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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!

У книжці, що ви тримаєте в руках, – дивовижна іс-
торія про легендарну людину. Людину, яка подарувала 
світу комп’ютер з клавіатурою, техніку Apple, а також 
мультфільми студії Pixar.

Познайомте вашу дитину з видатною особистістю – 
Стівом Джобсом, з його дитинством, дорослим життям 
та творчістю. Завдяки цій книжці, дитина дізнається, 
як створювались всі ті дивовижні речі, котрі оточують 
її зараз.

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

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



СЕРІЯ «ВИДАТНІ ОСОБИСТОСТІ.  

БІОГРАФІЧНІ НАРИСИ ДЛЯ ДІТЕЙ» 

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

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

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

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

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

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

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



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

Стів Джобс

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Сан-Франциско  – величезне місто з  хмарочосами 
та  гарними високими мостами через річку. Там було 
де розгулятися. Після цього галасливого мегаполіса 
Джобси опинилися в Маунтін-В’ю. Це невелике містеч-
ко в Каліфорнії, яке отримало назву завдяки чудовим 
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краєвидам на гори Санта-Круз: ці гори видно було прак-
тично з  будь-якої точки міста. Після Сан-Франциско 
Маунтін-В’ю здавався селом. Вузькі вулички, невисо-
кі – максимум п’ять поверхів – будівлі. Ані широких 
проспектів, ані багатоповерхівок.

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

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

Район, в якому оселилися Джобси, якнайкраще го-
дився для задоволення інтересу маленького Стіва. У всіх 
сусідніх будинках мешкали інженери. Вони працювали 
в компаніях з виробництва електроніки. У вихідні цих 
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інженерів можна було знайти в гаражах, де вони днями 
щось майстрували. Всі ці дорослі чоловіки з грубими ру-
ками та розумними очима із задоволенням відповідали 
на запитання худорлявого допитливого хлопчиська.

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

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

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

2. Чому справжні батьки Джобса відмовилися від нього?

3. Чому Стіва довелося кілька разів терміново везти 
до лікарні?

4. Хто розповідав маленькому Стіву про електроніку?
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РОЗДІЛ ДРУГИЙ  
Перша «зарплата»



Найголовніше в освіті – 
це людина. 
Людина, яка розпалює 
всередині вас інтерес, 
яка цей інтерес живить. 
Комп’ютери не можуть дати 
вам цього.

Стів Джобс

Школу Стів Джобс просто ненавидів. Там йому 
було страшенно нудно. Він навіть відмов-
лявся виконувати домашні завдання, які 
здавалися йому нецікавими. А щоб на уро-

ках не  вмерти від нудьги, Стів повсякчас вигадував 
якісь розіграші. Допомагав йому в  цьому найкращий 
друг Рік Феррентіно. Ці двоє просто знущалися з усіх!

Наприклад, якось Рік і Стів поміняли коди на вело-
сипедних замках у своїх однокласників. У ті часи шко-
лярі часто приїжджали на  уроки на  «велах». Під час 
занять велосипеди лишали під замком біля шкільного 
паркана. Рік і Стів хитрістю вивідали в однокласників 
коди цих замків, а потім тихенько всі поміняли. Бідо-
лашні школярі до пізнього вечора намагалися розібра-
тися, де чий велосипед і як зняти з нього замок!

17



А ще якось нерозлучні друзі розклеїли по всій школі 
оголошення, яке вимагало від учнів принести на уроки 
домашніх тварин. Лишень уявіть, що коїлося у школі 
наступного дня! Собаки ганялися за котами, коти ганя-
ли папуг, хом’яків і білих мишей... Не школа, а справ-
жня божевільня!

Згодом жарти ставали дедалі небезпечнішими. 
Якось Рік і Стів випустили в класі живу змію і з неаби-
яким задоволенням слухали вереск дівчат і вчительок. 
А потім узагалі підклали під стілець вчительки власно-
руч виготовлену вибухівку. Вона спрацювала просто по-
серед уроку – бідолашна вчителька від страху мало за-
їкою не стала!

Не дивно, що за перші три роки навчання Стіва кіль-
ка разів виключали зі школи. Так тривало, допоки Стів 
не перейшов до четвертого класу. По-перше, тоді їх із Рі-
ком розвели по різних класах – доки ці двоє не висадили 
в повітря всю школу. А по-друге, Стів потрапив до кла-
су, в якому навчалися обдаровані діти.

У цьому класі викладала вчителька на ім’я Імоджин 
Гілл. Менш ніж за місяць вона розібралася зі Стівом. Місіс 
Гілл швидко збагнула, що хлопчисько неконтрольований, 
тож тиснути на нього немає сенсу. Тому вона запропону-
вала Стівові угоду: він виконує всі завдання з підручника, 
а вона за це дає йому п’ять доларів. Малого Джобса така 
пропозиція дуже здивувала, проте він погодився. П’ять 
баксів, зрештою, ніколи зайвими не бувають!

І що ви думаєте? Це справді розпалило у Стіва бажан-
ня вчитися! Спершу Джобс учився заради так званої зар-
плати», яку видавала йому вчителька, а згодом втягнувся 
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у цю «роботу» і вже почав виконувати завдання без гро-
шей. Йому досить було, що після кожного виконаного 
завдання місіс Гілл повторювала, який він молодець.

Тож за  четвертий рік навчання Стів дізнався біль-
ше, ніж за всі попередні у школі. А згідно з результа-
тами тестів, що проводилися наприкінці року, він мав 
рівень знань старшокласника! Директор школи запро-
понував батькам Стіва, щоб він проскочив п’ятий клас 
і одразу перейшов до середньої школи. Пол і Клара спер-
шу не давали своєї згоди, та згодом зважилися на такий 
крок. Адже їхній Стів був особливим! А рік навчання пе-
рестрибують лише особливі, обдаровані діти!

Так Стів став учнем середньої школи на  рік раніше. 
Проблема полягала лише в тому, що в школі, до якої він 
вступив, не було жодних умов для обдарованих дітей. Тому 
такі діти просто вчилися разом із дітьми старшого віку.

Ось тут Стів зрозумів, що в молодшій школі у нього 
було солодке життя! По-перше, тепер умови були наба-
гато жорсткішими. А по-друге, середня школа розташо-
вувалася в іншому – бідному – районі. Там жили пере-
важно неблагополучні родини, а діти з дитинства були 
знайомі з кримінальним світом. До школи часто приїж-
джала поліція розбороняти жорстокі бійки між учнями. 
Порівняно з цим усі попередні Стівові витівки були про-
сто дитячими жартами!

На тлі нескінченних бійок і хуліганських витівок об-
дарованість Стіва лишалася майже непоміченою. І  від 
усього цього Джобс що день дедалі більше розчаровував-
ся в навчанні. Ще б пак! Адже він щойно полюбив школу 
та вирішив усерйоз присвятити себе навчанню! 
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За пів року ситуація погіршилася настільки, що Стів 
вирішив просто не повертатися до цієї школи наступно-
го року. Про що він і повідомив батькам під час шкіль-
них канікул. Сказати, що Пол і  Клара розсердилися 
на сина – нічого не сказати.

«Як не  підеш до  школи? Куди  ж ти підеш? У  Маун-
тін-В’ю більше немає середніх шкіл!» – дивувалися батьки. 

«Мені байдуже. Але я більше туди не повернуся», – 
Стів, якому на той час виповнилося 11 років, був спов-
нений рішучості.

Після довгих сімейних розмов Пол і  Клара пішли 
йому назустріч. Батьки зрозуміли: у Стіва вже є пробле-
ми з поведінкою, тож коли його залишити в цій школі, 
невдовзі він стане малолітнім злочинцем. Пол і Клара 
збагнули, що мають зробити вибір. І сім’я Джобсів зно-
ву переїхала до іншого міста.

Запитання:
1. Як звали найкращого шкільного друга Стіва?

2. Які небезпечні розіграші влаштовували друзі?

3. Як вчительці вдалося вмовити Джобса виконувати 
домашні завдання?

4. Чому Стів вирішив не ходити до школи?
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РОЗДІЛ ТРЕТІЙ
Нові друзі



Лише шаленці, котрі 
вважають, що  
здатні змінити світ, 
зрештою його і змінюють.

Стів Джобс

У 1967  році дружна родина Джобсів переїха-
ла до  Лос-Альтоса  – містечка, що розташова-
не за  15 хвилин їзди від Маунтін-В’ю. Ці мі-
ста були чимось подібними: такі само невисокі 

будиночки, усе так само потопає в зелені. Так само всі 
сусіди – інженери. У Лос-Альтосі мешкали переважно 
лише електротехніки та їхні сім’ї.

Тут у кожному гаражі Стів міг знайти талановито-
го інженера, який здатен годинами розповідати про 
різні прилади та мікросхеми. Ці інженери охоче відда-
вали малому Стівові коробки з різними деталями або за-
старілим обладнанням. Джобс забирав цей мотлох до-
дому і залюбки порпався у ньому після школи. Це був 
справжній рай порівняно з агресією та насильством, що 
панували в Маунтін-В’ю!

У цій школі Стів також категорично відмовлявся 
виконувати те, що йому не  подобалося. Та  коли рані-
ше він робив це демонстративно – грубіянив учителям 

23



і привселюдно заявляв, що не виконуватиме їхніх дур-
них завдань – то тепер він робив це хитріше. Його про-
тести стали тихими.

Наприклад, він вигадав, як обдурити тренера на за-
няттях з фізкультури. Стів ненавидів бігати, не бачив 
жодного сенсу в  намотуванні безкінечних кіл. Якось 
школярів вивели на стадіон бігати крос, а на дворі сто-
яв густий туман. Пробігши двісті метрів, Джобс озир-
нувся, поглядом шукаючи тренера. Через туман його 
не було видно, і тренер, імовірно, також не міг бачити, 
що відбувається на протилежному боці поля. Хлопець 
зупинився і сів. Він сидів на якійсь трубі, спостерігаю-
чи, як інші учні пробігають повз нього. Коли вони про-
бігли коло й порівнялися з ним, Стів підвівся та побіг 
разом із ними друге коло.

Звісно, однокласники кепкували над ним. Вони об-
зивали Джобса нікчемою та кричали, що він ні до чого 
не придатний тюхтій. Однак Стів цим не переймався. 
Тоді він зрозумів, що можна зменшити обсяг роботи 
й отримати оцінку як за повністю виконану роботу.

У школі Стів познайомився з Біллом Фернандесом. 
Цей син місцевого адвоката був просто копією Джоб-
са. Деякі навіть вважали їх братами: обидва високі, ху-
дорляві та незграбні, обидва схиблені на техніці, обидва 
насилу ладнали з оточуючими, вважаючи їх нестерпно 
нудними. Не дивно, що вони одразу стали нерозлийво-
да. 

Увесь вільний час Стів і Білл присвячували електро-
ніці. Вони усамітнювалися в сусідських гаражах, які 
інженери переробляли під майстерні, і  там старанно 
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розбирали різноманітні прилади, вивчали мікросхеми 
та копирсалися в різних дротах. Їх не хвилювали ти-
пові підліткові проблеми – спілкування з однолітками, 
спортивні секції та дівчатка, яких можна було смикати 
за коси. Однокласники вважали їх схибленими.

На одній вулиці з Фернандесами жила родина Воз-
няків. Голова родини, Джеррі Возняк, працював інже-
нером у  компанії Lockheed, яка займалася літаками. 
Оскільки батьки Фернандеса не були пов’язані з елек-
тронікою, то наставником і вчителем Білла у цій справі 
став саме Джеррі Возняк.

Син Джеррі, Стівен, теж захоплювався електроні-
кою та час від часу допомагав Фернандесу з підготовкою 
до наукових виставок. Цей високий гладун, якого всі на-
зивали просто Воз, був на п’ять років старший за Білла 
і на той час навчався в університеті.

Білл, звісно, не  міг не  познайомити з  ними свого 
ліпшого друга. Однієї чудової днини Фернандес запро-
сив Джобса подивитися комп’ютер, який вони створи-
ли з Возом. Тоді відбулася перша зустріч Стіва Джобса 
та Стіва Возняка. Їхнє знайомство, без сумніву, стало 
доленосним.

У свої вісімнадцять років Стів Возняк був справж-
нім фахівцем в галузі електроніки. Джобс і Фернандес, 
на п’ять років молодші, та ще й учні школи, були звичай-
ними підлітками. Та й про електроніку насправді вони 
знали не так вже й багато. Так, їм подобалося розбира-
ти електронні прилади. Однак набагато більше їх захоп-
лювали якісь кумедні трюки з мікросхемами, а не сер-
йозна робота. А от Возняк на той час уже розробив схеми 
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друкованих плат для вдосконалених комп’ютерів. А та-
кож регулярно навідувався до бібліотеки, де читав най-
свіжіші матеріали з електроніки.

Джобс давно не  зустрічав рівних собі за  знанням 
електроніки, тому Воз його просто підкорив. Перша 
людина, яка знає про мікросхеми більше, ніж Джобс! 
Фантастика! Можна сміливо стверджувати, що ці двоє 
знайшли один одного.

Стів і Стів так здружилися, що навіть Білл Фернан-
дес відійшов на  другий план. Здавалося, що і  Джобс, 
і Возняк зліплені з одного тіста. Обидва не любили га-
ласливих компаній, обидва завжди були заглиблені 
у власні думки. Обидва були дуже замкнутими, жоден 
із них не брав участі в тусовках. Їхня п’ятирічна різни-
ця у  віці компенсувалася величезною, всепоглинною 
любов’ю до електроніки. Обидва могли говорити про неї 
безкінечно.

Різниця полягала лиш у тому, що в Джобса хоч і було 
почуття гумору, однак сам він ніколи не сміявся. Ча-
сом він, звісно, усміхався, і навіть міг пожартувати, од-
нак рідко хто чув від нього дзвінкий сміх. А от Возняк, 
на відміну від Джобса, був справжнім клоуном. Він по-
стійно реготав і обожнював смішити людей. 

«Сміх – то єдина сфера життя, яка цікавить мене оп-
річ мікросхем, – казав Воз. – І лише жарти можуть від-
волікти мене від техніки».

Ці двоє ідеально доповнювали один одного. Якщо 
Возняк був старший і розумніший з огляду на життєвий 
досвід, то Джобс, без сумніву, мав талант підприємця. 
Коли у Джобса з’являлася мета, ніщо не могло стати їй 
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на заваді. Задля досягнення мети він був наполегливим 
і  нахабним, міг зателефонувати кому завгодно і  куди 
завгодно.

Наприклад, після переїзду до Лос-Альтоса Стів роз-
почав проєкт зі  створення електронно-цифрового час-
тотоміра  – пристрою для вимірювання частоти елек-
тричного сигналу в ланцюзі. Коли Стів зрозумів, що для 
цього бракує певних деталей, він подзвонив Біллу Г’ю-
летту – одному з керівників найбільшої компанії з ви-
робництва електроніки. Джобс просто знайшов його те-
лефон у  міському довіднику, набрав номер і  говорив 
із Г’юлеттом близько двадцяти хвилин. 

Білл Г’юлетт зовсім не знав зухвалого хлопця, він 
навіть жодного разу не чув його імені, однак був дуже 
здивований наполегливістю та  завзятістю підлітка. 
Тому їхня розмова завершилася тим, що Білл передав 
Стівові необхідні деталі, а опісля запросив попрацюва-
ти влітку у своїй компанії.
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Запитання:
1. Як називалося місто, до якого переїхала сім’я 

Джобсів?

2. Хто познайомив Стіва Джобса зі Стівом Возняком?

3. У чому Стів і Стів були схожими? Чим вони 
відрізнялися один від одного?

4. Як Джобсу вдалося здобути необхідні деталі для 
частотоміра?
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РОЗДІЛ 
ЧЕТВЕРТИЙ  
«Сині коробочки»



Половина того, що відокремлює 
успішних підприємців від 
невдах – це наполегливість.

Стів Джобс

Перші серйозні гроші Стів і  Стів заробили 
на  виробництві «синіх коробочок». У  вересні 
1971  року, коли Джобс ще навчався у  школі, 
Воз прочитав у журналі про телефонних хулі-

ганів. Ці хулігани навчилися зламувати телефонні коди 
й безплатно дзвонили по всьому світу.

У статті під назвою «Таємниці синьої коробочки» 
детально розповідалося про схему, завдяки якій хаке-
ри й  телефонні шахраї навчилися безплатно дзвони-
ти по міжміському та міжнародному зв’язку. Хлопці 
просто відтворювали сигнали телефонної мережі – ото 
і все! Імітуючи сигнал, вони підключалися до телефон-
ної мережі, потім набирали телефонний номер і... Ра-
хунки за телефон, напевно, приходили би космічні!

