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1974
FLOWER 
POWER

Португалія. Ці солдати щойно шляхом безкровного 
перевороту припинили існування найтривалішого 
й найстабільнішого диктаторського режиму в За-

хідній Європі Estado Novo, «Нової держави». Пере-
ворот ініціювала підпільна армійська організація «Рух 
капітанів». 25 квітня разом з ними проти влади постав 

увесь народ. Попри масовість виступу силові дії за-
вершилися за два дні. Владу в країні було передано 

Раді національного порятунку, а вже 15 травня сфор-
мовано тимчасовий уряд. У якийсь момент на чолі 

«Руху капітанів» стали прихильники лівих поглядів, 
тому й символом перевороту було обрано революцій-

ну квітку гвоздику. Повалення режиму Estado Novo 
у Португалії увійшло в історію як Революція гвоздик. 
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1955
МОДЕЛЬ 

КАТАСТРОФИ 
Сполучені Штати. Ці манекени щойно пережили ядерний 

вибух, один з чотирнадцяти, передбачених операцією Teapot. 

Вибухи здійснювалися на ядерному полігоні у пустелі Невада 

з лютого по травень. Манекени було встановлено на відстані 

однієї милі (1,6 км) від епіцентру вибуху. Деякі з них 

похилилися або упали, проте жодний не обгорів. Показовий 

результат! Коли у 1945-му було скинуто ядерну бомбу на 

Хіросіму, в радіусі однієї милі було знищено й зруйновано 

геть усе, а вогонь розповсюдився 

на значно більшу відстань.
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Колонізація Америки у XV–
XVI cт. була дійством над-
звичайно кривавим, місцеве 

населення банально винищува-
лося, і це, як показують останні 
дослідження, спричинило знижен-
ня температури у планетарному 
масштабі. 

Загалом з 1492 по 1600 рік через 
війни, масові вбивства, витіснен-
ня зі звичних місць проживання, 
епідемії загинуло близько 56 млн 
індіанців, покинутими лишилися 
величезні простори. У цілому пло-
ща «звільнених» земель дорівнюва-
ла площі Франції. За короткий час 
ці землі заполонила буйна рослин-

ність. Що роблять рослини? Пра-
вильно, поглинають вуглекислий 
газ. Молоді дерева всотали його 
стільки, що атмосфера Землі дуже 
суттєво охолола. 

Зв’язок між зменшенням чисель-
ності населення на Американсько-
му континенті та радикальним 
очищенням повітря встановили 
вчені з Університетського коле-
джу Лондона. Дослідивши зразки 
льодових кернів, вони виявили 
залежність між падінням кількості 
населення та зменшенням рівня 
вуглекислого газу. 

У XVI–XIX cт. охолодження ат-
мосфери відчули й жителі півночі 

Європи. Це явище отримало назву 
Малий льодовиковий період. Саме 
у цей час замерзала британська 
Темза, потерпали від небувалих 
морозів жителі Франції та Німеч-
чини, Європою прокотилася хвиля 
неврожаїв через холоди. 

На думку вчених, вивчення цієї 
проблеми дозволить людству 
ефективніше боротися з глобаль-
ним потеплінням. Підвищення 
температури нині значно відчутні-
ше, аніж похолодання в час Мало-
го льодовикового періоду. Та тепер 
нам відомо, що відновлення лісів 
здатне вплинути на клімат усієї 
планети.

ХТО ВИНЕН?
Останні дослідження 
дентальних тканин 
дозволили вченим 
виявити один із чин-
ників, що призвели 
до епідемії у поселен-
нях ацтеків. Припу-
щення, що збудника 
хвороби принесли 
європейці, цілком 
справедливе, та дов-
гий час не вдавалося 
встановити, яка саме 
то була хвороба. 

ФАКТИ, ТЕОРІЇ, ВИКРИТТЯ
Новітні методи досліджень та сучасні     інноваційні технології дозволяють нам ретельніше 
вивчити минулі епохи світової історії.    Можливо, у чомусь древні були досконаліші?.. 

Колонізація Америки 
призвела до зникнення 

90 % корінних жителів 
континенту. 

ВІДКРИТТЯ АМЕРИКИ 
ЗМІНИЛО КЛІМАТ ЗЕМЛІ? 
Винищення корінного населення Пів-
денної та Північної Америки спричинило 
Малий льодовиковий період. 

Європи. Це явище отримало назву 

Падіння рівня СО
2 спричинило глобальне 

похолодання. 
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ТЕОРІЇ, ВИКРИТТЯ
Новітні методи досліджень та сучасні     інноваційні технології дозволяють нам ретельніше 
вивчити минулі епохи світової історії.    Можливо, у чомусь древні були досконаліші?.. 

