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Въведение
На 7 юни 2011 г., четири месеца преди смъртта си, Стив Джобс излиза пред 
публика за последен път. На среща с градския съвет на Купертино той ще 
представи плановете на Apple да изгради нова фирмена централа в областта.
Ден по-рано изнася убедителна презентация по време на Световната кон-
ференция на разработчиците на Apple в центъра Москоун, Сан Франциско. 
Лебедовата му песен разкрива новата услуга за съхранение на данни iCloud.

Пламенната му реч прикрива сериозността на бързо влошаващото му се 
състояние и кара мнозина от коментаторите да не обърнат внимание на изпи-
тия му вид, а да пишат по-късно, че е тръгнал по пътя на възстановяването.

На следващия ден Джобс говори пред 12-членна комисия и първона-
чално създава впечатление на съвсем различен човек. Дъхът му не стига, 
първите му думи са произнесени с нехарактерен за него неубедителен глас.

След като описва как огромният комплекс ще разреши проблема на 
Apple със стремглаво нарастващия брой служители, Джобс сякаш влиза в 
свои води. Постепенно той ускорява темпото, докато описва проекта, който 
вече си е спечелил името „Корабът майка“.

Коя е причината за енергията му?
Може би необходимостта да изложи докрай визията си за своя последен 

грандио зен проект. Последният път, когато ще успее да задоволи изпепеля-
ващата го отвътре страст да създава велики неща. Стремеж, който е опреде-
лял траекторията на целия му професионален живот. Вероятно това е била 
потребността да сподели с присъстващите сбъдващата му се мечта да запази 
Apple в Купертино – само на 10 минути път с кола от гаража на Маунтин Вю, 
където 35 години по-рано е основал компанията заедно със Стийв Возняк.

Съвсем доскоро Apple се намира в безизходица и не може да намери 
парцел в рамките на града, на който да построи фирмена централа, поби-
раща 12 000 служители. След това обаче се освобождава имот, който има 
и емоционална стойност за Джобс, сякаш предоставящ му възможността да 
затвори житейския си цикъл.
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Земята е собственост на Hewlett-Packard – компанията, която запалва 
искрата на технологичната революция в края на 30-те години на миналия век 
и е „отговорна“ за първия му досег със света на компютрите.

„Имаме план, който ще ни помогне да останем в Куперти-
но. Купихме малко земя, която за мен е по-специална, обяснява 
Джобс по време на срещата.

Когато бях на 13, Hewlett-Packard бяха идолите ми, като вед-
нъж дори се обадих на Бил Хюлет, защото той живееше в Пало 
Алто, а в тогавашните телефонни указатели човек можеше да на-
мери номера на всекиго.

Той вдигна, а аз го попитах дали може да ми даде малко 
излишни части, които ми трябват за едно уредче, което сглобя-
вам. Честотомер. Той го направи, като ми даде още нещо, далеч 
по-важ но – работа за през лятото.

Работа през лятото в Hewlett-Packard, тук, в Санта Клара, в 
отдела, който сглобява честотомери.

Бях попаднал в рая.“

Спомените на Джобс как онова лято подхранило интереса му към елек-
трониката и технологиите карат всеки от присъстващите да осъзнае, че проек-
тът Apple Park е и своего рода отплата. Шанс за Джобс да остави последен 
отпечатък върху южния край на Залива, оформил живота му. Възпитан в не-
говия свободомислещ дух, в култура на експериментаторство и иновации, във 
вените му тече неизчерпаема енергия.

Стив Джобс е истински син на Силициевата долина.

Най-добрият пример.
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Може да е само на 45 минути път с кола от предишния им дом, но средата е 
коренно различна. Къщата, изрязана като от рекламна брошура, е последно-
то парченце от мечтата на Пол и Клара Джобс да се превърнат в стереотипа 
на американско семейство от 50-те години на миналия век. Нещо, за което в 
миналото дори не са смеели и да мечтаят.

Представители на работническата класа, двамата се женят през 1946 г., 
но извънматочната бременност на Клара слага край на мечтите Ӝ да стане 
майка.

Двойката получава шанса да осинови Стив само няколко дни след раж-
дането му на 24 февруари 1955 година. След това те ще се възползват от още 
една възможност да увеличат семейството си, като осиновяват и момиченце, 
на което дават името Пати.