Цих хуліганів називали фріками, у ті часи існува-
ла ціла субкультура. Фріки спеціалізувалися виключно 
на зломі телефонних мереж і робили це різними спосо-
бами.
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Наприклад, один із  фріків, котрий мав абсолют-
ний слух і голос, міг видавати звук потрібної частоти 
без усіляких додаткових пристроїв. Інший фрік, яко-
го всі називали Капітан Кранч, випадково дізнався, що 
свистулька, яку виробники вкладали під обгортку з вів-
сяними пластівцями Cap’n Crunch, може видавати звук 
у  потрібній тональності. Саме цей сигнал перемикав 
дзвінки в телефонній мережі.

Публікація про цих фріків дуже зацікавила Возня-
ка. Він одразу зателефонував ліпшому другові Джобсу, 
і вони вже вдвох уважно вивчили текст. Згодом хлопці 
довідалися, що під псевдонімом Капітан Кранч перехо-
вувався Джон Дрейпер. Це був один із перших в історії 
комп’ютерних хакерів. Стів і Стів захотіли познайоми-
тися з ним. Певна річ, вони це зробили.

Після знайомства з  Джоном обидва Стіви дізнали-
ся, що для набору номера він використовував самороб-
ний пристрій під назвою Blue box («Синя коробочка»). 
Це був кнопковий пристрій синього кольору, за розмі-
ром завбільшки з книжечку. Якщо хтось натискав на ці 
кноп ки, то  на  телефонну лінію посилалися сигнали. 
Вони відповідали набраним номерам. «Синя коробоч-
ка» з’єднувала з якимось абонентом, і можна було без-
платно з ним розмовляти.

Возняк і Джобс перейнялися ідеєю виготовити таку 
саму «коробочку». Воз придбав необхідні деталі й нев-
довзі диво-пристрій був готовий. «Синя коробочка» від 
Возняка відтворювала сигнали з необхідною точністю 
та дозволяла здійснити дзвінок у будь-яку точку світу.
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Щоб випробувати свій винахід, друзі спробували до-
дзвонитися до дядька Воза в Лос-Анджелесі. Але хлопці 
помилилися номером.

«Привіт! Ми телефонуємо вам безплатно! Ми телефо-
нуємо вам безплатно!» – радісно заволав у слухавку Воз-
няк.

Абонент по  той бік дроту не  поділяв його радості: 
адже друзі подзвонили йому серед ночі, коли він солод-
ко спав!

«Ми телефонуємо з Каліфорнії! З Каліфорнії! За до-
помогою «синьої коробочки»!» – кричав разом із Возом 
радісний Джобс.

Співрозмовник, звісно, нічого не второпав. І накри-
чав на  друзів у  відповідь. Щоправда, крики ці були 
не такими радісними. Але то пусте – головне, що при-
лад працював!

Найцікавіше, що спочатку друзі навіть і не подума-
ли про те, що «коробочки» можуть принести їм гроші. 
Вони просто розважалися, телефонуючи в різні куточки 
земної кулі, та влаштовували розіграші.

Наприклад, якось Воз додзвонився навіть у  Вати-
кан. У розмові він представився Генрі Кіссінджером – 
так тоді звали помічника президента Америки з питань 
національної безпеки. Воз попросив до телефону Папу 
Римського – найголовнішого католицького  священника.

«Ми з президентом США Річардом Ніксоном зараз 
перебуваємо в Москві. І тут у нас термінова справа! Нам 
необхідно поговорити з Папою Римським! Справа дуже 
термінова!» – кричав у слухавку Возняк.
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Йому на  це відповіли, що у  Ватикані зараз пів 
на шосту ранку і Папа ще спить.

Але Воз був упертюхом, тому передзвонив пізніше. 
Вочевидь, йому страх як кортіло поговорити із самим 
Папою Римським. Але й тоді поспілкуватися зі священ-
ником йому не вдалося.

«Напевно, вони здогадалися, що ти не Генрі Кіссін-
джер, – сміявся Джобс. – Адже ми дзвонимо зі звичай-
ного вуличного таксофону! Та й голос у тебе, як у хлоп-
чиська!» 

Тоді у Джобса промайнула думка, що ця синя штуч-
ка може принести гроші. І вони з Возом організували 
спочатку виробництво, а потім і успішний продаж «си-
ніх коробочок».

Деталі, обгортка та  блок живлення для однієї ко-
робочки обійшлися приятелям близько 40  доларів. 
Джобс подумав і вирішив, що продавати пристрої треба 
по 150 доларів. Прибуток друзі ділили порівну.

Хлопці розуміли, що їхній бізнес був незаконним 
і дуже ризикованим. Тому з метою конспірації вони 
взяли псевдоніми. Воз став називатися Берклі Блу, 
а Джобс – Оуфом Тобарком. У кімнатах студентсько-
го гуртожитку вони пропонували «коробочки» всім 
охочим і демонстрували потенційним покупцям їхні 
можливості. Наприклад, телефонували до шикарного 
готелю в Лондоні або до якоїсь компанії в Австралії.

Вони зробили й встигли продати близько сотні «си-
ніх коробочок». Цей бізнес приніс їм понад 10 тисяч до-
ларів – дуже добрі гроші на ті часи!

35



«Без “синіх коробочок” не було б Apple, – згодом зга-
дував Джобс.  – Я  певен у  цьому на  сто відсотків. Ми 
з Возом навчилися працювати разом, переконалися, що 
здатні вирішувати технічні завдання та зробити щось 
справді класне».

«Нас дуже надихнули “сині коробочки”, – погодився 
з ним Воз. – Напевно, не варто було їх продавати, адже 
це було незаконно. Але саме тоді ми зрозуміли, чого 
здатні досягти удвох».

Воз мав рацію. Його геніальний розум і ділова хват-
ка Джобса перевернули цей світ догори дриґом!
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Запитання:
1. Яким чином двом хуліганам вдавалося здійснювати 

безплатні дзвінки?

2. Кому Стів і Стів дзвонили за допомогою «синьої 
коробочки»?

3. Скільки хлопці заробляли з кожного приладу?

4. Чи законним був такий «бізнес»?
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РОЗДІЛ П’ЯТИЙ  
Перше кохання



Я дійшов висновку:  
в усьому, що ти робиш, 
потрібно наслідувати 
найкращих людей на світі.

Стів Джобс

Навесні 1972  року, напередодні закінчення 
школи, Джобс познайомився з  Крісенн Брен-
нан. То була тендітна й ніжна красуня зі світ-
ло-каштановим волоссям, зеленими очима і ви-

сокими вилицями. І коли Стів побачив її вперше, вона 
видалася йому якимось неземним створінням. 

Крісенн була одноліткою Джобса, проте вчилася 
у молодшому на рік класі. Її батьки тоді щойно розлу-
чилися, вона важко переживала їхній розрив. Стів став 
для неї справжньою втіхою.

На той час Стів уже почав відрощувати волосся і мав 
досить екстравагантний вигляд. Високий, худий, з во-
лоссям до плечей і рідкою борідкою – Джобс скидався 
на шамана, а не на майбутнього генія комп’ютерної ін-
дустрії.

«Стів був божевільним,  – згадувала потім Кріс.  – 
Але саме це мене в ньому і приваблювало».
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Улітку 1972 року після закінчення школи Стів оголо-
сив батькам, що хоче пожити з Крісенн окремо.

«Ми з Кріс житимемо в горах», – радісно повідомив 
Стів Полу та Кларі.

Але батько не поділяв його радості.
«Нізащо! Тільки через мій труп!»  – кричав Пол 

Джобс.
Вочевидь, він просто забув, що Стів завжди чинить 

так, як сам собі надумає. Тому татові крики не допо-
могли: Джобс просто попрощався з батьками та пішов 
геть.

Закохані оселилися в гірській хижці над Лос-Альто-
сом. Стів із коханою відчули справжнє єднання з приро-
дою. Крісенн добре малювала, тому часто писала кар-
тини та пейзажі. Стів грав на гітарі й намагався писати 
вірші. Разом вони читали книжки, вивчали філософію, 
десь підробляли. Також закохані часто подорожували 
автостопом: виходили на дорогу, зупиняли першу-ліп-
шу машину та їхали світ за очі. Загалом жили на влас-
ну втіху.

Стосунки з Крісенн скінчилися вже восени, коли Стів 
вступив до  університету. Вони знову зустрічатимуть-
ся і розлучатимуться, але тоді Стів вступив до коледжу 
Рід, що в Портленді – далекому штаті, десять годин їзди 
від Каліфорнії. Звісно, на відстані їхні стосунки тріща-
ли по швах.

Рід був одним з  найдорожчих університетів Аме-
рики. Пол і Клара не схвалювали цього вибору – адже 
це означало, що на навчання їм доведеться витратити 
геть усі заощадження. Але Стів звично просто поставив 
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батьків перед фактом: або він навчається у Ріді, або вза-
галі ніде не навчається.

У Пола та Клари не було вищої освіти. І коли про це 
довідалася справжня мама Стіва, то навіть не хотіла від-
давати їм хлопчика. Вона підписала всі папери лише 
після того, як Джобси пообіцяли, що обов’язково дадуть 
названому сину вищу освіту.

Тому після тривалих нарад Пол і  Клара погодили-
ся оплатити синові навчання в Ріді. Вони сподівалися, 
що в коледжі Стів нарешті візьметься за розум, що доб ре 
навчатиметься, отримає диплом, а згодом влаштується 
на роботу до якоїсь пристойної компанії, де отримувати-
ме добрі гроші. Та не так сталося, як гадалося. Рід сла-
вився розкутістю, студенти тут жили дуже вільно, без 
жодних обмежень. Тому диваки, подібні Джобсу, почу-
валися, мов риби у воді.

У коледжі Джобс захопився вивченням філософії 
та релігії й зовсім занедбав свою зовнішність. Він відрос-
тив волосся нижче плечей і не переймався зовнішнім ви-
глядом. Це вже згодом звичайні джинси та светри ста-
нуть його фірмовим стилем. А тоді він просто міг носити 
пару штанів, не знімаючи кілька місяців. Його не хвилю-
вали ані дірки, ані брудні плями. Та і які можуть бути 
думки про одяг, коли тебе турбує сенс життя?

Тоді ж, у перший рік в університеті, Стів назавжди 
відмовився від м’яса. Він прочитав купу книжок про ве-
гетаріанство, після чого почав їсти лише овочі та фрук-
ти. Також він почав ризиковані експерименти з голоду-
ванням. Дуже часто впродовж декількох тижнів він їв 
лише один-два продукти  – наприклад, тільки моркву 
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та яблука. Подейкують, якось він так переїв моркви, що 
його шкіра набула помаранчевого відтінку.

Коледж Джобс кинув уже за пів року. Йому, як завж-
ди, стало нудно.

«Уявляєш,  – скаржився він Возу,  – там змушують 
читати купу якихось книжок, які мені сто років не тре-
ба! І змушують ходити на заняття!»

«А ти як хотів? – реготав у відповідь Возняк. – Це ж 
університет! Тут є обов’язкові предмети!»

Однак Стіва це пояснення не влаштувало. До того ж 
він згадав про те, що освіта страшенно дорога і, нареш-
ті, усвідомив, як довго та важко працювали Пол і Кла-
ра, щоб зібрати ці гроші.

«Навіщо я витрачаю батьківські гроші на непотрібну 
мені дурню?» – подумав одного чудового дня Джобс і... 
просто пішов з університету.

Хоча пішов – гучно сказано. Він жив у студентсько-
му гуртожитку й відвідував безплатні курси при універ-
ситеті, які були доступні для всіх охочих. Звісно, Стів 
відвідував лише цікаві, на його думку, заняття. Але ба-
гато з того, що Джобс відкрив для себе в ті часи, прислу-
хаючись до власної інтуїції, згодом стало йому в приго-
ді.

Наприклад, заняття з  каліграфії  – так називають 
мистецтво красивого почерку. Університет Рід тоді про-
понував найкращу в країні освіту в напрямі каліграфії. 
Будь-який плакат, будь-який напис на будь-якій шафці 
в будь-якому кутку студентського містечка були чудово 
виведені від руки за всіма законами мистецтва калігра-
фії. Джобс ходив на безплатні лекції та багато довідався 
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про різні шрифти, різноманітне поєднання літер і про-
міжки між ними. Загалом про все, що робить шрифт 
не просто гарним, а ідеальним.

Згодом Джобс зізнався, що якби в коледжі він не за-
хопився каліграфією, у комп’ютерів Apple не було б та-
кого чудового оформлення. Він охоче ходив на всі без-
платні заняття, залюбки виводив вишукані літери. Але 
десять років по тому, коли Стів і Воз розробляли пер-
ший Macintosh, йому придалися знання з каліграфії.

«Macintosh став першим комп’ютером з красивими 
шрифтами, – говорив згодом Джобс. – Якби я не відві-
дував ці заняття в  коледжі, у  Mac не  було  би можли-
вості використовувати різні стилі. А шрифти не були би 
пропорційними. Оскільки Windows  – це лише калька 
з Macintosh, то красивих шрифтів не було б у жодного 
комп’ютера в світі».

Отже, Стіва виключили, але він лишився в універси-
теті. Ходив на курси та жив абияк. Кімнати тепер у ньо-
го не було, як і стипендії, – такі бонуси доступні лише 
студентам університету. Тому Джобс спав у друзів на до-
лівці та здавав пляшки, щоб якось заробити собі на харч. 
Раз на тиждень ходив на безплатні обіди до кришнаїт-
ського храму. Він захопився дзен-буддизмом – релігією 
і філософією Індії – та регулярно наві дувався до храму. 
У цьому храмі на вихідних усіх вірян годували обідами. 
Щоправда, Стіву заради цього обіду доводилося прохо-
дити 10 кілометрів пішки через усе місто. Але він вва-
жав, що смачна їжа була того варта.

Коли Стівові набридло здавати пляшки, він вирі-
шив влаштуватися на  нормальну роботу. І  невдовзі 
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йому випала така нагода. В одній із газет хлопець по-
бачив оголошення, що компанія Atari шукає працівни-
ків. Відеогра Pong, яку розробили фахівці цієї компа-
нії, мала величезний успіх. Це була одна з найперших 
відеоігор, її метою було перемогти супротивника в на-
стільний теніс, заробляючи очки. В Pong можна було 
грати або самому проти комп’ютера, або вдвох – тоді 
кожний гравець керував своєю ракеткою.

У ті часи ще не було ігрових приставок, в які можна 
було пограти вдома. Тоді відеоігри були доступні лише 
на спеціальних автоматах. Їх зазвичай встановлюва-
ли в барах або кав’ярнях. І такі заклади були доволі 
популярними. В одному з таких барів, де стояв авто-
мат із грою Pong, черга з охочих пограти вишикувала-
ся на цілий квартал!

Atari здобула шалену популярність, тому компа-
нії потрібні були фахівці з електроніки. У рекламно-
му оголошенні, яке прочитав Джобс, компанія про-
понувала можливість «розважитися та  заробити 
грошенят».

«Розваги? Та ще й за гроші? Це ж про мене!» – по-
думав Джобс і з’явився в компанію на співбесіду.

Зробив він це, як завжди, у своєму стилі. Зайшов 
до приймальні директора та заявив, що не піде звідси, 
доки його не візьмуть на роботу. Секретарка від ньо-
го відмахнулася: Atari була на піку популярності, тож 
божевільні хлопці приходили сюди чи не щодня.

Але Джобс нахабно сів на стілець та заявив: «Або 
ви берете мене на роботу, або вам доведеться виклика-
ти поліцію».
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Звісно, його взяли. Джобс, якому платили всього 
п’ять доларів на годину, став одним із перших п’ятде-
сяти працівників Atari. Він займався тим, що доводив 
відеоігри «до тями»: тобто розробляв цікавий та оригі-
нальний дизайн. Це у свою чергу мало зробити ігри при-
вабливими для покупців.

Усе йшло добре, доки Стів не надумав податися до Ін-
дії. Його захоплення буддизмом на той час досягнуло 
піку, і він захотів «побачитися з гуру». Тобто познайо-
митися із головною людиною у всій релігії.

Стів прийшов до директора Atari та попросив дозво-
лу взяти тривалу відпустку. Його відпустили за однієї 
умови: дорогою до Індії він має заїхати в Берлін. У ком-
панії тоді з’явилися проблеми з випуском електронних 
ігор у Німеччині. І директор подумав, що Джобс міг би 
вирішити проблеми, які виникли на німецьких підпри-
ємствах компанії.

Стів погодився – надто сильно йому кортіло до Індії. 
Уявіть тепер здивування німців у дорогих ділових ко-
стюмах, коли на зустріч в офіс до них з’явився Джобс – 
патлатий, неголений, у старих подертих штанах і якійсь 
незрозумілій футболці!

Проте дивна зовнішність не стала на заваді в серйоз-
них переговорах. Незрозуміло, що стало причиною – ді-
лова хватка Джобса або думка про те, що невдовзі в ньо-
го літак до  Індії  – та  йому вдалося впоратися за  дві 
години. Він вирішив усі справи на користь Atari. І з чис-
тим серцем відлетів на «зустріч із гуру».
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Запитання:
1. Як звали дівчину, з якою у Стіва були перші серйозні 

стосунки?

2. Куди Стів переїхав зі своєю коханою? Яким було їхнє 
життя на новому місці?

