сало застигло, у хлопчика вийшли чудові саморобні свіч-
ки. При їхньому мерехтливому світлі він, щільно запнув-
ши двері та вікна, читав цілими ночами, іноді засиджую-
чись аж до світанку.

Коли Ніколі виповнилося шість, сім’я переїхала до мі-
ста Госпіч. Вирісши в маленькому селі, серед гір і лісів, 
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дітвора тут-таки побігла ловити жаб. Всі, крім Ніколи. 
Його з собою не покликали, і це його сильно засмутило. 
Та що ж! Він знайшов шматок дроту, примудрився його 
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ми. Майстриня Джука створювала нові інструменти для 
домашніх робіт, вигадувала дивовижні візерунки і тка-
ла з ниток, які зробила сама. «Вона невтомно трудилася 
від світанку до пізньої ночі, і велика частина нашого одя-
гу та обстановки в будинку зроблені її руками. Коли їй бу-
ло за шістдесят, її пальці рухалися достатньо швидко, щоб 
в одну мить зав’язати три вузлики», — захоплювався ма-
тір’ю Нікола.

К рім того, Теслу вирізняла особлива любов до читання. 
Батько вважав, що хлопчикові шкідливо багато часу про-
водити за книгами. Тому він забороняв синові заходити 
до своєї величезної бібліотеки і ховав від нього свічки, щоб 
той не міг читати потайки. Втім, Нікола навчився обходи-
ти батьківські заборони. Він добув свічкового сала, розто-
пив його і, вставивши ґніт, залив в олов’яні форми. Коли 
сало застигло, у хлопчика вийшли чудові саморобні свіч-
ки. При їхньому мерехтливому світлі він, щільно запнув-
ши двері та вікна, читав цілими ночами, іноді засиджую-
чись аж до світанку.

Коли Ніколі виповнилося шість, сім’я переїхала до мі-
ста Госпіч. Вирісши в маленькому селі, серед гір і лісів, 
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