Стив е оставен от биологичната си майка, студентка в Университета на 
Уисконсин, на име Джоан Шийбъл. Германо-швейцарска католичка, тя се 
влюбва в Абдулфатах Джандали, доцент, доктор по политически науки, мю-
сюлманин от Сирия, син на петролен магнат-милионер. Връзката им хвърля 
в ужас бащата на Шийбъл, който е консервативен християнин. Тъй като не 
желае да го разстройва повече, защото е смъртно болен, а е наясно и с не-
одобрението, с което се гледа на неомъжените жени по онова време, Джоан 
се мести в Сан Франциско. Така тя изоставя Джандали, който остава в Уис-
консин, и с нежелание се разделя с бебето си, но поставя условие осинови-
телите му да са католици и с образователна степен поне колеж.

Нито един от двамата не покрива последния критерий, което кара Ший-
бъл първоначално да откаже да даде сина си. След седмици преговори с 
посредничеството на лекаря, Пол и Клара се съгласяват да гарантират от-
варянето на спестовна сметка, която да позволи образованието на детето в 
колеж. По онова време това е сериозен ангажимент, тъй като доходите на 
членовете на работническата класа са повече от скромни, но поемането му 
успокоява Джоана и тя подписва.

Колко сериозно семейство Джобс са приели обещанието си да осигурят 
образованието на сина си, става ясно съвсем рано, още когато идва време 
да тръгне на училище. Докато се е грижила за двете си деца, домакинята 

Стивън Пол Джобс е на пет години,  
когато семейството му се мести от родния му 

град Сан Франциско в едно спокойно  
предградие на Маунтин Вю, Калифорния.
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Клара е научила Стив да чете още на тригодишна възраст. Това означава, 
че при приемането си в основното училище „Монта Лома“ момчето отдавна е 
оставило връстниците зад гърба си.

Макар да не отговаря на високите стандарти за академично образова-
ние, за което настоява биологичната майка Шийбъл, Пол Джобс също играе 
важна роля в стимулирането на любознателността на сина си. От жизнено-
важно значение се оказва любовта към техниката и занаятите, която оказва 
сериозно влияние върху по-нататъшния живот на малкия.

По-късно той описва осиновителя си като човек с „гениални ръце“ и по 
този начин отдава заслужена почит към неговата взискателност към дребни-
те детайли, които са в основата на бъдещия му интерес към добрия дизайн. 
Единственото, към което се стреми, е „да бъда толкова добър баща, какъвто 
беше моят за мен“.

Пол Джобс има разнообразен трудов опит зад гърба си. След като отпа-
да от гимназията, става автомобилен механик. После на 19-годишна възраст 
се записва в Бреговата охрана, където служи по време на Втората световна 
война. Благодарение на няколко дребни провинения никога не се издига над 
ранг матрос. Напуска Бреговата охрана, когато се жени за Клара, и рабо-
ти като механик в компания, произвеждаща земеделска техника. Любовта и 
познанията му за автомобилите му осигуряват работа като колектор на коли, 
чиито собственици са закъснели с месечните си вноски. Пол се старае да 
докара и някой долар отгоре, като възстановява и продава стари автомобили 
в свободното си време, което означава, че семейният гараж се е ползвал 
интензивно, превръщайки се в място за забавление и възхищение от страна 
на любопитния му син.

С надежда да подхрани интереса му, Пол освобождава малко място за 
своя млад чирак.

„Имаше работен плот в гаража, си спомня Стив по време на едно интер-
вю. Когато бях на 5 или на 6 години, той ми разчисти единия край и ми каза: 
„Стив, отсега нататък това е твоят работен плот“. Даде ми някои от по-малките 
си инструменти, показа ми как да ползвам чук и трион и как да сглобявам раз-
ни неща. Това наистина много ми помогна. Прекарваше с мен много време... 
Учеше ме как да създавам, как да сглобявам, как да разглобявам“.

Макар баща му да не е някакъв експерт в областта си, помощта, която 
Стив му оказва при реставрацията на колите, както и на домашните електро-
уреди, разкрива пред момчето света на електрониката.

Семейство Джобс се мести в Маунтин Вю през 1960 г., както и много 
други по това време. Преместването на работата на Пол налага това реше-
ние, а мнозинството от новите им съседи във и около Санта Клара са инже-
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нери, химици, програмисти и физици, стичащи се в региона заради разраст-
ващите се полупроводникова, телекомуникационна и електронна индустрия.