3. До якого університету вступив Джобс? Чому він 
покинув навчання? 

4. Яку їжу почав вживати Стів в університеті?

5. Які уроки в університеті знадобилися Джобсові 
в майбутньому? 
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РОЗДІЛ ШОСТИЙ  
Довгий шлях



Зоставайтеся голодними, 
зоставайтеся шаленими.

Стів Джобс

Д о Індії Стів приїхав в обшарпаному одязі й босо-
ніж. Так він одягнувся, бо вважав, що у такий 
спосіб виявляє свою індивідуальність. Та коли 
він потрапив до цієї країни, від його індивіду-

альності не лишилося й сліду. Ще б пак! Адже в лахмітті 
й босоніж тут ходили майже всі! І робили це люди не через 
прагнення до самовираження, а через злигодні.

Джобс був шокований. Він ще ніколи в житті не ба-
чив такої бідоти. Звісно, він сам не шикував, не мав но-
вого одягу, спав на долівці, здавав пляшки, щоб купити 
собі яблуко, але це був його власний вибір. А жителі Індії 
були бідними від народження й іншого вибору не мали.

Це стало справжнім потрясінням для Стіва – втім, як 
і для багатьох інших людей, що побували в Індії до нього 
та після нього. Контраст із комфортним життям в Аме-
риці був не просто разючим, він був величезним і не-
осяжним. Це ніяк не вкладалося в голові й цілком змі-
нило ставлення Стіва до життя.

Джобс так і не зміг оговтатися від шоку. Йому заману-
лося мандрувати Індією, покладаючись лише на милість 
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незнайомих людей. Він одразу роздав усі свої речі, а та-
кож обміняв свою старезну футболку й  подерті джинси 
на «лунгі» – традиційний одяг індійських жебраків. Хоча 
одягом це назвати складно: то був звичайний шматок тка-
нини, який чоловіки обмотували навколо стегон.

У такому ось вигляді  – босоніж і  в  самій лише 
пов’язці на стегнах – Джобс помандрував країною піш-
ки. Він прямував до Гімалаїв – легендарного центру ду-
ховного життя Індії.

Він спав у покинутих будинках і купував їжу в сели-
щах, повз які простував. Саме тоді Стів навчився добре 
розрізняти обман і  правду. Він усюди уважно вивчав 
ціни, з’ясовував реальну ціну товару й починав торгу-
ватися. Він дуже не хотів, аби його хтось обдурив і взяв 
з нього бодай зайву копійку. А коли якась жінка прода-
ла йому розбавлене водою молоко, Стів так агресивно 
поводився, що його мало не вигнали з містечка.

Джобсові пощастило зустрітися в горах з одним гуру 
та його учнями. Стів мандрував Гімалаями і раптом на-
трапив на гурт людей. Виявилося, що ці люди відзнача-
ли якесь релігійне свято. Там був їхній бабá – так в Індії 
називають святого, котрого шанують на певному святі. 
Навколо баби юрмилися учні та шанувальники.

Проте увагу Джобса привернув не гуру. Він підійшов 
до них, тому що... почув запах їжі. А він так давно не від-
чував пахощів смачної їжі! Уявляєте його реакцію? Їжа! 
Хоча ні, не так. ЇЖА! Справжня! Гаряча, з пахощами ін-
дійських спецій і прянощів. Від цих запахів у Джобса по-
текла слинка і навіть трішечки запаморочилося в голові.

«Здається, я зараз з’їду з глузду!» – подумав він.
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Джобс підійшов ближче. Він хотів висловити свою 
повагу й трохи поїсти. Коли люди дозволили йому при-
єднатися, він так швидко й жадібно накинувся на їжу, 
що ледь не вдавився. Він їв руками, пхаючи собі до рота 
цілі шматки, та підбирав кожну крихту. Йому здавало-
ся, що він ніколи не зможе наїстися.

Так тривало, допоки головний баба не  побачив, як 
Джобс їсть. Він раптово підійшов до Стіва, присів поруч 
і голосно розреготався. Джобс не розумів гінді, а цей гуру 
не розмовляв англійською, проте намагався підтримува-
ти розмову й при цьому качався по землі від реготу.

Потім баба вхопив Стіва за руку й потягнув угору гір-
ською стежкою. Джобса це навіть потішило. Там були сот-
ні людей, які пройшли тисячі миль заради того, щоб по-
бути поруч із цією людиною бодай десять секунд. А Джобс 
випадково натрапив на них, зайшов поїсти – і от гуру вже 
власноруч тягне його якоюсь стежиною в гори.

За пів години вони дісталися вершини гори, біля 
якої било джерело. Баба занурив Стівову голову у воду, 
а потім витягнув бритву і заходився його голити. Гуру 
все ще реготав, спостерігаючи, як довге, давно немите 
й нечесане волосся Джобса падає на землю.

А Стів... А що Стів? Він був шокований. Воно й не див-
но. Йому було дев’ятнадцять років, він перебував у чужій 
країні, високо в горах. А поруч із ним був цей дивний ін-
дійський чоловік, який висмикнув його з натовпу і тепер 
голив йому голову на краєчку гірської вершини.

Шок був таким, що на певний час Стів залишився з цим 
гуру. За кілька місяців він помандрував далі. Була сере-
дина літа, Індія потерпала від жахливої спеки. Від куряви 
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пекло очі, неможливо було й рота відкрити, а ще Стіва ля-
кали злигодні, що їх він щодня спостерігав довкола. Джобс 
назавжди запам’ятав Індію як країну у страшній скруті.

Пробувши в Індії трохи більш як пів року, Джобс по-
вернувся до Америки.

Батькам Стів писав рідко. Тому Пол і Клара були дуже 
здивовані, коли син зателефонував їм і попросив його зустрі-
ти. Вони хутко примчали до аеропорту і... не впізнали сина.

Стів сидів у залі очікування і спостерігав, як батьки 
бігають туди-сюди. Вони зо п’ять разів пройшли повз 
нього, доки Клара нарешті його не помітила. 

«Привіт, ма’», – усміхнувся він.
«Стіве, синку, це ти?» – Клара не вірила власним очам.
Не вірив і Пол. Хіба цей худезний хлопець в індійському 

одязі – їхній син? Голомозий, шоколадного кольору від пе-
кучого індійського сонця – їхній милий маленький хлопчик?!

Але це був він. Оновлений і сповнений рішучості змі-
нити цей світ на краще.

Запитання:
1. Що найбільше здивувало Джобса в Індії?

2. Куди йшов Стів пішки через усю Індію?

3. Що привернуло увагу Стіва, коли він побачив 
індійського бабу?
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РОЗДІЛ СЬОМИЙ  
Неприємність



У житті треба робити  
лише те, що справді  
викликає ентузіазм.  
Інакше у вас забракне  
сил довести справу до кінця.

Стів Джобс

На початку 1975 року Джобс повернувся на робо-
ту в Atari. Вдягнений у накидку темно-оранже-
вого кольору, із короткою спортивною стриж-
кою, він зайшов до офісу компанії та запитав, 

чи може повернутися на колишнє місце. І що ви думає-
те? В Atari йому відповіли: «Звісно!»

У серпні 1975-го Джобсу доручили розробити нову 
версію відомої гри Pong. Керівництво Atari вирішило 
розробити тенісну гру для одного гравця. У ній замість 
гри з партнером треба було просто бити м’ячем по стінці, 
з якої від кожного удару випадала цеглинка.

Директор компанії викликав Джобса, намалював 
на дошці ескіз і доручив Стіву розробити гру. І додав: 
«Якщо тобі вдасться зробити гру й ти витратиш на неї 
менш як п’ятдесят деталей, то за кожну заощаджену де-
таль я виплачу тобі премію».
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Джобс мало тямив у збірці комп’ютерних плат, од-
нак він знав, що на них чудово знається Стів Возняк. 
Після Індії вони поновили спілкування, тому Джобс до-
лучив ліпшого друга до цього проєкту. Джобс сказав, що 
віддасть Возу половину премії, якщо той зможе зібрати 
гру з мінімальною кількістю чипів.

Возняк дуже зрадів цій новині. Проєкт гри, в яку гра-
тимуть мільйони людей, став найцікавішою пропозицією 
його життя. Складність полягала лише в тому, що роботу 
потрібно було виконати всього за чотири дні – принаймні 
так сказав йому Джобс. А на створення такої гри в більшо-
сті інженерів пішло би декілька місяців.

Тому не дивно, що Воз дещо вагався. Він думав, що 
нізащо у світі не впорається за такий короткий термін. 
Але Джобс умів переконувати людей. І  він запевнив 
Воза, що все неодмінно вийде. І вийшло!

Возняк майже не спав чотири доби, але виконав завдан-
ня, розробивши нову гру під назвою Breakout усього за чо-
тири дні! Точніше... ночі. Адже вдень у нього була основна 
робота, на яку він справно ходив. А після роботи Воз мчав 
до Atari. Там він сопів над кресленнями. Джобс сидів поруч 
і з’єднував дроти мікросхем на макетній платі. На превели-
кий подив усіх інженерів Atari, на створення гри було ви-
користано менше ніж 50 чипів. За одними даними – всього 
44 чипи, за іншими – 45.

Компанія Atari виплатила Джобсу чималу премію 
за зекономлені деталі. І ось тут виникла неприємна си-
туація. Адже спершу Стів обіцяв Возу, що премію вони 
поділять порівну. Але обдурив друга. Джобс сказав 
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Возняку, що в Atari йому заплатили лише 700 доларів, 
тому Воз отримав чек на 350 доларів.

Але насправді премію видали із розрахунком 100 до-
ларів за кожен зекономлений чип. І вся премія в резуль-
таті вийшла близько п’яти тисяч доларів. Усю її – окрім 
350 доларів для Воза – Джобс забрав собі.

Багато років потому Возняк дізнався про реальний 
розмір бонуса. Ця новина настільки здивувала та засму-
тила його, що вічно усміхнений гладун просто заплакав. 
Але журився Воз не через гроші. Він плакав тому, що 
найкращий друг так підло його обдурив.

«Якби Стів просто зізнався мені, що йому потрібні гро-
ші, я віддав би йому свою частку і все!» – говорив Воз.

Що ж до Джобса, то він наполягав, що віддав Возу 
рівно половину отриманих грошей.

«Я й гадки не маю, про що йдеться», – стверджував 
Стів. І в його устах «гадки не маю» означало «цього ні-
коли не було».

«Порядність для мене – не порожній звук, – говорив 
потім з образою Воз. – Я досі не розумію, навіщо Стів 
приховав від мене, скільки йому насправді заплатили. 
Але всі люди різні».

Насправді все було дуже просто. Джобс отримав пре-
мію й вирішив відпочити. Він покинув роботу в Atari 
та  поїхав на  яблучну ферму в  штаті Орегон, де жили 
його приятелі з університету Рід.

Стів приїхав на ферму у фантастичному гуморі. Він 
був молодим і амбітним. Джобс був певен, що вони з Во-
зом ще прокрутять купу таких справ. Комерційна жилка 
Джобса у поєднанні з екстраординарними здібностями 
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Воза мала стати справжнім вибухом у світі високих тех-
нологій. У хлопців були всі можливості для досягнення 
успіху. Зрештою, вони вже зробили це, коли створили 
свої «сині коробочки»!

Джобс вірив, що вони здатні створити ще якийсь 
електронний пристрій та заробити на ньому купу гро-
шей. Але що це мав бути за пристрій?

Запитання:
1. Де Стів працював після повернення з Індії?

2. Скільки часу знадобилося Возняку для створення 
нової гри?

3. Яку суму Возняк отримав за свою роботу?

4. За що Воз образився на Джобса?

59



РОЗДІЛ ВОСЬМИЙ  
Комп’ютерна революція. 
Початок



Інтуїція – дуже потужна 
штука. 
Потужніша за інтелект.

Стів Джобс

Бум на комп’ютери почався 1975-го, коли з’явив-
ся перший набір для персонального комп’юте-
ра «Альтаїр». Коштував він недешево – 495 до-
ларів. До того ж за цю суму продавався не сам 

комп’ютер, а деталі. Такий собі конструктор, який по-
трібно було ще й  зібрати. Одначе ця штуковина тоді 
спричинила справжній фурор. Джобса та Воза, звісно, 
цей пристрій дуже зацікавив. Друзі досконально ви-
вчили його та вирішили зробити власний персональний 
комп’ютер.

Нова ера в  технологіях стартувала 5  березня 1975 
року, коли в одному гаражі відбулися перші збори «Клу-
бу саморобних комп’ютерів». Так тоді називали інжене-
рів, фанатів комп’ютерної техніки. Всі вони хотіли змі-
нити поняття про комп’ютери. Адже ці машини тоді 
були дуже дорогими та займали багато місця. А кори-
стуватися ними могли лише люди зі спеціальною техніч-
ною освітою. Члени «Клубу саморобних комп’ютерів» 
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хотіли розробити таку машину, яку здатен був би опану-
вати навіть малюк. 

Після перших зборів «Клубу» Возняк з ентузіазмом 
узявся за роботу. Він проєктував комп’ютер, який зго-
дом стане відомим як Apple I. «Клуб» став для Возняка 
другим домом. Саме тут він проводив вільний від роботи 
час і саме тут брав ідеї та надихався, спілкуючись із та-
кими  само комп’ютерними фанатиками. А  ідеї Воза, 
треба визнати, ставали дедалі зухвалішими та грандіоз-
нішими.

Воз тоді збирав термінал з клавіатурою і монітором. 
Він хотів приєднати це до дистанційного міні-комп’юте-
ра. Саме тоді Возняк збагнув, як зробити самостійний 
настільний комп’ютер.

«Я раптом уявив, яким має бути персональний 
комп’ютер, – згадував Воз. – Того вечора я намалював 
на папері те, що згодом стало Apple I».

Його задум був простим та  реальним. Клавіатура, 
екран, комп’ютер – усе це в комплексі. І вже зібране!

Вже 29 червня 1975 року Возняк мав перший резуль-
тат: він зміг побачити на екрані символи, які набирав 
на клавіатурі. Сказати, що Воз був здивований – не ска-
зати нічого. Він одразу ж зателефонував Джобсу.

«Друже, ти не розумієш! Я натиснув кілька клавіш, 
і на екрані з’являлися літери! Ти маєш це побачити!» – 
схвильовано кричав він у слухавку.

Джобс миттю примчав до найкращого друга. І враз 
закохався в ідеї Воза. Стів одразу ж зметикував, що ви-
нахід Возняка може принести їм купу грошей. Саме він 
переконав приятеля більше не  роздавати без розбору 
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схеми-креслення комп’ютера. Щоправда, це не відпо-
відало принципам «Клубу саморобних комп’ютерів». 
Адже об’єднання створювалося саме для обміну ідеями 
та взаємодопомоги. Але Стів, розгледівши в ідеях Воза 
величезний потенціал, поклав цьому край.

Також Джобс зауважив, що члени «клубу» активно 
працюють над схемами, проте свої проєкти ніколи не до-
водять до кінця. Зазвичай вони не могли зробити гото-
вий комп’ютер через брак часу та  знань. Тому Джобс 
запропонував Возу продавати готові друковані пла-
ти, на основі яких працюють комп’ютери. Це була най-
складніша частина роботи, і Джобс запропонував Возу 
взяти її на себе. Покупцеві в такому випадку треба було 
лише за схемою припаяти чипи до плати.

І Воз знову зробив це. Усе було готовим за два міся-
ці. Джобс підрахував, що виробництво однієї такої пла-
ти коштувало би близько 20 доларів. Продавати їх Стів 
зібрався удвічі дорожче. Воз спершу не вірив в успіх. 
Хоча його можна зрозуміти – щоб запустити плати у ви-
робництво, необхідно було знайти початковий капітал. 
За розрахунками, лише для старту хлопцям знадобила-
ся б тисяча доларів – величезні гроші! Інвестиції мали 
повернутися вже після продажу 50 одиниць товару, 
а далі вони могли б просто заробляти. Однак на той час 
Воз не бачив стільки потенційних покупців.

«Зрозумій, більшість людей усе одно не зможе зібра-
ти цей комп’ютер! – запевняв його Джобс. – У них не-
має на це часу! Або просто руки ростуть не з того міс-
ця. То чом би нам не робити друковані плати на продаж? 
Так ми полегшимо всім життя!» 
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Однак Воз відмовився. І Джобс удався до хитрощів. 
Він не став переконувати ліпшого друга про грошовий 
бік справи, а натиснув на його слабке місце.

«Просто уяви, що це феєрична пригода, – сказав він 
Возу. – І в тебе є унікальний шанс стати учасником цієї 
пригоди. Невже ти сидітимеш удома замість того, щоб 
узяти участь у цьому божевіллі?!»

І тоді Возняк погодився.
«Я подумав, що це буде круто, – згадував він. – Двоє 

найкращих друзів організують свою компанію. Справж-
ній клас! Я зрозумів, що дуже цього хочу. Як я міг від-
мовитися?»

Так і  працювали: Возняк вигадував щось цікаве, 
а Джобс думав, як це продати та заробити грошей.

