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Передмова Джей Пауш

Т ого дня, коли «Остання лекція» з’явилася на поли-
цях книгарень у квітні 2008 року, я запросила 

Ренді на святковий ланч в «Олів Ґарден» і замовила 
шампанське, щоб випити за його досягнення. І тішив 
мене передусім не обсяг продажу і рейтинг книжки на 
Amazon.com, а радше те, що проект, який ви тримаєте 
в руках, уже тоді встиг стати успішним. Розповідаючи 
свої історії, Ренді заглибився в них інтелектуально та 
емоційно. Він наполегливо працював із Джефрі Заслоу, 
щоб зібрати разом найголовнішу науку свого життя, 
яку хотів би заповісти нашим дітям, а також усім іншим. 
Спільна робота Ренді й Джефрі стала неабия ким пози-
тивним досвідом на тлі останніх кількох міся ців, коли 
ми з Ренді шукали медикаментозне лікування, яке мог-
ло б сповільнити прогресування раку.

Поки тривала наша онкологічна одіссея, Ренді 
з перемінним успіхом випробував різноманітні ме-
тоди хіміотерапевтичного лікування. А втім, останнє 
лікування завдало суттєвої шкоди його здоров’ю, 
призвівши до небезпечного порушення функції нирок 
і застійної серцевої недостатності. Ренді пролежав 
чотири дні в лікарні, але все одно почувався недобре: 
багато спав, ослаб фізично, майже нічого не їв. Я спо-
дівалася, що публікація книжки розважить його.

Після ланчу ми вирушили до місцевої книгарні, щоб 
Ренді міг побачити «Останню лекцію» на стелажах. 
Поки ми ходили туди й сюди, шукаючи характерну 
коричневу обкладинку з ракетою і зірками, я побачи-
ла, що та прогулянка забрала в нього останні сили. 
Тож як тільки ми знайшли його книжку на столі, 
я сфотографувала цей момент, і ми відразу вирушили 
додому на перепочинок. Я так пишалася тим, що він 
завершив цей проект і що книга вийшла друком, але 
найбільше я раділа, що він прожив настільки довго, 
хоча згідно з першим прогнозом лікарів йому зали-
шалося жити від трьох до шести місяців. Натомість 
він прожив аж сім!

Книжковий проект не тільки підніс дух Ренді: той 
позитивний та ласкавий відгук людей, які прочитали 
«Останню лекцію», виявився кращим від усяких ліків, 
які могли йому запропонувати онкологи. Деякий час 
Ренді дбав передусім про те, щоб забезпечити майбут-
нє своєї сім’ї. Лекція і книжка за її мотивами стали 
одним зі способів сформулювати життєву науку, яку 
він хотів передати нашим дітям. Але тепер Ренді міг 
бачити, що його зусилля охоплюють не лише вузьке 
сімейне коло, але й значно більшу спільноту, ніж він 
міг колись уявити. Ренді любив допомагати людям. 
Він успадкував цю рису від батьків, які завжди щедро 
жертвували свій час і гроші іншим. Свою професорську 
і дослідницьку роботу він спрямовував на покращен-
ня життя молоді. Успіх «Останньої лекції» наповнив 
його глибокою розрадою й миром, настільки важли-
вими для того, кого поволі вбиває недуга.

Навіть тепер, після смерті Ренді 25 липня 2008 ро-
ку, люди, яких я ніколи не знала, часто контактують 
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Вступ

У мене виникла інженерна проблема.
Хоча фізичний стан мого організму переважно 

чудо вий, в моїй печінці росте десять пухлин, і мені 
залишилося жити якихось кілька місяців.

Я батько трьох малих дітей і одружений з жінкою 
своєї мрії. І хоча я міг би постійно шкодувати себе, це 
не дало б користі ані мені, ані їм.

Тож як мені прожити цей украй обмежений час?
Очевидно, що я маю бути разом із сім’єю та піклу-

ватися про неї. Поки є ще така змога, я ловлю кожну 
мить, проведену з ними, і дбаю про всі матеріальні ре-
чі, які полегшать їм життя без мене.