Само на 2–3 километра от новия дом на Джобс, Shockley Semiconductor 
Laboratory се е превърнала в първата компания, която към края на 50-те го-
дини на миналия век разработва силициеви полупроводници. Този напредък 
ще се окаже преломният момент за компютърната индустрия, но триумфът 
на основателя Ӝ – Нобеловия лауреат по физика Уилям Шокли, ще се окаже 
краткотраен. Безкомпромисният му управленски стил ще доведе младите и 
брилянтни физици, които е привлякъл в компанията, почти до бунт. Групичката 
таланти скоро ще го напусне и ще основе Fairchild Semiconductor, компания, 
която впоследствие ще се окаже люлката на гиганти като Intel и AMD.

Hewlett-Packard се ражда в един гараж в Пало Алто в края на 30-те 
години на миналия век и хвърля сянка върху цялата Долина, като дава рабо-
та на 9000 служители и произвежда технологична апаратура от 60-те годи-
ни насам. Междувременно Станфордският индустриален парк отваря врати, 
като университетът отдава част от територията си на компании като Eastman 
Kodak, General Electric и Lockheed Corporation, умело свързвайки процъфтя-
ващата технологична индустрия с местните академични таланти.

През изминалото десетилетие населението на града се е удвоило, а 
характерните за региона овощни градини са отстъпили пред магистралите, 
училищата и новите технологични стартъпи, които ще оформят бъдещето на 
региона.

Бързо променящата се среда около дома на Джобс прави атмосферата 
в Санта Клара особено благоприятна за младия Стив, като подклажда инте-
реса му към компютрите.

„Това бе най-интересното място в света, където можеше да растеш. На-
долу по улицата, може би през пет или шест къщи, се нанесе един човек с 
жена си, който се оказа инженер в Hewlett-Packard, радиолюбител и наисти-
на навътре в техниката. Това, което направи, за да се запознае с децата в 
квартала, бе наистина шантаво: извади в двора си микрофон, акумулатор и 
високоговорител и когато говориш в микрофона, гласът ти се чуваше усилен 
през тонколоната. Наистина странна постъпка за пред новите ти съседи, но 
той постъпи точно така“.

Ще изминат повече от десет години, преди журналистът Дон Хьофлер да 
създаде термина „Силициевата долина“ в статия за вестника си през 1971 г., 
с който да опише мястото, но повечето жители на долината Санта Клара вече 
са били съвсем наясно, че са на път да се превърнат в технологичното сърце 
на света.
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Кобун Чино

Джони Айв

Майк Скот

Дан Котке



15 

Да оставиш следа

Пол и Клара Джобс
Осиновители. Пол работи като механик във 
фирма, произвеждаща лазери, на мястото, 
където по-късно ще се формира Силицие-
вата долина, Северна Калифорния. Клара 
е дъщеря на арменски имигранти и работи 
като счетоводител.

Стийв Возняк
Гений в сферата на електрониката, който 
съосновава Apple със Стив Джобс. Са-
мостоятелно разработва първия компютър 
на компанията – Apple 1 през 1976 година.

Крисан Бренън
Приятелката на Стив от гимназията, като 
бурната им и непостоянна връзка изобщо 
не се подобрява след раждането на дъще-
ря им Лиса.

Майк Маркула
Първият сериозен инвеститор в Apple и 
служител номер три.

Майк Скот
Първият изпълнителен директор на Apple. 
Привлечен в компанията от Майк Маркула, 
защото Джобс и Возняк са прекалено мла-
ди и неопитни да ръководят фирмата.

Джон Скъли
През 1983 г. идва от Pepsi, за да стане 
изпълнителен директор на Apple, откъдето 
след две години по-късно Джобс е изгонен.

Мона Симпсън
Уважаван писател и биологична сестра на 
Стив Джобс. Родена през 1957 г., две години 
след раждането и осиновяването на Стив, 
като родителите им се женят. Не се е сре-
щала с брат си до 1986 година. След като се 
събират, двамата стават много близки.

Джон Ласитър
Пионер в компютърната анимация, съосно-
вател и изпълнителен директор на Pixar.

Лорийн Пауъл
Бизнес администратор. Омъжва се за Стив 
Джобс през 1991 година. Имат три деца.

Кобун Чино
Учител по „сото дзен“. Става духовен 
наставник на Джобс и извършва брако-
съчетанието му с Лорийн.

Джони Айв
Британски индустриален дизайнер. Огла-
вява дизайнерския отдел на Apple от 1986 
година. Основна фигура във възстановява-
нето на компанията.

Тим Кук
Първоначално нает от Джобс през 1998 г. 
за поста на старши оперативен мениджър 
на Apple. През август 2011 г. заема място-
то на Джобс като изпълнителен директор 
на компанията.

Дан Котке
Приятел на Стив от колежа, както и спътник 
по време на пътешествието му до Индия. 
Един от първите служители в Apple.