Щоб зібрати стартовий капітал, друзям довелося 
продати цінні речі. Джобс продав старий мікроавто-
бус Volkswagen за  півтори тисячі доларів і  тимчасово 
пересів на велосипед. А Воз розлучився зі своїм голов-
ним і єдиним скарбом – програмованим калькулятором 
HP-65. Останнього він вирішив продати за 500 доларів. 
Але бізнесмен з Воза завжди був нікудишній, тому його 
обдурили, заплативши лише половину суми. Та Возняк 
не журився. Навпаки, йому здавалося, що обидва Сті-
ви беруть участь у найбільшій революції всіх часів. І він 
був щасливим, що йому випала величезна честь бути 
причетним до цього.

Джобс зі своєю комерційною жилкою тоді подумав, 
що їм зі Стівом не завадить ще одна людина в коман-
ді. Третій голос Джобсові був необхідний на той випа-
док, якщо в  них із  Возняком раптом виникнуть якісь 
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розбіжності. Тому Стів долучив до справи ще одного ін-
женера з Atari, свого друга Рона Вейна. 

Цей хлопець був на 20 років старший за Джобса й тя-
мив у всіляких нудних штуках, які дратували Джобса 
і зовсім не хвилювали Возняка. Наприклад, Рон умів 
правильно оформляти документи  – дуже цінне знан-
ня, коли створюєш власну компанію. До того ж за до-
помогою Вейна Джобс сподівався переконати Возня-
ка кинути основну роботу та  повністю зосередитися 
на виробниц тві комп’ютерів.

Удвох їм вдалося вмовити Воза. Проте виникла інша 
проблема. Рону та Стіву довелося ще переконувати Воза 
в тому, що все, що він вигадає для їхньої компанії, має 
лишатися під грифом «секретно». Річ у тім, що Воз хо-
тів використовувати свої схеми для комп’ютерів з  ін-
шою метою – наприклад, віддавати великим компаніям. 
Але Вейн і Джобс розуміли, що ці схеми мають стати ос-
новою їхньої майбутньої корпорації. Тож нікому переда-
вати їх за жодних обставин не можна.

Трійця дві години поспіль обговорювала це питання, 
аж нарешті Ронові вдалося вмовити Воза. Вейн пояс-
нив, що видатний інженер може прославитися, тільки 
якщо об’єднає зусилля з великими бізнесменами. А ве-
ликі бізнесмени – тобто Рон із Джобсом – упевнені, що 
всі його схеми мають бути власністю лише їхньої компа-
нії.

Промова Вейна перед Возом справила таке враження 
на Джобса, що він запропонував Ронові 10% акцій ком-
панії, статус одного із засновників і роль судді на випа-
док суперечок між Возняком і Джобсом.
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Отже, Вейн отримав 10% акцій, ще по 45% забрали 
Стів і Воз. При цьому хлопці домовилися, що на будь-
які витрати, які перевищують 100  доларів, необхідна 
згода двох партнерів.

Залишалося тільки зареєструвати фірму. А для цьо-
го треба було придумати її назву. І Джобс запропонував 
назву Apple Computer. Він саме перейнявся сироїдством 
і  став фрукторіанцем. Тобто їв лише фрукти і  тільки 
в  сирому вигляді. Тому «яблуко» крутилося у  нього 
в  голові.

Джобс заявив: якщо до  ранку ніхто не  вигадає ні-
чого кращого, то  назва Apple залишиться. Так і  ста-
лося: комп’ютер, розроблений Возняком, отримав 
назву Apple. Компанію друзі зареєстрували 1  квітня 
1976  року. Джобса нітрохи не  бентежило, що це було 
зроблено в  День дурня  – коли всі зазвичай кепкують 
одне з одного. Навпаки, він вважав це добрим знаком. 
Тристоронню угоду про партнерство уклав Вейн. Він та-
кож написав перший статут для Apple I і створив пер-
ший логотип Apple – Ньютон під яблунею.

Однак Вейна надовго не  вистачило. За  дванадцять 
днів Рон усвідомив, що йому годі наздогнати обох Сті-
вів. І  він покинув компанію, забравши свою частку  – 
800  доларів. Трохи пізніше він отримав від Джобса 
та Воза ще 1500 доларів за письмову відмову від будь-
яких претензій.

Насправді Вейн просто злякався. Річ у  тому, що 
в нього колись вже була власна справа. Якось він роз-
почав бізнес із  виробництва гральних автоматів для 
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казино. Але прогорів. І  коли Джобс розробляв план 
на отримання кредиту, Рон згадав, що саме такий кре-
дит знищив його власну фірму. Він тоді теж пози-
чив значну суму грошей і не зміг вчасно віддати борг. 
Тож йому довелося оголосити себе банкрутом. А ставати 
банкрутом удруге Рону дуже не хотілося.

Так Вейн втратив реальну можливість у майбутньо-
му стати мільярдером або хоча б скромним мультиміль-
йонером, як його партнери.
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Запитання:
1. Який вигляд раніше мали комп’ютери? І чим 

відрізнявся від них комп’ютер, який створив Воз?

2. Як Джобсу вдалося вмовити Воза створити спільну 
компанію?

3. Як Стів і Стів розподілили обов’язки у власній 
компанії?

4. Чому Джобс обрав символ «яблуко» для назви 
компанії?

5. Як звали третього акціонера компанії, який втратив 
шанс стати мільйонером?
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РОЗДІЛ ДЕВ’ЯТИЙ  
Продовження 
комп’ютерної революції



Хочете все своє життя 
продавати газованку,  
а чи підете за мною  
і справді зміните світ?

Стів Джобс

Презентацію комп’ютера Apple I Стіви влашту-
вали на  чергових зборах «Клубу саморобних 
комп’ютерів». Презентацію вів Джобс, чудо-
вий оратор. Він говорив довго й пристрасно. Та, 

на жаль, нікого не вдалося переконати.
Придбати комп’ютер забажала лише одна людина, 

щоправда оптом. Це був Пол Террелл, власник мережі 
комп’ютерних магазинів Byte. Свою першу крамницю він 
відкрив 1975-го. Рік по тому мав їх вже три, і в майбут-
ньому планував відкрити магазини по всій Америці.

Джобс так зрадів пропозиції Террелла, що навіть 
влаштував для нього персональну презентацію.

«Погляньте на цей комп’ютер! – натхненно мовив 
Стів. – Вам обов’язково сподобається те, що ви поба-
чите!»

Террелл і справді вразився. Тому він залишив Джоб-
су з Возом свою візитку.

«Поговоримо», – кинув він на прощання.
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Наступного дня Джобс уклав угоду в його магазині. 
Згодом вони з Возняком називатимуть її головною уго-
дою свого життя. Террелл замовив у  Стівів одразу 50 
машин. Щоправда, його не цікавили друковані плати, 
йому потрібні були комп’ютери у повній комплектації. 
За кожний комп’ютер він обіцяв заплатити 500 доларів.

Джобс одразу погодився на ці умови. Хоча для вико-
нання такого замовлення у них не було грошей. Адже 
для виготовлення 50 комп’ютерів потрібно було 15 ти-
сяч доларів! Однак наполегливий Джобс таки знайшов 
ці гроші. Він проявив дивовижну фінансову спритність: 
п’ять тисяч доларів він позичив у друзів, а деталі для 
комп’ютерів узяв у  дистриб’ютора Cramer Electronics 
у кредит на 30 днів. Причому гарантом цього кредиту 
Стів зробив Террелла, який фактично профінансував 
увесь проєкт.

Перші 50 комп’ютерів вже за місяць треба було до-
ставити в магазини Террелла. До роботи взялися негай-
но, Apple I збирали в будинку Джобсів у Лос-Альтосі. 
До  справи залучили всіх, кого можна: Джобса, Воз-
няка, університетського друга Джобса Деніела Котт-
ке та його колишню дівчину Елізабет Холмс. Без діла 
не  лишилася навіть вагітна Патті, сестра Джобса. 
Її спальня, а також кухня і гараж стали цехом складан-
ня комп’ютерів.

Клара, мати Джобса, була «секретаркою» та відпо-
відала на  телефонні дзвінки. Елізабет Холмс, яка ко-
лись відвідувала заняття з ювелірної майстерності, па-
яла мікросхеми. Вона непогано справлялася, та якось 
випадково капнула на них припоєм – матеріалом, яким 
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паяють деталі. Джобс розсердився на неї – адже запас-
них деталей у них не було. Тому почав паяти мікросхе-
ми власноруч, оскільки це була найвідповідальніша 
операція. А Елізабет перевів на бухгалтерію – вести об-
лік і оформляти документи.

Готову монтажну плату передавали Возняку. Він під-
ключав плату до монітора і клавіатури, щоб перевіри-
ти їхню працездатність. Якщо все було гаразд, Воз скла-
дав плату в коробку. Якщо ні – знаходив несправність 
та усував її.

Саме тоді Джобс уперше проявив себе як досить 
жорст кий, авторитарний керівник. Потурав він лише 
Возу: на  нього він жодного разу не  підвищив голосу 
за весь час їхньої дружби та співпраці.

Керівництво Джобса принесло гідні плоди: рівно 
за місяць Джобс і Возняк передали Полу Терреллу всі 
50 комп’ютерів і виплатили кредит за деталі.

В Apple I не було ані клавіатури, ані монітора, ані 
блока живлення. Та  що там казати  – навіть корпуса 
не було! Комп’ютер був лише повністю укомплектова-
ною системною платою. Проте саме Apple I називають 
першим в історії комп’ютером, що постачався виробни-
ком у готовому вигляді. Адже всі інші комп’ютери тоді 
виходили на ринок як конструкторський набір, який по-
тім ще треба було зібрати. Це мав робити або продавець, 
або покупець. І це було досить складно, якщо ти нічого 
не тямив у техніці. 

Apple I дістався споживачам із клавіатурою та в де-
рев’яному корпусі. Зовнішній вигляд Apple I не виправ-
дав сподівань Террелла, але завдяки дипломатичним 
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здібностям Джобса він погодився розплатитися за  за-
мовлення. Вся партія швидко розійшлася.

Виробництво плат обійшлося набагато дешевше, ніж 
планували друзі. Як завжди, Джобс про все домовився 
та купив усі деталі з великою знижкою. На зекономлені 
кошти вдалося зібрати ще 50 пристроїв. Їх продали чле-
нам «Клубу саморобних комп’ютерів» і отримали додат-
ковий прибуток.

Перша стаття про нові комп’ютери з’явилася в лип-
невому випуску часопису Interface за 1976 рік. Машини 
досі збиралися в будинку Джобсів. Але в статті Стіва на-
зивали «директором з маркетингу» та «колишнім неофі-
ційним консультантом Atari». 

У клієнтів і  ділових партнерів, які спілкувалися 
з компанією виключно телефоном або поштою і які зро-
ду не  бували в  будинку Джобсів, складалося вражен-
ня, що за вказаною адресою розташована солідна фірма 
з великим штатом. Хоча насправді це був невеличкий 
сімейний бізнес. Незабаром на зміну Apple I прийшов 
Apple II. За словами Возняка, Apple I був лише доопра-
цюванням придуманого ним раніше терміналу й не міс-
тив електронних новацій. Робота над платою Apple II 
була завершена до  серпня 1976  року. Новий продукт 
мав безліч принципових новинок: робота з  кольором, 
звуком, також було підключення ігрових контролерів 
і багато іншого.

Доки Возняк удосконалював комп’ютер, Джобс по-
єднував маркетинг, технології та фінанси. Він розумів, 
що може сподобатися людям. Дивовижна ситуація, чи 
не  так? Спроєктувати комп’ютер він не  міг, оскільки 
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не був ані дизайнером, ані інженером, ані програмістом. 
Але він достатньо тямив у цих сферах, аби сказати, що 
добре, а що погано. Всі рішення Стів приймав, дослуха-
ючись до своєї інтуїції та покладаючись на дослідження 
людських бажань.

Джобс доволі швидко збагнув, що для успішно-
го продажу величезне значення має дизайн пристрою. 
У серпні 1976-го Джобс і Возняк відвідали Фестиваль 
персональних комп’ютерів, де продемонстрували свій 
Apple I. Джобс зауважив, що, попри всі переваги їхньо-
го комп’ютера, у  зовнішньому вигляді він програвав 
комп’ютеру Sol-20 від Processor Technology. Цю машину 
теж створили члени «Клубу саморобних комп’ютерів». 
Sol-20 мав значно солідніший вигляд: блискучий мета-
левий корпус, клавіатура, блок живлення, дроти. Стів 
зрозумів, що Пол Террелл мав рацію: комп’ютер має 
продаватися повністю укомплектованим, і вигляд у ньо-
го має бути презентабельним. 

І Джобс почав міркувати над дизайном. Він жадав 
елегантності і простоти. Стів був упевнений, що саме це 
виділить Apple з-поміж інших комп’ютерів у чималих 
сірих металевих корпусах-коробках.

У магазині він побачив кухонний комбайн Cuisinart 
і  вирішив, що Apple II теж треба «вдягнути» в  кор-
пус з легкого пластику. По-перше, пластик – це деше-
во, думав Джобс. А по-друге, вигляд має витончений.

Джобс вирішив, що, крім стильного корпуса, в но-
вого комп’ютера буде ще вмонтована клавіатура та пов-
ний пакет додаткового обладнання – від блоку живлен-
ня до монітора і всіх необхідних програм.
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Щоб запустити виробництво ідеальних, на  дум-
ку Джобса, комп’ютерів, необхідно було не менше ніж 
100 тисяч доларів тільки на корпуси. А ще не менш як 
200 тисяч доларів було потрібно на запуск у виробниц-
тво комп’ютерів Apple II.

Сидіти склавши руки Джобс не став – не в його сти-
лі. Він почав пошуки грошей. Але зустріч із фінансиста-
ми закінчилася цілковитим провалом. Біда була в тому, 
що тоді Стів дуже рідко приймав душ. Він був певен, що 
його фруктова дієта очищує організм сама по собі, тому 
мився лише раз на  тиждень. Тож не  дивно, що коли 
Джобс прийшов до інвесторів, його навіть не дослуха-
ли. Від Стіва смерділо так, що спонсорів мало не знуди-
ло! А коли Джобс ще й закинув босі ноги на стіл, то його 
взагалі з криком вигнали з кабінету. 

Так, Стіве, для успішного ведення бізнесу треба від-
мовитися від певних звичок! Однак він усвідомив це 
трохи згодом.

Після кількох невдалих спроб Джобсу все  ж таки 
вдалося знайти людину, яка погодилася вкласти гроші 
в бізнес. А після того як знайшов спонсора, Стів розпо-
чав пошуки піар-менеджера. Він швидко зрозумів, що 
для гарних продажів необхідна якісна реклама, тому 
вирішив знайти професіонала в цій справі. Ним виявив-
ся Реджіс Мак-Кенна. Саме він доручив розробити но-
вий логотип компанії та продукту. Колишній логотип – 
Ньютон під яблунею був застарілим.

Дизайнери запропонували Мак-Кенні два варіанти 
лого: у формі простого й надкушеного яблука, а також 
кілька варіантів розмальовки. Джобс заявив, що ціле 
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яблуко легко сплутати з вишнею, й вибрав «надкуше-
ний» варіант. Він також вибрав забарвлення з шістьма 
різнокольоровими смугами психоделічних відтінків – 
від зеленого до небесно-блакитного. Цей логотип не змі-
нювався до 1998 року.

У квітні 1977  року Apple буквально «вибухнула» 
під час Комп’ютерного ярмарку Західного узбережжя. 
Джобс вирішив здивувати всіх розмахом, тож заброню-
вав виставковий простір у центрі зали за п’ять тисяч до-
ларів. Стійку Apple обтягнули чорним оксамитом та вста-
новили світлову панель із новим логотипом компанії.

На ярмарок хлопці прийшли лише з трьома комп’ю-
те рами в  повній комплектації  – саме стільки зразків 
пластикових корпусів їм устигли привезти. Тому навко-
ло стенда розставили порожні коробки, щоб пуб ліка ду-
мала, ніби в них теж є комп’ютери.

Спеціально до  ярмарку Стів із  Возом замовили 
собі в  ательє костюми-трійки, в  яких друзі мали до-
волі кумедний вигляд. Але все було недарма. Лише 
під час ярмарку компанія Apple отримала замовлення 
на 300 комп’ютерів. Крім того, саме тоді у фірми з’явив-
ся перший закордонний покупець – текстильний магнат 
Сатосі Міцусіма з Японії.

Почалося стрімке зростання продажів і процвітан-
ня компанії. Apple II мав феноменальний успіх і прино-
сив дохід упродовж 16 років, піддавшись низці модифі-
кацій. За цей час було продано близько шести мільйонів 
комп’ютерів. По  всьому світу випускалися численні 
клони Apple II. Цей комп’ютер і досі лишається одним 
з найприбутковіших проєктів в історії бізнесу.
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Реджіс Мак-Кенна так визначив причини успі-
ху: «Воз створив найвеличніший комп’ютер. Та  якби 
не Стів Джобс, його винахід і донині лежав би запоро-
шений на полицях магазинів».

