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льфред рнард бель 
 
Ось уже 115 

років поспіль уся 
світова спільнота 
пильно стежить за 
присудженням однієї 
з найпрестижніших 
міжнародних премій 
– Нобелівської, яка 
була заснована 
згідно із заповітом 
Альфреда Нобеля. 

Хто ж він такий, 
Альфред Нобель, і чому здійснив 
такий вчинок? 

Усі ми пам'ятаємо захопливі 
вестерни з пограбуванням поїздів і 
підривом залізничних рейок 
динамітом. Ця вибухова суміш у 
XIX і XX століттях зробила 
справжній фурор у гірничій справі й озброєнні. А винахідник 

Альфред Нобель, що створив її, 
збагатів настільки, що навіть зміг 
залишити свій статок для заснування 
найвідомішої і найбільш престижної 
премії в сучасному світі. Однак його 
доля не була легкою. Нещасна любов, 
кілька банкрутств і смерть рідного 
брата затьмарили життя цієї видатної 
людини. Проте, незважаючи на всі 
випробування, що випали на його 
долю, Нобель все-таки зміг стати 
успішним підприємцем. 

Народився він 21 жовтня 1833 
року в столиці Швеції Стокгольмі. Його предки походили із 
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простих шведських селян, але вирізнялися дуже високим 
технічним розумом і кмітливістю. Батько геніального 
винахідника, досить різнобічна людина і талановитий інженер 
Еммануїл Нобель, спочатку володів першою у Швеції фабрикою 
з виробництва каучуку, причому справа його процвітала. Але 
велика пожежа зруйнувала життя сім’ї – вогонь, що виник від 
випадкової іскри, знищив будинок Нобелів з усіма фінансами, що 
зберігалися там. Родина майбутнього винахідника динаміту 
виявилася в дуже тяжкому становищі. 

Втративши все у Швеції, Еммануїл Нобель вирішив 
спробувати щастя в Росії. Російському уряду під час Кримської 
війни знадобилися всі знання Нобеля-батька, особливо досвід 
виробництва сухопутних мін і торпед. Справи йшли настільки 
добре, що скоро глава родини придбав престижний будинок у 
Санкт-Петербурзі і перевіз туди всю родину. 

У цей час юний Альфред Нобель здобув дуже якісну 
домашню освіту: він вільно говорить 5 мовами, чудово 

розбирається у фізиці й хімії, а 
також у поезії! Мало хто знає, 
але майбутній винахідник 
динаміту в юності планував 
стати письменником. І тільки 
зусилля його батька, який 
пообіцяв йому влаштувати 
подорож світом в обмін на 
обіцянку присвятити себе 
природничим наукам, урятували 
справу. За два роки подорожей 
молодий Альфред побував як у 
Старому, так і в Новому Світі. 
Багато часу він провів у Парижі 
в лабораторії відомого хіміка 
Т. Пелуза, де вперше 

познайомився з нітрогліцерином, з яким буде пов'язана більша 
частина його життя. Вивчаючи цю вибухонебезпечну рідину, 
молодий Нобель замислюється над словами батька про пошук 
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речовини, яка б змогла замінити порох, адже той, хто створить 
новий вид вибухівки, гарантовано розбагатіє. 

Повернувшись із подорожі, Альфред починає свою кар'єру в 
сімейній фірмі «Нобель і сини» і також займається виробництвом 
зброї, чому сприяла Кримська війна і замовлення від російських 
збройних сил. Однак після завершення Кримської війни й 
поразки в ній Росії Нобелів чекало чергове банкрутство, тож вони 
виїхали назад у Швецію. 

Після повернення до Швеції для Альфреда основним 
напрямком на довгий час став пошук альтернативи чорному 
пороху – єдиній застосовуваній тоді вибуховій речовині. Заміною 
міг би послужити нестабільний і небезпечний нітрогліцерин, але 
в той час не було надійного способу його детонувати. 

Уже тоді, використовуючи талант підприємця, Альфред 
Нобель за допомогою грамотної реклами почав захоплювати 
світовий ринок вибухових речовин. Однак велика кількість 
трагедій, пов'язаних із вибухами на фабриках, призвела до 
заборони виробництва нітрогліцерину в більшості країн. Тож 
перед Нобелями знову постала загроза банкрутства. 

Щоб уникнути краху, 
Нобель проводить ряд 
експериментів з 
«приборкання» небезпечного 
нітрогліцерину. Через якийсь 
час йому приходить ідея, що 
нітрогліцерином може бути 
просочена спеціальна 
пориста порода – кізельгур, 
яку ще називають 
інфузорною землею. У 
результаті нова зброя мала на 
ті часи колосальну руйнівну 
силу. Нобель назвав речовину 
«динаміт» від грецького 
слова «динаміс» – сила. 
Новому знаряддю можна 
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було легко надати будь-якої форму і помістити в паперову 
оболонку. А циліндрична форма, що набула поширення, була 
обумовлена тим, що динаміт використовували для гірських робіт 
і його треба було поміщати в глибокі циліндричні отвори, які 
бурилися заздалегідь.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Альфред Нобель за своє життя зазнав чимало невдач: 

бідність у дитинстві, кілька банкрутств батька. Можливо, таке 
життя й загартувало його характер, адже до кінця життя Альфред 
став дуже багатим – його статок оцінювали в 31 млн крон, він мав 
355 патентів, володів 95 фабриками, що розташовувалися в 90 
містах і 20 країнах. 

Незважаючи на войовничу область, у якій працював Нобель, 
він був пацифістом – саме це й привело до створення ним 

Нобелівської премії.  
27 листопада 1895 р. 

Альфред Нобель підписав 
заповіт, згідно з яким усе своє 
майно розміром близько 31,5 
мільйона шведських крон 
призначив на фінансування 
міжнародної премії. Згідно з 
його волею, щорічний 
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прибуток від спадщини має ділитися на 5 рівних частин між 
особами, які попереднього року найбільше прислужилися 
людству в галузях фізики, хімії, фізіології або медицини, 
літератури і в справі 
миру (Нобелівська 
премія). 

Помер Альфред 
Нобель 10 грудня 1896 
року. Його заповіт був 
розкритий в січні 
1897 р. Після його 
оприлюднення виникли 
найсуперечливіші 
судження. У шведській 
пресі висловлювалися 
думки, що 
присудження цих премій може призвести до корупції, 
націоналісти звинувачували Нобеля в космополітизмі, а 
шведський уряд вважав заповіт екстравагантною витівкою 
багатія і намагався заперечити його законність.  
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Долю премії вирішила шляхетність спадкоємців Нобеля. 
Його племінник (дітей у Нобеля не було) сказав під час аудієнції 
шведському королю у відповідь на пропозицію оскаржити 
заповіт: «Мені б не хотілося, щоб хтось вважав, що наша родина 
привласнила чужі гроші». 

У 1900 році було створено Нобелівський комітет, а в 1901-му 
відбулося перше присудження премії. Нині присудження 
Нобелівської премії є предметом особливої гордості і престижу 
шведського королівства. Нобелівська медаль стала своєрідним 
еквівалентом олімпійської золотої медалі в специфічному 
«інтелектуальному» спорті, яким може вважатися пізнання 
законів природи. Значення премії та саме ім’я Альфреда Нобеля 
набуло такої популярності, що він удостоївся однієї з найвищих 
форм визнання в науковому світі: штучний радіоактивний 
хімічний елемент з атомним номером 102 названо на його честь 
нобелієм (Nobelium). 
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