Менш зрозуміло, як навчити своїх дітей того, чого 
я міг би вчити їх упродовж наступних двадцяти років. 
Вони ще дуже малі, щоб провадити з ними такі розмо-
ви. Усі батьки хочуть навчити дітей, чим відрізняється 
добро від зла, що, з нашого погляду, важливе і як впо-
ратися з викликами, які приносить життя. Ми також 
хочемо, щоб вони знали деякі історії з нашого життя, 
часто в такий спосіб навчаючи їх, як їм прожити своє 
життя. Це бажання спонукало мене дати «останню лек-
цію» в Університеті Карнегі—Меллон.

Такі лекції заведено записувати на відеоплівку. Того 
дня я знав, що роблю. Під приводом читання академічної 

зі мною, розповідаючи, як книжка Ренді зворушила їх 
і скільки всього змінила в їхньому житті. Я отримую 
листівки та підбадьорливі листи, що допомагають мені 
пережити скорботу і втрату, на день народження, Різд-
во й Новий рік! Мене глибоко зворушує те, що люди 
бережуть у серці пам’ять про мою сім’ю й бажають ви-
словити свою турботу про нас.

Я вражена, як Ренді досі надихає людей втілювати 
у своєму житті його ідеали й цілі. На згадку про без-
успішні зусилля Ренді на футбольному полі його тренер 
нагороджує дітей, які найбільше віддаються грі, а не 
найцінніших гравців на полі. Безліч учителів викори-
стали «Останню лекцію» на своїх заняттях, книжка 
навіть увійшла до обов’язкового читання для першо-
курсників у коледжах по всій Америці. Я отримала чи-
мало листів від цих студентів, які розповідали мені, яка 
історія вплинула на них найбільше або які мудрі слова 
найсильніше відгукнулися в їхньому серці. Який же 
дивовижний подарунок залишив їм Ренді — подарунок, 
що досі має великий і позитивний вплив на людей і що 
немало б ощасливив його, якби він про це знав.

Останні кілька років без Ренді минули важко. Я не 
заперечую і не применшую цього. Попри нашу втрату 
й смуток, я і мої діти вирішили шукати радість у житті 
та добрих людях, як і хотів би Ренді. Це найкраще, чо-
го я можу навчити їх на знак пошани до їхньо го батька.
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I

Остання лекція

лекції я намагався вмістити себе в пляшку, яку одно-
го дня хвиля приб’є до берега для моїх дітей. Якби 
я був художником, то написав би для них картину. 
Якби музикантом, то склав би музику. Але я лектор. 
Тому я прочитав лекцію.

Я прочитав лекцію про радість життя, про свою 
любов до життя навіть тоді, коли його залишилося 
настільки мало. Я говорив про чесність, порядність, 
вдячність та інші важливі для мене речі. І я страшенно 
прагнув не бути нудним.

Ця книжка — спосіб продовжити те, що я почав на 
сцені університету. Оскільки час дорогоцінний, і ме-
ні хотілося провести решту його з дітьми, я звернувся 
по допомогу до Джефрі Заслоу. Щодня я об’їжджав 
велосипедом свою околицю, щоб підтримувати таку 
важливу для мого здоров’я фізичну форму. У тих п’ят-
десяти трьох довгих велосипедних подорожах я роз-
мовляв із Джефом через гарнітуру, під’єднану до мого 
мобільного телефона. Після того він незліченні годи-
ни допомагав перетворити мої історії (гадаю, ми мог-
ли б їх назвати п’ятдесят три «лекції») на книжку, яку 
ви читаєте.

Ми знали від початку, що жодна з них не замінить 
живого батька. Але інженерна справа не шукає ідеаль-
них рішень, її мета — знайти якнайкраще рішення, 
використовуючи обмежені ресурси. Лекція та книж-
ка — це моя спроба досягти саме цього.