Запитання:
1. Якою була доля першого комп’ютера Apple? 

2. Скільки грошей необхідно було хлопцям для 
виготовлення першої великої партії комп’ютерів?

3. Де розташовувався перший офіс компанії Apple?

4. Хто допомагав Стіву і Стіву у виробництві комп’ютерів? 
Хто які обов’язки виконував?

5. Чому зустріч Джобса з фінансистами закінчилася 
провалом?
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РОЗДІЛ ДЕСЯТИЙ  
Ліза



Суперменів не існує. 
Усі важливі та доленосні речі 
створюються в команді.

Стів Джобс

У 1977  році команда Стіва Джобса була на  коні. 
Вони створили власну компанію, займалися тим, 
що їм справді дарувало втіху і, найголовніше, ця 
«втіха» приносила їм гроші. Чималі гроші!

Проте якщо з  бізнесом у  Джобса все було круто, 
то в особистому житті панував хаос. А все через його ко-
лишню Крісенн! Точніше, не таку вже й колишню. Стів 
і Кріс постійно то зустрічалися, то розбігалися. Джоб-
са, схибленого на комп’ютерах, мало турбувало кохання 
та стосунки. А якій дівчині сподобається, коли твій хло-
пець не телефонує, не кличе гуляти, не ходить з тобою 
в кіно, не дарує квітів і взагалі не звертає на тебе уваги?

Звісно, коли Крісенн приходила додому до  Джоб-
са, він спілкувався з нею і навіть дозволяв їй лишати-
ся на ніч. Але загалом така ситуація її не влаштовувала. 
Тому вона то тікала від Стіва, то поверталася до нього. 
Нічого не вдієш — вона кохала цього дивака!

Однієї чудової днини Крісенн повідомила Джобсо-
ві, що в них буде дитина. Кріс чомусь була впевнена, що 
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Стів зрадіє, почувши цю звістку. В глибині душі вона 
сподівалася, що він, можливо, зміниться і приділятиме 
їй більше уваги. 

Та не так сталося, як гадалося. Джобс заявив Кріс, 
що це… не його дитина!

«Це все мене не  стосується. І  допомагати я  тобі 
не збираюся», – заявив він розгубленій Крісенн.

Дівчина, м’яко кажучи, була шокованою. Як це 
не стосується? А кого тоді це стосується? Адже Джобс 
чудово знав, що вона зустрічається тільки з ним. Вона 
ніколи його не зраджувала!

Поведінка Стіва взагалі була дивною. Людина, яка 
все життя страждала від того, що від неї відмовилися 
справжні батьки, сама вчинила так само!

Однак Крісенн це не зупинило. У травні 1978-го вона 
народила дівчинку, яку назвали Ліза-Ніколь Бреннан. 
Якийсь час Крісенн із Лізою жили на соціальну допомо-
гу – гроші, які держава виплачує малозабезпеченим лю-
дям. А потім Кріс зробила ДНК-аналіз, що довів: саме 
Стів – батько Лізи. Суд зобов’язав його визнати дівчин-
ку та забезпечувати її грошима.

Компанія Apple тим часом процвітала. Після вихо-
ду комп’ютера Apple II продажі зросли майже в 100 ра-
зів. У  23  роки Джобс заробив свій перший мільйон. 
Проте йому цього було замало. Стів хотів увійти в іс-
торію не лише як талановитий менеджер і бізнесмен, 
а  ще й  як винахідник. І  він віддав наказ розробити 
Apple III. 

Поява цього комп’ютера в 1980 році обернулася ціл-
ковитим фіаско.
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Річ у тому, що цей комп’ютер розробляв не Воз. Для 
цього проєкту Джобс спеціально взяв на роботу іншого 
інженера. Возняк тоді відповідав за Apple II і тому був 
зайнятий виключно вдосконаленням цієї моделі. Проєк-
тувати новий комп’ютер Воз не вважав за потрібне. Він 
був переконаний, що найідеальніший комп’ютер у світі 
він уже створив і треба його лише трішечки покращити.

Тому Apple III віддали під особистий контроль Стіва 
Джобса. Третій комп’ютер, за його версією, мав бути по-
кращеною версією комп’ютера Возняка. Машина була 
анонсована й випущена 19 травня 1980 року, випуск су-
проводжувався грандіозною рекламною кампанією.

Однак дуже швидко з’ясувалося, що в режимі Apple III 
ком п’ю тери працюють нестабільно та постійно виходять 
з ладу. Крім того, на ринку практично не було якісних 
програм для Apple III. У режимі Apple II повноцінно вико-
ристовувати комп’ютер теж не було можливості через тех-
нічні причини. От що буває, коли роботу робить не Воз!

Тому Джобс вирішив створити абсолютно новий 
комп’ютер. Аби якось відійти від провалу з Apple III, він 
вирішив дати комп’ютеру зовсім інше ім’я. Недовго ду-
маючи, він назвав нове творіння Lisa. Сам він казав, що 
ця назва розшифровується як Local integrated systems 
architecture – локальна інтегрована системна архітекту-
ра. Одначе його близькі друзі чудово зрозуміли, кого слід 
мати на увазі: Стів назвав комп’ютер ім’ям доньки.

Паралельно з Lisa створювався ще один комп’ютер, 
за  який відповідав Джеф Раскін. Це був колишній ви-
кладач Стіва, котрого Джобс запросив до себе на робо-
ту. Раскін мріяв про створення дешевого комп’ютера. 
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І щоб в управлінні така машина була простою, як праска. 
У цьому їхні погляди з Джобсом збігалися.

Джеф Раскін вирішив познайомити Джобса з робота-
ми науково-дослідного центру Xerox PARC, розташова-
ного в Пало-Альто. Ця компанія відома тим, що поча-
ла випускати копіювальні машини. Невдовзі ці машини 
так і називалися – «ксероксом».

Саме інженери цього центру вигадали таку штуку, як 
інтерфейс комп’ютера – тобто робочий стіл з документа-
ми у формі значків-іконок. І саме ці хлопці придумали, 
що будь-який значок може відкритися, якщо клікнути 
по ньому мишкою.

Мишку, до речі, теж розробили фахівці Xerox PARC. 
Як, до речі, лазерний принтер, ноутбук і концепцію Ін-
тернету. Просто в цих хлопців не було тямущого піарни-
ка й маркетолога – такого, наприклад, як Стів Джобс. 

Отже, у 1979 році Джеф Раскін умовив Джобса від-
відати офіс Xerox PARC. І… Джеф мав рацію! Стіву тоді 
показали все: і як працює програмування, і який вигляд 
має інтерфейс комп’ютера (тобто робочий стіл на моні-
торі), і як комп’ютери можуть взаємодіяти один з одним 
через мережу.

«У мене немов очі розкрилися,  – розповідав зго-
дом Джобс.  – Я  зрозумів, яким має стати майбутнє 
комп’ютерів».

Звісно, Джобс не просто взяв ідеї у Xerox. Стів і його 
колеги-інженери значно покращили всі елементи. На-
приклад, на мишці, яку розробили в Xerox PARC, було 
три кнопки. При цьому вона не  могла плавно рухати-
ся, доводилося постійно її смикати. Коштувало це диво 
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техніки 300 доларів – забагато як для такої дрібнички. 
Стів придумав мишку, яка вільно ковзає – причому будь-
якою поверхнею. Коштувати вона, на  думку Джобса, 
мала всього 15 доларів. Суттєва різниця!

Інженери та програмісти Apple теж не сиділи склав-
ши руки. Вони вигадали для комп’ютера інтерфейс, який 
дозволяв не  лише перетягувати вікна та  файли, а  ще 
й складати їх у папки. На робочому столі тепер можна 
було все рухати та переміщати. З’явилося меню, що ви-
падає для кожного з вікон. Також можна було відкривати 
папки й файли подвійним кліком мишки. 

Крім того, команда Apple створила абсолютно новий 
дисплей – з білим екраном замість чорного. І найцікаві-
ше: на «білому» дисплеї з’явилася можливість відкривати 
нові вікна поверх попередніх. Усе було просто дивовижно. 
Комп’ютер Lisa мав стати справжньою сенсацією.

Джобс тим часом контролював процес. За  деякий час 
його нагляд вийшов з-під контролю. Він постійно втручав-
ся геть у всі процеси, телефонував інженерам посеред ночі 
тільки заради того, щоб поділитися якоюсь черговою ідеєю. 
А також постійно смикав програмістів. Поводився Джобс 
не  надто адекватно. Зрештою, працівникам це набридло, 
і Джобса відсторонили від розробок комп’ютера Lisa. Він за-
лишився у компанії, але тепер був головою ради директорів 
без виконавчих повноважень. Тобто без права керівництва.

Паралельно з Lisa Джеф Раскін створював ще один 
комп’ютер, простий в управлінні і недорогий. Цю ма-
шину він назвав Macintosh – на честь улюбленого сорту 
яблук. Комп’ютер, чию назву потім скоротять до трьох 
букв, стане справжньою революцією.
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Стів, який залишився без діла після усунення від ке-
рівництва, зацікавився ідеями Раскіна. І він швидко пе-
реключився з Lisa на Mac. Однак виявилося, що підходи 
до нової машини у Джобса та Раскіна принципово відріз-
няються. Останній хотів створити недорогий комп’ютер 
і заощадити на виробництві. Джобса натомість не обхо-
дила економія – його цікавив лише кінцевий результат.

Джобс традиційно прагнув усе контролювати. Тому 
вже невдовзі Раскіна відсторонили від проєкту, а замість 
нього в роботу над Macintosh з головою поринув Джобс.

Стів набрав команду, переманив людей із  Xerox 
PARC, а  також деяких фахівців, які працювали над 
Apple II. Не  забув Джобс і  про Воза. До  1982  року 
у Джобса в команді над Mac працювало близько 20 осіб. 
Це була справжня команда мрії!

Запитання:
1. Чому комп’ютер Apple III не продавався?

2. Як Джобс пояснював назву свого нового комп’ютера? 
Що означала ця назва насправді?

3. У кого Стів позичив ідею робочого столу та мишки для 
комп’ютера?

4. Чому Джобса усунули від виробництва комп’ютера Lisa?
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РОЗДІЛ 
ОДИНАДЦЯТИЙ  
1984 рік. Новий відлік



Добра реклама повчає людей, 
ото й усе. 
Обдурити людей у цьому 
бізнесі нереально. 
Продукти говорять самі 
за себе.

Стів Джобс

Д жобс зумів усіх заразити своїм фанатизмом, 
і тепер команда мрії перетворилася на команду 
фанатиків. Усі працювали не покладаючи рук 
вдень і вночі. Хлопці були сповнені рішучості 

створити суперкомп’ютер, якому не буде рівних у світі.
«Чхати я  хотів на  гроші, які ми отримаємо за  цей 

комп’ютер, – повторював Джобс. – Мені потрібен найкра-
щий у світі комп’ютер! Найкращий! У світі! Комп’ютер!»

Зазвичай у такі моменти він переходив на крик. Стів 
узагалі часто кричав на своїх підлеглих. Він розумів, що 
його команда складається виключно з найкращих інже-
нерів, та однаково ділив усіх на «розумних» і «крети-
нів». Середини не було. А між цими двома категоріями 
пролягала величезна прірва.

Якщо фахівець, на думку Джобса, був «кретином», 
то такі люди завжди відчували: хоч що б вони робили,  
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Стів нізащо не змінить думки про них. Хоча насправді 
всі ці хлопці були першокласними інженерами. Хіба що 
працювали не так швидко, як того хотілося Джобсові. 
А це автоматично означало, що ти – невдаха.

«Розумних» Стів підносив на  п’єдестал. Він хва-
лив їх, постійно допомагав і давав якісь цінні, на його 
думку, поради. Джобс вірив, що такі люди в  принци-
пі не могли помилятися. І це було найбільшою помил-
кою. «Розумні» хлопці чудово знали: насправді вони, як 
і всі прості люди, одного дня можуть у чомусь помили-
тися та накоїти дурниць. Тому вони жили в постійному 
страху, що Джобс змінить про них свою думку та скине 
з цього міфічного п’єдесталу.

Однак, попри жорсткі умови праці, робота над Mac 
просувалася шаленими темпами. Паралельно з  цим 
інші фахівці Apple розробляли комп’ютер Lisa. Він вий-
шов у  січні 1983-го, за  рік до  виходу Mac. Lisa була 
дуже дорогою, тому вже за два роки її зняли з вироб-
ництва. Але Джобса це не  турбувало. Він думав ли-
шень про найкращий комп’ютер у  світі  – Macintosh.

Джобс чіплявся до  кожної дрібниці. Він був певен, 
що в новій машині все має бути ідеальним. Щоб створи-
ти найідеальніший корпус у світі Стів зустрічався з ди-
зайнерами та  архітекторами, з  якими вивчав поєднан-
ня форм і  кольорів. Він змушував переробляти плати, 
які, крім техніків, ніхто ніколи не побачить – вважав, що 
вони теж мають бути ідеальними. Джобс навіть змушу-
вав переробляти упаковку – вона теж мала бути доско-
нальною! Хоча всі знають, що після придбання товару 
цей картон зазвичай відправляють на смітник.
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Програмне забезпечення теж було оригінальним, 
створеним спеціально під начиння Macintosh. З інши-
ми комп’ютерами воно було несумісним.

1983-го, за рік до виходу Macintosh, Джобс вирішив 
найняти ще одну людину – цього разу на посаду дирек-
тора. Він розумів, що сам не впорається з керівництвом, 
тому треба було знайти когось на це місце. Жоден із пра-
цівників Apple під параметри не підходив. Тож Джобс роз-
почав пошуки. Він шукав талановитого маркетолога, який 
до того ж мав певну популярність у фінансових колах.

Невдовзі він зустрів таку людину. Це був Джон Скал-
лі, президент підрозділу Pepsi Cola корпорації PepsiCo. 
Високий, худорлявий – як і Джобс – він був старшим 
за  Стіва на  16  років і  мав чималий життєвий досвід. 
Тому, коли Джобс запропонував йому посаду в Apple, 
Скаллі довго вагався. Нерішучість Джона можна було 
зрозуміти: тоді він мав чудову посаду в найбільшій кор-
порації світу. А тут раптово з’являється якийсь технар 
із божевільними очима, розповідає про бозна-який най-
кращий комп’ютер у світі і пропонує полишити наси-
джене місце в PepsiCo та перейти до якоїсь незрозумілої 
компанії Apple! І все це без жодних гарантій!

Джобс усе чудово розумів. І тоді він сказав Скаллі 
славнозвісну фразу: «Хочете все своє життя продавати 
газованку, а чи підете за мною і справді зміните світ?»

Після цих слів Скаллі просто не  зміг відмовити 
Джобсу.

«Стів завжди вмів досягати мети. Він читав людей, як 
розгорнуту книжку, і напевне знав, що потрібно сказати 
кожному в той чи інший момент», – згадував згодом Джон.
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Джобс і Скаллі швидко зблизилися. Але їхня друж-
ба тривала недовго. Стів усвідомив, що Джон мислить 
інакше, має протилежні погляди на життя та не має тієї 
широти сприйняття, яка була у Джобса. З людьми Скал-
лі поводився чемно, тоді як Стів продовжував підвищу-
вати голос і обзивав усіх навколо ідіотами.

Перша велика сварка Стіва та Джона сталася через 
ціну на  комп’ютер. Джобс вважав, що він має кошту-
вати 1000 доларів, трохи згодом ціну довелося підняти 
до 1995 доларів. А коли Скаллі порахував інші витра-
ти – наприклад, на рекламу та маркетинг – то виявило-
ся, що ціна збільшується ще на 500 доларів. Таким чи-
ном фінальна ціна машини становила майже 2,5 тисячі 
доларів. Джобсу ця цифра не сподобалася, адже він хо-
тів, щоб його комп’ютером користувалися звичайні 
люди, а не лишень багатії. Та Скаллі наполягав на своє-
му: дві з половиною тисячі доларів і крапка!

Друга сварка сталася через рекламний ролик. Джобс 
вважав, що реклама його комп’ютера має бути дивовиж-
ною та неперевершеною – як і сам Mac. Він хотів зня-
ти такий собі мініфільм. Ідея цього фільму полягала 
в тому, щоб творчо переосмислити роман Джорджа Ору-
елла «1984». У цьому творі 1984-й був роком катастро-
фи для всього людства. Для Джобса ця дата здавалася 
мало не стартом нового відліку часу.

Режисером рекламного ролика став Рідлі Скотт – той 
самий, котрий зняв фільм «Чужий». Після «Чужого» 
в нього вийшла стрічка «Той, що біжить по лезу» – про по-
лісмена, який шукає кіборгів, що втекли з космічної коло-
нії на Землю. Картина мала шалений успіх, Рідлі Скотта 
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називали найкращим режисером сучасності. А  Джобс, 
звісно, хотів працювати лише з найкращими.

За сюжетом ролика однаково вдягнені бритоголові 
молодики сидять у залі перед величезним синім екра-
ном. На ньому вони бачать голову чоловіка, який виго-
лошує промову про річницю «інструкцій з інформацій-
ної чистки» і про «створення саду чистої ідеології». Тим 
часом до зали вбігає дівчина з молотом у руках. Її пере-
слідують полісмени. Дівчина кидає молот в екран саме 
тієї миті, коли чоловік промовляє: «Ми переможемо!».

На цьому реклама закінчується, і  йдуть титри: 
«24 січня Apple Computer представить вам Macintosh. 
І ви побачите, чому 1984 рік не буде таким, як “1984”»  – 
тим самим натякаючи на роман Оруелла.

Джону Скаллі цей мініфільм категорично не сподо-
бався. Утім, як і всій раді директорів. Хтось навіть за-
пропонував узагалі перезняти відео. Але Джобсові вда-
лося переконати всіх, що Macintosh має вийти саме 
з такою рекламою – незвичайною, зухвалою та револю-
ційною.

У результаті ролик затвердили й показали по теле-
візору під час футбольного матчу. Реклама мала ефект 
вибуху: того вечора всі телеканали в  новинах тільки 
й  говорили про рекламу Macintosh. Так уся Америка 
дізналася про майбутній вихід нового комп’ютера.
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Запитання:
1. На які категорії Стів поділяв людей навколо себе?

2. Як назвали новий найкращий у світі комп’ютер?

3. Хто прийшов у компанію Apple на посаду директора?

4. Хто й чому став режисером рекламного ролика про 
новий комп’ютер?
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РОЗДІЛ 
ДВАНАДЦЯТИЙ  
Наступний етап



Часом життя б’є вас цеглиною 
по голові. 
Але не втрачайте віри.

Стів Джобс

M acintosh мав величезний успіх. Комп’ютер 
підкорив геть усіх – і звичайних споживачів, 
і комп’ютерних фанатиків. Усі тільки й го-
ворили про комп’ютерну революцію та лю-

дину, яка несе за все це відповідальність. Ніхто не думав 
про те, що за створенням Mac стоїть ціла команда. Люди 
повторювали лише одне ім’я: Джобс, Джобс, Джобс...

Після першого успіху Macintosh якийсь час Стів пе-
ребував в ейфорії. Воно й не дивно! Йому вдалося ство-
рити найкращий у світі комп’ютер – те, про що він так 
давно мріяв і чого так сильно прагнув.

Та у другій половині 1984 року продажі Macintosh різ-
ко впали. Причина полягала в самому комп’ютері. Mac 
і справді був гарним, навіть вишуканим, але працював 
дуже повільно, йому не вистачало потужності. І жодна ре-
клама та бездоганний дизайн не могли цього виправити.

Тому 1984-й завершався зовсім не  так, як мрі-
яв Джобс. І він перебував майже в депресії. Крім того, 
всередині компанії теж зростало напруження. З Apple 
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звільнилися багато інженерів і  програмістів, сварки 
зі  Скаллі стали щоденними. Основною причиною су-
перечок було те, що Джон постійно намагався збіль-
шити прибуток компанії та  підтримував високу ціну 
на Macintosh. Джобс тим часом хотів зробити комп’ютер 
якомога доступнішим для широкого кола людей.

Окрім фінансових суперечок ці двоє постійно гирка-
лися, чіпляючись до будь-якої дрібниці. Джобс у влас-
тивій йому манері одразу починав кричати, і «під роз-
дачу» потрапляв не лише Джон. Зрештою, це набридло 
раді директорів, і  1985  року Стіва відсторонили від 
управління компанією. Як компенсацію Джобса зали-
шили головою ради директорів. Але ця посада лише гар-
но звучала. Насправді Стів нічого не вирішував і права 
голосу не мав. Усім заправляв Джон Скаллі, який зали-
шився на посаді генерального директора.

Джобс був розчавлений. Звільнити з  його власної 
компанії? Такого Стів навіть припустити не міг! Він на-
віснів від самої лишень думки про те, що до нього тепер 
ніхто не прислухається. І вже у вересні 1985 року він на-
писав заяву про звільнення.

Йдучи з Apple, він забрав із собою декілька співро-
бітників і разом з ними створив нову компанію з вироб-
ництва потужних комп’ютерів. Корпорацію він назвав 
NeXT, що в перекладі з англійської означало «наступ-
ний». Для Джобса це слово мало своєрідний сенс, бо це 
був наступний етап його життя. Етап нових грандіозних 
планів і підкорення світу.

Цього разу Джобс поставив собі за  мету створи-
ти комп’ютер для університетів. Він багато їздив 
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університетськими містечками, де спілкувався зі сту-
дентами та викладачами. Він цікавився, яким, на їхню 
думку, має бути ідеальний комп’ютер. Джобс хотів на-
повнити його найкращим «начинням». Для цього він 
попросив інженерів створити нові чипи, які об’єднують 
різні функції.

Це було складним завданням, тому розробка ново-
го «найкращого» комп’ютера розтягнулася на  кіль-
ка років. У  продаж NeXT надійшов лише в  середині 
1989 року. Але гучного успіху ці комп’ютери не мали. 
NeXT був несумісний з іншими комп’ютерами, що ста-
ло величезним мінусом для покупців. Адже тоді най-
більше цінувалися комп’ютери, які можна було допов-
нити чимось ще.

Проте довго сумувати Джобсу не довелося. 1986 року 
його познайомили з  режисером Джорджем Лукасом. 
Ім’я Лукаса тоді вже гриміло на весь світ: він устиг зня-
ти три частини «Зоряних воєн» і два фільми про Індіа-
ну Джонса.

Джордж мав свою кіностудію Lucasfilm, де був окре-
мий комп’ютерний підрозділ. Він працював у двох на-
прямах. По-перше, там розробляли машину, яка змог-
ла  би оцифровувати зняте відео й  додавати до  нього 
спецефекти. По-друге, інженери кіностудії випускали 
мультфільми, намальовані на комп’ютері.

Це було щось новеньке. І  Джобса це зацікавило. 
До того ж з’ясувалося, що Джордж Лукас розлучається 
з дружиною і йому терміново потрібні гроші. Лукас саме 
шукав покупця для свого комп’ютерного підрозділу. Тож 
Стівове зацікавлення для режисера було дуже доречним.
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Щоправда, Джобс запропонував за компанію 5 міль-
йонів доларів – надто низьку ціну, на думку Лукаса. Але 
оскільки інших пропозицій він усе одно не мав, він по-
годився підписати угоду.

Джобс назвав компанію Pixar і знову з головою по-
ринув у роботу. Цього разу він розробляв Pixar Image 
Computer  – найпотужнішу машину, здатну створюва-
ти дуже красиві чіткі зображення. Стів думав, що та-
кий комп’ютер стане у  пригоді не  лише кіномитцям, 
а й  ученим.

Проблема полягала в тому, що такий комп’ютер був 
дуже дорогим. Джобс залишився вірним собі і змусив 
Pixar зробити дешевшу версію. Він знову мріяв про те, 
що його продукт буде доступний для звичайних покуп-
ців. Та, на жаль, споживачів не вразило ані дороге про-
грамне забезпечення, ані сам комп’ютер.

Тому Джобс переключився на  комп’ютерну аніма-
цію. Спершу чудові зображення, які міг створювати 
комп’ютер, ніхто не сприймав усерйоз. Та згодом з’ясу-
валося, саме це і стало «фішкою» Pixar.

Групу, яка займалася виробництвом мультиків 
на комп’ютерах, очолював Джон Лассетер. Цей невисо-
кий щокатий хлопець в окулярах так само був перфек-
ціоністом, як і Джобс, – тобто любив, коли все до остан-
ньої краплі було ідеальним. Лассетер розповів Стіву про 
задум нового мультфільму «Олов’яна іграшка»  – про 
Тіна, іграшку, котра намагається сховатися від малень-
кого настирливого малюка. Мультик мав бути коротко-
метражним – усього на 5 хвилин.
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Стів дав Джонові гроші на виробництво мультфіль-
му і не прогадав. У 1989 році «Олов’яна іграшка» отри-
мала премію «Оскар» у категорії «найкращий коротко-
метражний анімаційний фільм». Так почалася епоха 
комп’ютерних мультиків.

Новим різновидом анімації зацікавилася компанія 
Волта Діснея. Їхній інтерес можна було зрозуміти: досі 
мультфільми малювалися тільки від руки. А тут нова 
техніка. Цікаво й незвично. І вони домовилися зі Стівом 
Джобсом створити спільний фільм. Сюжет під назвою 
«Історія іграшок» запропонував Джон Лассетер. В осно-
ві мультика була ідея про найстрашніший кошмар будь-
якої іграшки – що вона набридне та її викинуть або за-
мінять новою. Історія мала розповідатися саме з точки 
зору іграшки, яка втрачає єдину найважливішу для себе 
річ – увагу та любов маленького  господаря.

Історія всім сподобалася, тож 1991  року фільм за-
пустили у виробництво.

Це була довга копітка робота: на обробку кожного ка-
дру йшло мінімум 4 години. А іноді на це витрачалося аж 
13 годин. Загалом для виробництва всього фільму знадо-
билося близько 800 тисяч годин комп’ютерного часу.

Багато персонажів виготовляли з  глини, а  вже по-
тім їх малювали аніматори на комп’ютері. Також аніма-
тори програмували елементи управління, які дозволя-
ли кожному персонажу здійснювати найрізноманітніші 
рухи. Найбільше рухів треба було створити для рота – 
адже губи персонажів мали ворушитися у  цілковитій 
відповідності з тим, що вони говорять. Роботи анімато-
рам не бракувало. Проте вони впоралися.
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Фільм мав просто грандіозний успіх. У  світовому 
прокаті мультик зібрав майже 362 мільйони доларів – 
небачена на ті часи сума для мультфільму!

Згодом, вже у  2000-х роках, з’явилося безліч ста-
тей, в яких ішлося про те, як сумно, що світ заполонила 
комп’ютерна анімація. Тоді вже вийшли такі мультфіль-
ми, як «Корпорація монстрів», «У пошуках Немо», «Су-
персімейка», «Тачки», «Рататуй» і «ВАЛЛ-І». Усі вони 
були зроблені на комп’ютері. І журналісти з обуренням 
запитували: куди поділися старі добрі мультики, нама-
льовані від руки?! Але це аж ніяк не впливало на успіх 
фільмів: вони збирали всілякі нагороди на фестивалях 
та космічні суми в прокаті.

А Стів Джобс знову був щасливим: йому вкотре вда-
лося створити щось незвичайне. І це «щось» знову по-
ставило світ догори дриґом.

Запитання:
1. Чому зменшилися продажі Macintosh?

2. Що змусило Стіва написати заяву про відставку?

3. Чим займалася компанія, яку Джобс купив у режисера 
Джорджа Лукаса?

4. Як створювали мультфільм «Історія іграшок»?
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РОЗДІЛ 
ТРИНАДЦЯТИЙ  
Справи сімейні, 
справи сердечні



Ви маєте серйозно подумати 
і зрозуміти, що насправді 
любите. 
Це стосується і вашої роботи, 
і вашого особистого життя.

Стів Джобс

Особисте життя Стіва знову підпадало під ста-
тус «все складно». Причому як у родині, так 
і на любовному фронті.

Незважаючи на те, що він завжди всім ка-
зав, що Пол і  Клара  – його справжні батьки, він од-
нак не полишав надії розшукати свою справжню матір. 
І Стів був би не Стівом, якби не досягнув своєї мети. Він 
відшукав Джоанну (а  саме так звали справжню маму 
Джобса) на початку 1980-х, але на контакт із нею пішов 
не одразу. Стів не хотів засмучувати Клару. Він розу-
мів, що їй буде неприємно знати, що її син прагне знай-
ти жінку, якій було байдуже до нього. 

Клара померла 1986 року. Коли її не стало, Стів зате-
лефонував Джоанні. Його гризла цікавість. Хто вона – 
жінка, що дала йому життя? Під час зустрічі він повідо-
мив Джоанні, що не засуджує її за те, що вона віддала 
його чужим людям, адже саме завдяки Полу і Кларі він 
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став багатим і відомим на весь світ. Хтозна, як склало-
ся б його життя, якби він залишився у своїх біологічних 
батьків!

Джоанна розповіла Стіву, що в нього є сестра Мона, 
на два роки молодша за нього. Мона жила в Нью-Йор-
ку, і Стівові дуже закортіло з нею познайомитися. Коли 
він її побачив, то не повірив власним очам: вона була 
справжньою красунею. Висока, худорлява, з розумни-
ми очима й довгим гострим носиком, вона зовні дуже 
нагадувала свого старшого брата. Мона була письмен-
ницею: щойно опублікували її перший роман, який мав 
шалений успіх. Гідна сестра свого брата.

Мона просто зачарувала Джобса, тож він продовжив 
спілкування з цією дівчиною, що було геть йому не 
властиво: він рідко заводив дружбу з людьми, які не ці-
кавилися комп’ютерами. Стів приїжджав на презента-
ції книжок Мони, а також детально обговорював з нею 
всі свої проблеми.

«Ми – сім’я, – говорив усім Стів. – Вона – мій най-
кращий друг. Я часто дзвоню їй, і ми розмовляємо по те-
лефону раз на два дні».

Мона теж зізнавалася, що має сильні почуття до стар-
шого брата: «Ми з ним дуже близькі. І я безмежно ним 
захоплююся».

А от зі своїм біологічним батьком він не хотів знати-
ся. Тобто йому було цікаво познайомитися з цією люди-
ною, але не так сильно, як із матір’ю. А коли Мона роз-
повіла Стіву, що батько кинув їх із мамою, коли їй було 
10 років, і не допомагав їм, Джобс узагалі втратив інте-
рес до цього чоловіка.
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Та за  іронією долі Джобс із  ним таки зустрівся. 
Справжній батько Стіва та Мони працював у рестора-
ні в Каліфорнії, куди Джобс часто заходив пообідати. 
Вони знали один одного в обличчя, віталися при зустрі-
чі. Джобс із колегами завжди залишав у ресторані щедрі 
чайові. Однак ані Стів, ані його батько навіть не підоз-
рювали про те, що вони – родичі. Про це вони довідали-
ся випадково багато років по тому, але так і не познайо-
милися ближче.

А як щодо його доньки Лізи? Тієї, від якої він фактич-
но відмовився після народження, проте назвав її ім’ям 
один зі своїх комп’ютерів. Народження дитини не вхо-
дило до планів Джобса, тому він уперто відмовлявся зі-
знаватися собі й оточуючим, що Ліза – його донька.

Утім, це не  завадило їм почати спілкування. 
У 1986 році, коли Джобс відшукав свою сестру та рід-
ну матір, у  нього все  ж таки прокинулися якісь бать-
ківські почуття. Тож він почав спілкуватися з донькою. 
Лізі тоді виповнилося 8 років, вона була майже дорос-
лою дівчинкою і  дуже зраділа, що до  них повернувся 
тато. Вони не жили разом, але проводили спільно чима-
ло часу. Стів часом брав дитину з собою в ділові поїздки. 
Якось вони навіть разом поїхали до Японії, і ця подорож 
по-справжньому зблизила їх.

З жінками у Джобса все не складалося. Періодично 
він зустрічався з якоюсь красунею, але все закінчувало-
ся тим, що дівчина починала вимагати забагато уваги. 
І тоді Стів просто кидав її. Робота для нього завжди була 
на першому місці. І жодна довгонога красуня не могла 
на це вплинути.
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Аж допоки він не зустрів Лорен Павелл.
Стів і Лорен познайомилися восени 1989 року у Стен-

фордській школі бізнесу, де Стів читав лекцію. На захід 
Лорен потрапила випадково – її затягнули друзі. Джобс 
одразу звернув увагу на  високу блондинку з  довгим  – 
до пояса – волоссям і сяйливою усмішкою. Того вечора 
він запросив дівчину на побачення.

Лорен була молодшою за Стіва на вісім років, пра-
цювала в банку та була з непростої багатодітної роди-
ни. Її батько був пілотом і героїчно загинув у авіаката-
строфі. Мати вийшла заміж удруге, для дівчинки життя 
з віт чимом обернулося суцільним жахом. Той був дуже 
лихою людиною і часто кривдив Лорен та її трьох бра-
тів.

Однак життєві негаразди зробили цю тендітну ді-
вчинку дуже сильною та незалежною. Саме це і привер-
нуло увагу Джобса. Роман розвивався стрімко, Стів ша-
ленів од Лорен. І вже за кілька місяців після знайомства 
освідчився їй. 

Лорен відповіла «так» і… Джобс із головою поринув 
у роботу, геть забувши про наречену. Нічого не вдієш – 
це ж Стів!

Але Лорен знала собі ціну. Байдужість Джобса обра-
зила її не на жарт, і одного чудового дня вона пішла від 
нього. І цим знову підкорила його. Ще б пак! Зазвичай 
дівчата бігають за ним, а тут жінка сама розвертається 
і йде геть. Ні, вона таки була особливою!

Весілля справили 18  березня 1991  року. Церемо-
нія була дуже скромною і пройшла за всіма канонами 
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дзен-буддизму: Стів до кінця життя залишався вірним 
цій релігії.

У вересні 1991 року в пари народився син Рід, яко-
го Стів назвав на честь коледжу, де навчався. У серпні 
1995 року на світ з’явилася донька Ерін, а в 1998 році – 
ще одна дочка, якій дали ім’я Ів. Джобс не обділяв ді-
тей увагою, зважаючи на те, що він узагалі рідко від-
волікався на щось, окрім комп’ютерів. Він дуже любив 
спілкуватися з сином, який зовні дуже на нього скидав-
ся. Щоправда, на відміну від Стіва, у Ріда з народження 
були хороші манери й досить м’який характер.  

Ерін успадкувала від батька інтерес до дизайну та ар-
хітектури, але теж росла дуже скромною. А от наймо-
лодша Ів була безстрашною, вольовою та дуже активною 
дівчинкою.

«Колись вона очолить Apple, – казав Стів, дивлячись 
на молодшу дочку. – Або стане президентом Америки, 
можете мені повірити!»

Стівові друзі були впевнені, що батьківство пози-
тивно вплинуло на нього. Він дбав про дітей – заборо-
няв довго сидіти перед телевізором і годував їх здоро-
вою їжею. І  навіть часом ходив на  батьківські збори. 
На  роботі він часто розповідав про те, як йому дово-
диться поєднувати обов’язки в компанії із роллю бать-
ка та  чоловіка. Хоча тут він, звісно, перебільшував. 
Сім’я здебільшого трималася на Лорен. Для Стіва завж-
ди на першому місці був бізнес. Саме роботі він присвя-
чував майже увесь свій час.

Лорен тим часом стала коханням усього життя 
Джобса. Вона зуміла витримати вередливий характер 
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Стіва та  його божевільний ритм життя. Вони придба-
ли будинок у старому районі Пало-Альто – двоповерхо-
вий особняк із затишним двориком. Джобси трохи змі-
нили його: кухню розширили, аби туди влізла дров’яна 
піч для піци та довгий дерев’яний стіл для всієї родини.

Але навіть після ремонту будинок Джобсів мав дуже 
скромний вигляд. А надто коли знати, що Стів вже дав-
но був мільйонером. Джобс, як і раніше, не мав ані охо-
рони, ані обслуги й навіть не зачиняв удень двері свого 
будинку.

Запитання:
1. Чому Стів не намагався зустрітися зі своєю 

справжньою матір’ю?

2. Як звали сестру Стіва? Чим вона займалася?

3. Як Стів зустрівся зі своїм справжнім батьком?

4. Де і коли Стів зустрів Лорен Павелл? Чим вона його 
підкорила?

111



РОЗДІЛ 
ЧОТИРНАДЦЯТИЙ  
І знову Apple



Лягати спати й думати, 
що сьогодні ти створив 
щось прекрасне, – ось 
що має значення.

Стів Джобс

У 2005  році, виступаючи перед випускниками 
Стенфордського університету, Джобс казав: 
«Звільнення з  Apple  – це найкраще, що мог-
ло зі  мною трапитися. Пігулка була жахли-

вою на  смак, та, здається, саме цього тоді потребував 
 пацієнт».

Пояснив він це тим, що звільнення підштовхнуло 
його до кардинальних змін: адже саме тоді Стів засну-
вав компанії NeXT та Pixar і саме тоді зустрів Лорен.

Однак він не забув про Apple. Адже то була його ди-
тина! Джобс постійно обмірковував своє повернення 
в Apple.

Слушна нагода випала за десять років після звіль-
нення.

Насправді без Джобса компанії Apple велося скрут-
но. Десять років компанія практично не  розвивала-
ся. А  в  1995  році почала різко втрачати свої пози-
ції. Річ була у  Windows 95, що стала найуспішнішою 

113



операційною системою всіх часів. То був саме той про-
дукт, про який так мріяв Джобс: простий, зрозумілий 
і доступний для широкого кола споживачів. Тільки ви-
пустив його не Стів, а Білл Гейтс із компанії Microsoft.

З Біллом Гейтсом у  Стіва були особливі стосунки. 
Впродовж життя ці двоє встигли побути і союзниками, 
і ворогами, і навіть трішечки друзями. А іноді їм навіть 
вдавалося поєднувати всі ці три стани одночасно.

Усе почалося з  роботи Джобса над комп’ютером 
Apple I. Програмне забезпечення для цієї машини інже-
нери Apple розробляли разом із фахівцями з Microsoft. 
Білл і  Стів тоді були добрими приятелями, оскільки 
працювали над одним проєктом.

Але дружбі настав кінець у  листопаді 1983  року, 
коли на комп’ютерній виставці компанія Microsoft зро-
била несподівану заяву. Вона анонсувала новий графіч-
ний світ, заснований на управлінні комп’ютерною миш-
кою. Новий продукт отримав назву Windows. Також тоді 
було анонсовано спеціальну мишку, призначену для ро-
боти в Microsoft Word.

Дізнавшись про Windows, Стів Джобс ледь не луснув 
від люті та призначив Гейтсу зустріч.

«Я довіряв тобі, а  ти обікрав нас!»  – заволав Стів, 
щойно побачив Білла.

На що той тихо та спокійно відповів: «Стіве, мені 
здається, на  це питання можна подивитися з  іншо-
го боку. Це більше схоже на те, що в нас обох був ба-
гатий сусід на прізвище Ксерокс. Я увірвався до ньо-
го, щоби вкрасти телевізор, і дізнався, що його вже 
вкрав ти».
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Таким чином Гейтс нагадав Джобсу, що ідея інтер-
фейсу комп’ютера й  можливість управління мишкою 
придумав не він, а спеціалісти лабораторії Xerox PARC.

Джобс був розлюченим, але нічого не  зміг удіяти. 
Відтоді при кожній нагоді він кепкував із Гейтса. Стів 
неодноразово казатиме, що Windows «просто скопійова-
на з Mac», і ця фраза підживлюватиме суперечку між 
Джобсом і Гейтсом.

«У Білла немає жодного гальма в  плані совісті!»  – 
повторював Стів.

«Якщо він і справді в це вірить, у бідолахи зовсім про-
пало відчуття реальності», – посміхався у відповідь Білл.

При цьому обидва по-своєму поважали один одного. 
Коли вони вдвох виступали на конференції 2007 року, 
Гейтс сказав: «Я міг би багато чого віддати, аби в мене 
було таке ж саме почуття смаку, як у Стіва».

«Я поважаю його за вражаючу компанію, що її він 
створив, і  я  отримав величезне задоволення від спів-
праці з ним, – зізнавався Джобс. – Це видатна людина, 
яка, до речі, має чудове почуття гумору».

Однак усе це буде згодом. Тоді минав 1995-й рік, 
і компанія Apple на фоні успіху Windows стрімко коти-
лася в прірву.

Джобс за всім цим спостерігав і невтомно повторю-
вав знайомим: «Я маю план, який урятує Apple. Ідеаль-
ні продукти та ідеальна стратегія, яка підійде цій ком-
панії. Але хто мене там слухатиме!»

Він помилявся. Керівництву Apple довелося забути 
про свою гордість і звернутися до Стіва, їхньої останньої 
надії.
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Перша розмова між Стівом Джобсом і  директором 
Apple Джил Амеліо відбулася 1994  року. Джил саме 
шукав нове програмне забезпечення на  заміну ста-
рої операційної системи Mac OS. Зрештою, він вибрав 
NeXTSTEP від компанії Джобса NeXT.

Після довгих перемовин Apple заплатила понад 
400  мільйонів за  NeXT, і  Стів повернувся до  компа-
нії, з  якої його вигнали десять років тому. У  грудні 
1996 року Стів Джобс уперше за одинадцять років з часу 
звільнення ступив на територію Apple у Купертіно.

У січні 1997 року Джобс розпочав роботу в Apple нео-
фіційним консультантом. Компанія враз ожила. Вироб-
ництво зменшили, почалася низка кадрових переста-
новок. Стало зрозуміло, що Джобс спробує повернути 
контроль над Apple. Хоча сам він називав себе лише 
«консультантом» і відхрещувався від претензій на вла-
ду, посилаючись на зайнятість у Pixar та необхідність 
приділяти більше часу сім’ї.

Однак він швидко зумів провести відданих йому лю-
дей на  головні посади в  компанії. Джобс пояснював 
свою кадрову політику тим, що з NeXT прийшли чудові 
фахівці, а він мав бути впевнений, що їм не вставляти-
муть палиць у колеса високопосадовці Apple.

Зрештою, Джобс знову взяв усе під особистий кон-
троль. А ось директор Apple Джил Амеліо тим часом свій 
контроль стрімко втрачав. У  травні 1997  року на  що-
річних зборах акціонерів Джилу довелося розповідати, 
чому в компанії різко впали продажі. Адекватних пояс-
нень Амеліо дати не зміг, і вже в липні 1997-го рада ди-
ректорів звільнила його з посади.
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Посаду генерального директора запропонували Джоб-
су, проте він від неї відмовився. Натомість Стів погодив-
ся увійти до  ради директорів. Коли його представля-
ли колективу, Стів вийшов на сцену в шортах, кросівках 
і чорній водолазці, чим негайно дав зрозуміти, що відте-
пер у компанії все робитиметься так, як він того схоче.

«Причина всіх негараздів компанії в тому, що про-
дукція Apple  – жахлива й  потворна,  – заявив він, по-
правляючи окуляри на носі. – Треба зробити так, аби 
в людей виникала любов з першого погляду, коли вони 
бачать наші комп’ютери!»

Стів Возняк, на той час неофіційний радник Apple, 
зрадів поверненню Джобса: «Це ж саме те, що нам тре-
ба! Можна як завгодно ставитися до Стіва, але він знає, 
як зробити диво!»

Джобс знав. Тому вже за кілька днів поставив умову: 
розпустити всю раду директорів.

«Зупиніть потяг, інакше нічого не вийде, – заявив 
він на засіданні ради. – Компанія помирає, й у мене не-
має часу панькатися з вами. Треба, щоб ви всі звільни-
лися. Або у відставку піду я. Тоді в понеділок ви мене 
тут не побачите».

І всі пішли йому назустріч. Так почалася нова  епоха 
Apple. Багато хто каже, що з поверненням Джобса в ком-
панії все стало на свої місця. Повернувся чудовий ди-
зайн, увага до споживача й розробка класних продуктів. 
І це справді так. Але водночас повернулися й жорсткі 
умови праці. Джобс так само був дуже прискіпливим 
і нікому не пробачав ані найменшої помилки. Часом він 
навіть доводив людей до сліз.
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Стів швидко повернув компанії впевненість у май-
бутньому. Apple запустила нову революційну реклам-
ну кампанію зі  слоганом Think Different («Думай 
інакше»). Ідея реклами полягала в тому, що користу-
вачі Mac – креативні мрійники, здатні змінити світ. 
Слоган вигадали старі знайомі Джобса, автори ідеї 
культового рекламного ролика «1984».

Бренд Apple швидко набирав сили, компанія за-
пустила кілька вдалих продуктів. За пів року після 
повернення Стіва вона знову вийшла «в плюс».

У вересні 1997  року Джобс оголосив про те, що 
обійме посаду тимчасового генерального директора, 
й фактично очолив Apple. Хоча зарплати він не отри-
мував і навіть не підписував контракту, проте відте-
пер його влада була реальною. І розпоряджався він 
цією владою так, як вважав за потрібне. Наприкінці 
року всі зрозуміли, що Стів у компанії затримається 
надовго. Тому пошуки генерального директора обли-
шили.

Повноцінне відродження Apple сталося тоді, 
коли Джобс представив публіці новий настільний 
комп’ютер під маркою iMac G3. Ця машина ста-
ла першим спільним проєктом Стіва та  Джонатана 
Айва, нового віце-президента з промислового дизай-
ну. Айв і Джобс швидко зблизилися. Стів зізнавав-
ся, що знайшов у Джонатані споріднену душу. Їхній 
союз став одним із ключових в історії промислового 
дизайну. Хоча потім Айв, який розробив iMac, iPod 
та iPhone, стверджував, що Джобс часто привласню-
вав його ідеї.
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Комп’ютер iMac G3 представили публіці 6  травня 
1998  року і  він став першою інновацією від компанії 
Apple з часів виходу Macintosh у 1984 році.

По-перше, це був перший моноблок – комп’ютер, зі-
браний в одному корпусі з монітором.

По-друге, дизайн комп’ютера, як і завжди, був на ви-
соті, Джобс усе продумав до  найменшої деталі. Напів-
прозорий корпус монітора розфарбований в усі кольори 
веселки: червоний, синій, зелений, помаранчевий, бла-
китний... iMac першого покоління був схожий одночасно 
і на космічний апарат, і на краплю води, і навіть на лам-
пу. Це був справжній космічний прибулець!

«Він немов прибув з прекрасної планети, населеної 
видатними художниками», – говорив про цей комп’ютер 
Джобс. 

Новий iMac просто «підірвав» індустрію персональ-
них комп’ютерів, яка протягом десятиліть була не спро-
можна робити щось, крім чорних або бежевих коробок.

В історії Apple iMac став комп’ютером із  най-
швидшими показниками продажу. Саме завдяки цій мо-
делі комп’ютери почали купувати навіть ті, хто ніколи 
в житті ними не користувався. Джобсу вдалося створи-
ти продукт, «який не вселяє людям страху».

Вже за три роки після повернення в Apple Стів Джобс 
відродив колишню велич компанії. Поставити Apple 
на ноги йому вдалося завдяки тотальному спрощенню.

Він спрощував пристрої, знищуючи кнопки. Спро-
щував програми, знищуючи функціональні можливо-
сті. Спрощував інтерфейс, знищуючи налаштування. 
Продукція від Джобса стала простішою для звичайних 
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користувачів, вона була простішою за продукцію його 
головного конкурента Білла Гейтса.

Тим часом Стіву дуже не подобалося, що комп’ютер-
на техніка Apple продавалася у великих торговельних 
центрах. Там часто навіть не було фірмових відділів – 
техніка Apple та інших фірм-конкурентів могла стояти 
на одній полиці. Консультанти були зацікавлені в про-
дажу будь-якого товару й не надто зналися на його мож-
ливостях. Не кажучи вже про філософію продукту, яка 
для Джобса завжди стояла на першому місці.

Наприкінці 1999  року Джобс усвідомив: необхід-
но створити спеціалізований магазин Apple. Сказано – 
зроб лено. Вже за пів року було створено прототип ма-
газину. Це було окреме приміщення, з  одним входом 
і кількома залами. Секції поділялися за призначенням 
продуктів: робота з музикою, з відео тощо.

І знову в Джобса були чіткі умови. Річ у тім, що всі 
комп’ютери раніше продавалися здебільшого на  око-
лицях. А Стів був переконаний, що магазини Apple ма-
ють бути у великих торговельних центрах і на головних 
вулицях, де завжди людно. Вартість оренди при цьому 
його взагалі не цікавила.

«Якщо магазин матиме презентабельний вигляд, 
люди обов’язково зазирнуть досередини. А щойно вони 
побачать, що у нас є, ми переможемо», – говорив він.

У такий хитрий спосіб Стів хотів заманити у свої ма-
газини користувачів Windows.

І знову Джобс не помилився. Незважаючи на те, що 
багато хто передрікав Apple Store провал, вже за  три 
роки магазини Apple відвідувало в середньому 5,5 тисяч 
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осіб на тиждень. А до 2012 року у світі вже працювало 
понад 370 магазинів Apple Store. Відкриття нових торго-
вельних площ скидалося на презентації нових продук-
тів. Натовпи людей займали чергу з ночі, щоб уранці 
першими до них потрапити.

Успіх магазинів Apple змусив інші комп’ютерні ком-
панії також відкривати власні фірмові магазини. Стів 
Джобс укотре здійснив революцію.
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Запитання:
1. Чому компанія Apple почала втрачати свої позиції?

2. Чому Стів Джобс не приятелював із Біллом Гейтсом?

3. На яку посаду Стів повернувся в Apple?

4. Який слоган мала рекламна кампанія Apple? Що він 
означав?

5. Який вигляд мав новий комп’ютер iMac?

6. Чому Джобс вирішив відкрити спеціальний магазин 
Apple?
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РОЗДІЛ 
П’ЯТНАДЦЯТИЙ  
iTunes, iPod, iPhone, iPad



Ваш час обмежено. 
Тож не гайте його на те, 
щоб прожити чуже життя. 
Не дозволяйте гомону 
чужих думок перебити ваш 
внутрішній голос.  
Майте хоробрість 
іти за власним серцем 
та інтуїцією.

Стів Джобс

Настало XXI сторіччя, наближався бум циф-
рової фотографії. Люди божеволіли через 
CD- і  DVD-програвачі. Музика записувалася 
на диски, люди скрізь носили з собою плеєри, 

з навушників лунали пісні.
Джобс розумів: треба робити ставку на музику. Тому 

почав виробництво музичного плеєра iPod. Цього разу 
Стів укотре хотів «наздогнати і перегнати» конкурентів, 
тож усерйоз замислився над дизайном. По-перше, він 
хотів створити маленький і зручний MP3-плеєр. По-дру-
ге, хотів, аби в цю «маленьку штучку» вміщалося яко-
мога більше музики. Все, що продавалося тоді в магази-
нах, Стіва категорично не влаштовувало. Плеєри були 
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величезними, а пам’ять у них була дуже обмежена: мож-
на було записати максимум 20 пісень доброї якості.

«Ні, – думав Стів, – цей світ потребує чогось карди-
нально нового! Маленького і водночас об’ємного».

І незабаром він знайшов рішення. Віцепрезиден-
ту з  інженерних розробок Джону Рубінштейну вдало-
ся дістати експериментальні жорсткі диски японської 
компанії Toshiba. Ці диски були зовсім крихітними, 
зав більшки з монетку, а пам’ять у них була аж п’ять гі-
габайтів – нечуваний на ті часи обсяг. Тобто ця крихітна 
штучка могла вмістити близько тисячі пісень.

Коли Рубінштейн побачив цей диск-монетку, він 
одразу зрозумів, як його можна використати. Тисяча пі-
сень у кишені! Геніально! Він швиденько розповів про 
це диво Джобсові. Стів теж був у захваті. За 10 мільйо-
нів доларів Apple викупила в компанії Toshiba ексклю-
зивні права на всі жорсткі диски й найняла розробників 
майбутнього iPod.

Рубінштейн вигадав інші компоненти плеєра та до-
ручив зібрати його інженеру Тоні Фаделлу. Джонатан 
Айв, творець iMac, запропонував білий колір для всьо-
го пристрою, включаючи білі навушники-краплі. Дуже 
сміливе на той час рішення, адже білий колір був дуже 
непрактичний.

Але Джобс підтримав Айва: «Така екстравагантність 
притягне покупців», – заявив він.

І білі плеєри запустили у  виробництво. На  цих ма-
леньких плеєрах Джобс також знищив вимикач. Невдов-
зі це стало відмінною рисою багатьох пристроїв Apple. 
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Техніка просто «засинає», коли ти нею не користуєшся, 
і «прокидається» від натискання будь-якої кнопки.

До розробки iPod Джобс долучив найкращих інже-
нерів. Плеєр надійшов у  продаж у  рекордні терміни, 
напередодні різдвяних свят у 2000 році. А вже 9 січня 
2001-го було представлено універсальний медіаплеєр 
iTunes, за допомогою якого можна було слухати музи-
ку, а невдовзі й переглядати фільми.

Джобс переймався авторськими правами музи-
кантів, тому подбав про те, щоб музику з iPod не мож-
на було завантажити. Користувачі могли записувати 
пісні з комп’ютера в iPod, але скопіювати їх із плеєра 
на комп’ютер або на інші плеєри можливості не мали.

Окрім того, на упаковці плеєра зробили напис: «Не кра-
ди музику». Джобс був переконаний, що інтелектуальну 
власність необхідно захищати і  що музиканти мають 
право заробляти своєю творчістю.

Після випуску iPod Apple стала одним із найважли-
віших гравців музичного ринку. Вона випускала різні 
варіації плеєра: з жорстким диском і флеш-пам’яттю, 
з можливістю відтворення відео, з сенсорним екраном 
і взагалі без нього. Останній варіант був наймініатюр-
нішим, меншим за сірникову коробку. Це був експери-
мент, але саме він мав величезний попит.

Успіх iPod став передвісником відкриття власного ма-
газину музики Apple. Вже 28 квітня 2003 року Стів Джобс 
представив у Сан-Франциско музичний онлайн-магазин 
iTunes Store. Тут можна було придбати будь-яку пісню 
та будь-який альбом від будь-якого виконавця.
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Придбати, так. Джобс казав, що 80% людей, які кра-
дуть музику, роблять це не з власної волі, а просто тому, 
що не  мають іншого вибору. Тому він вирішив: треба 
створити легальну альтернативу. Від цього, зрештою, 
виграватимуть усі: музичні компанії, самі музиканти, 
Apple і навіть користувачі, бо отримають чудовий сер-
віс, який позбавить їх від необхідності красти.

Передбачалося, що мільйон пісень буде продано 
за  перші шість місяців. Однак його продали за  шість 
днів. Корпорація Apple упевнено увійшла на новий ри-
нок, відкриття магазину iTunes Джобс називав поворот-
ною подією в історії музичної індустрії. Зараз у цьому 
магазині можна придбати фільми, телепередачі, аудіок-
ниги та багато іншого. Конкуренти Apple аналогів ство-
рити так і не здужали.

Водночас розвивався ринок мобільних телефонів. У них 
з’явилися камери, які дозволяли записувати фото та відео. 
Фотоапарати та відеокамери відійшли на другий план.

Джобс розумів: незабаром телефон вбере в себе всі 
можливі функції комп’ютера. Отже, хай який зручний 
музичний плеєр, а з телефоном він конкурувати не змо-
же. Apple мала швиденько зайняти свою нішу на ринку 
мобільних телефонів. І Джобс вирішив переробити iPod, 
додавши до плеєра функції телефона.

Однак тут стало зрозуміло, що зручне для гортання 
списку музики колесо зовсім не принадне для набору те-
лефонного номера. Тому у виробництво запустили роз-
робку сенсорного дисплея.

Кнопки на  телефоні Джобс наказав прибрати. Від 
пластикового екрана Стів також відмовився, вирішивши 
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використовувати скло. От тільки воно мало бути дуже 
міцним і стійким до подряпин. І таке скло знайшлося. 
Воно було винайдене ще у 1960-і роки, але тоді нікому 
не знадобилося. Джобс знайшов його в каталозі компа-
нії Corning Glass та переконав керівництво цієї компанії 
в необхідності налагодити масовий випуск скла у найко-
ротший термін. Для цього один із заводів Corning Glass 
перепрофілювали буквально за день.

За дев’ять місяців після початку роботи Джобс зро-
зумів, що дизайн телефона йому не подобається. Голов-
ним козирем моделі був великий скляний екран, але 
його візуально заглушував металевий корпус. Джобса 
таке категорично не влаштовувало.

Він порадився з Айвом і опісля зібрав усю команду 
на нараду.

«Хлопці, я знаю, що ви мало не вбили себе, працю-
ючи над цим дизайном. Але ми збираємося змінити 
його, – звернувся Стів до інженерів-розробників. – За-
ради цього ми збираємося працювати ночами й без ви-
хідних. Якщо хочете, ми можемо роздати вам пісто-
лети, аби ви могли пристрелити нас просто зараз».

Ніхто нікого, звісно, не  пристрелив. І  в  результа-
ті скляний екран був розширений. З металу лишилася 
тільки вузька смужка збоку. Щоправда, для цього до-
велося змінити розташування внутрішніх компонен-
тів. Зате тепер геть усе, на думку Стіва, було просто іде-
альним. Вся увага тепер була сконцентрована на екрані, 
сам телефон став приємнішим на дотик.

Сказати, що це був прорив – нічого не сказати. Новий 
iPhone, без сумніву, став одним із найкращих проєктів 
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Apple. Ця маленька штучка стала першим пристроєм, 
який поєднував комп’ютер, плеєр і мобільний телефон.

Цей маленький прилад, який легко поміщався в ки-
шені, справив ефект справжньої бомби. Всі тільки й го-
ворили про Стіва Джобса та його неймовірні ідеї. Жур-
нал Time назвав iPhone винаходом року, журнал Fortune 
назвав Джобса найвпливовішою людиною в бізнесі.

У магазинах Apple тим часом стояли кілометрові 
черги з охочих придбати  новинку. Всього за п’ять ро-
ків було продано понад 250 мільйонів телефонів серії 
iPhone, що принесло Apple близько 150 мільярдів дола-
рів прибутку. Це був рекорд для компанії.

Сам Джобс тим часом думав над інтернет-план-
шетом. Ідея планшета взагалі-то належала інженеру 
з Microsoft, але хлопець бачив пристрій зі стилусом – 
ручкою, якою треба водити по сенсорному екрану.

Джобса така ідея категорично не  влаштовувала: 
«Кому треба той стилус? Ви його дістаєте, потім хо-
ваєте, а потім обов’язково десь забуваєте або взагалі 
втрачаєте. Нащо він узагалі, коли людина має паль-
ці, га?!»

Коли цей інженер з Microsoft, з яким Стів мусив по-
стійно перетинатися серед знайомих, укотре завів роз-
мову про стилус, Джобс не  на  жарт розлютився. По-
вернувшись додому, він вирішив: «Та пішли вони всі! 
Я покажу їм, яким має бути справжній планшет!»

І вже 27 січня 2010 року Джобс влаштував презента-
цію iPad. Жоден із продуктів Apple люди не чекали з та-
ким трепетом. Цей iPad мав величезний успіх. Утім, як 
і все, що робив Джобс.
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Стів однак був невдоволеним. Його не влаштовувала 
реклама iPad.

«Легко пояснити, що таке iPod,  – говорив Стів.  – 
iPod – це тисяча пісень у вашій в кишені. Але пояснити, 
що таке iPad, було важко».

Джобс не хотів представляти планшет як комп’ю тер, 
водночас не хотів, аби iPad мав настільки простий ви-
гляд, що нагадував би хитромудрий телевізор. 

Перша серія рекламних роликів показала, що в ком-
панії Apple самі не знають, що роблять: це був просто на-
бір незрозумілих кадрів. 

Джобс дав завдання переробити рекламу. Робота над 
новими роликами просувалася важко: Стіва постійно 
щось не влаштовувало. Дійшло навіть до великої сварки 
з Джеймсом Вінсентом, який працював над рекламою 
для Apple.

«Ти маєш сказати мені, що тобі треба!»  – кричав 
Джеймс.

«Це ТИ маєш показати мені щось! – волав йому у від-
повідь Стів. – Коли я побачу те, що мені треба, я відчую 
це! Догнав?!» 

Зрештою Джеймс так нічого путнього й не показав. 
І тоді Стів вирішив: «Це має бути декларація. Такий собі 
маніфест. Ось це буде масштабно!»

І в  результаті був зроблений «маніфест»  – урочи-
сте звернення. Відеоролик супроводжувався приспівом 
з пісні Gold Lion гурту Yeah Yeah Yeahs. І доки на екра-
ні демонструвалося, на які неймовірні речі здатен iPad, 
рішучий голос вимовляв: «iPad тонкий. iPad красивий. 
Він надзвичайно потужний. Він прекрасний. Це відео 
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та фотографії. Це величезна кількість книжок – більше, 
ніж ви можете прочитати за все своє життя. Це – рево-
люція. І вона лише починається».

Джобс мав рацію. Революція почалася. І  знову 
її створив саме він – Стів Джобс.

Запитання:
1. Скільки пісень можна було записати на CD-плеєри?

2. Що стало відмінною рисою плеєра Apple?

3. Чому з iPod не можна завантажити музику?

4. Якими функціями був наділений iPhone?

5. Яким, на думку Джобса, має бути ідеальний планшет?
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РОЗДІЛ ОСТАННІЙ  
Ще один ривок



Ми тут заради того, 
щоби зробити 
свій внесок у Всесвіт. 
Інакше навіщо ми тут?

Стів Джобс

Здавалося, Стіву Джобсу можна лише заздрити. 
Улюблена справа його захопила ще з  юнацт ва 
років, у 20 років разом із найкращим другом він 
заснував власну компанію, заробив свій перший 

мільйон у 23 роки, а в 25 років на його рахунку було вже 
100 мільйонів доларів. Милий псих в окулярах, справж-
ній фанатик своєї справи, «гік», схиблений на комп’ю-
терних технологіях. Він завжди хотів бути першим. І, 
звісна річ, став ним – завдяки безмежній вірі в себе, не-
ймовірній енергії та невсипущому контролю.

Був лише один момент у житті Стіва, який не підда-
вався його контролю – здоров’я.

Восени 2003 року у Стіва виникли проблеми з нир-
ками, і лікарі попросили його зробити комп’ютерне об-
стеження. Знімок показав тінь у ділянці підшлункової 
залози: у Джобса виявили рак.

«Я тоді навіть не  знав, що таке підшлункова зало-
за», – згадував згодом Стів.
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Лікарі повідомили йому, що цей тип раку невиліков-
ний і йому лишилося жити не більше як півроку. Але 
потім повідомили, що надія все  ж таки є: треба лише 
зробити операцію.

І тут Стів влаштував справжній бунт. Він категорич-
но не хотів лягати під ніж хірурга.

«Щоб мене взяли й розрізали на шматочки? Не буде 
цього!» – гнівався він.

Майже дев’ять місяців він категорично відмовляв-
ся від операцій. Згодом він про це гірко пошкодує. Але 
тоді, 2003-го, Стів намагався лікуватися усіма можли-
вими способами. Він пробував спеціальні дієти та гол-
ковколювання, лікувався травами та  цілющими від-
варами, навіть звертався до  медіума  – людини, яка 
спілкується з духами. Потойбічні сили, на думку Джоб-
са, мали забрати його хворобу в паралельний світ.

Однак усе було марно. У липні 2004 року, коли він 
пройшов у лікаря чергове обстеження, було видно, що 
пухлина збільшилася і дала метастази. Тобто почала по-
ширюватися по  всьому організму. Операція потрібна 
була негайно.

Тоді Джобс збагнув, що просто занехаяв хворобу. 
І він нарешті погодився піти до хірурга. Операція про-
йшла успішно, але після неї ще довелося пройти курс 
хіміотерапії. Це було необхідно, щоби вбити залишки 
раку в організмі. Через хіміотерапію Стів схуд на 20 кі-
лограмів та став схожий на скелет, обтягнутий шкірою.

Але «хімія» не допомогла. До липня 2011 року рак 
дістався кісток і раніше не уражених внутрішніх орга-
нів. Лікарі вже насилу знаходили необхідні ліки для 
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Джобса. Хвороба прогресувала. Це було єдине, що при-
скіпливий Джобс не зміг контролювати.

Його не стало 5 жовтня 2011 року. Стів був удома, 
в оточенні рідних і близьких. Помер без болю та страж-
дань: у  нього просто зупинилося серце. А  останніми 
його словами були: «Оце так! Оце так! Оце так!». І ця 
фраза якнайкраще характеризує самого Джобса. Адже 
все, що він створив у своєму житті, завжди зустрічалося 
схвильованими вигуками: «Оце так!»

Запитання:
1. Чому лікарі попросили Джобса зробити комп’ютерне 

обстеження?

2. Як Стів намагався лікувати свою хворобу?

3. Як хвороба змінила Стіва?

4. Якими були останні слова Джобса перед смертю?
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ВАЖЛИВІ ДАТИ

1955 – 24 лютого в американському місті Сан-Франциско на світ 

з’являється хлопчик, якого відразу віддають на всинов-

лення. Названі батьки дають йому ім’я Стівен.

1967 – родина Джобсів переїжджає до містечка Лос-Альтос.

1970 – Стів знайомиться зі Стівом Возняком, який так само, як 

і Джобс, марить електронікою.

1972 – Джобс закінчує школу та вступає до Університету Рід. 

Після першого семестру він полишає навчання.

1974 – Стів влаштовується на роботу в компанію Atari, яка 

займається виробництвом відеоігор.

1976 – Стів Джобс, Стів Возняк і Рон Вейн засновують компанію 

Apple. Рон Вейн невдовзі йде з компанії. Стів Возняк 

створює комп’ютер під назвою Apple I.

1977 – Джобс представляє комп’ютер Apple II на виставці у Сан-

Франциско.

1981 – Стів очолює групу, яка працює над створенням комп’ю-

тера Macintosh.

1984 – компанія Apple випускає перший комп’ютер Macintosh.

1985 – Джобса усувають від керівництва проектів Apple. Він 

звільняється за власним бажанням і засновує нову 

компанію під назвою NeXT.

1986 – Джобс купує у режисера Джорджа Лукаса комп’ю тер-

ний підрозділ кінокомпанії Lucasfilm. Він називає нову 

компанію Pixar і починає виробництво комп’ютерних 

мультфільмів.
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1989 – короткометражний комп’ютерний мультфільм «Олов’яна 

іграшка», знятий на студії Pixar, отримує премію 

«Оскар».

1991 – Стів одружується з Лорен Павелл.

1995 – у прокат виходить комп’ютерний мультфільм «Історія 

іграшок», зроблений на студії Pixar. Мультфільм момен-

тально стає хітом.

1998 – Джобс презентує iMac – перший комп’ютер-моноблок.

2001 – Стів демонструє широкій публіці музичний програвач 

iPod.

2003 – лікарі діагностують у Стіва важке захворювання. Він 

відмовляється від операції.

2007 – Джобс представляє публіці перший у світі смартфон 

iPhone.

2010 – Стів презентує планшетний комп’ютер iPad.

2011 – 5 жовтня 56-річний Стів Джобс помирає вдома в оточенні 

рідних та близьких.
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