У 1970-ті архівістка Маргарет 
Кондон виявила лист короля 
Генріха VII, датований 12 бе-

резня 1499 року. То був наказ лорд-
канцлеру Джонові Мортону припи-
нити судовий процес проти Вільяма 
Вестона до його повернення з екс-
педиції до новознайденої землі, 
new founde land. Ті території виявив 
у 1497-му венеціанський мореплавець 
Джон Кабот. На борту корабля Matthew 
він перетнув Атлантику, дійшов до пів-
нічної точки острова Ньюфаундленд, 
поверхнево оглянув берег і про голосив 
його володіннями англійської корони. 
За своє відкриття Кабот отримав від 
Генріха нагороду в розмірі £10, рівну 
платні ремісника за два роки. 

Але до чого ж тут Вестон?.. Понад 
тридцять років це лишалося загад-
кою, адже збереглося вкрай мало 

свідчень і про експедиції Кабота 
(1497 та 1498 роки), й про інші заоке-
анські подорожі англійців того часу. 

У 2009 році за дослідження взялася 
група істориків на чолі з професором 
Бристольського університету Еваном 
Джонсоном. Установили, що у 1500-му 
Вестон отримав від Генріха VII ви-
нагороду аж £30. Значить, подорож 
його виявилася вдалою?.. Нині цьому 
є беззаперечний доказ: податкові звіти, 
яким понад 500 років. На двометровому 
пергаменті з овечої шкіри перелічено 
привезені Вестоном товари та сплачені 
за них мита. Тож праві були англійці, ви-
правдовуючи свої зазіхання на колоні-
зацію Північної Америки. Вестон — ре-
альна особа, яку забули на п’ять століть. 
І британські мореплавці дійсно ступили 
на канадське узбережжя задовго до пор-
тугальця Гашпара Кортіріали.
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Імовірно, Вестон був у першій 
атлантичній експедиції Кабо-
та, здійсненій на невеличко-
му кораблі Matthew.
ВНИЗУ: Податкові пергамен-
ти 500-літньої давнини вда-
лося прочитати завдяки 
новітнім технологіям. 

КАНАДУ ВІДКРИЛИ
АНГЛІЙЦІ?
Судячи з останніх знахідок, історія 
відкриття американських земель 
потребує суттєвого перегляду. 

НОВА
ТОПОНІМІКА
У рамках декомунізації 
лише у столиці Украї-
ни перейме новано по-
над 100 вулиць. Чиї 
імена нам варто 
пам’ятати? 

(Перейменовано бульв. Олек-
сія Давидова, Дніпровський 
р-н Києва.) 
Український композитор 
єврейського походження, 
заслужений діяч мис-
тецтв України, народний 
артист України, лауре-
ат Національної премії 
ім. Т. Г. Шевченка, премії 
ім. М. Островського, по-
чесний громадянин міста 
Києва. У Другу світову 
добровольцем пішов на 
фронт. У 1946-му вступив 
до Київської консерваторії 
ім. Чайковського на клас 
композиції; ще студентом 
був зарахований у Спілку 
композиторів України. Ігор 
Шамо — автор численних 
симфоній, фортепіанних 
творів, музики до кіно-
фільмів і понад 300 пісень, 
серед яких і «Як тебе 
не любити, Києве мій» 
на слова поета Дмитра 
Луценка, яка у 2014 році 
стала офіційним гімном 
української столиці. 

Ігор Шамо

У1970-ті архівістка Маргарет 

КАНАДУ ВІДКРИЛИ
АНГЛІЙЦІ?
КАНАДУ ВІДКРИЛИ
АНГЛІЙЦІ?
КАНАДУ ВІДКРИЛИ

Судячи з останніх знахідок, історія 
відкриття американських земель 
потребує суттєвого перегляду. 
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Протягом десятиліть курсували 
чутки про те, що в’язень № 7 
зі Шпандау був підставною 

особою, а справжній Рудольф Гесс, 
військовий злочинець, заступник 
фюрера в НСДАП і рейхсміністр, 
спокійнісінько доживав віку десь 
у теплих краях у комфортних умовах. 
Американський військовий лікар 
Шерман МакКол виявив зразки кро-
ві знаменитого в’язня зі Шпаднау 
і звернувся до Яна Кемпер-Кейсліха, 
молекулярного біолога із Зальц-
бурзького університету, з прохан-
ням провести ДНК-аналіз. Учений 
розшукав близького родича Гесса 
і виконав необхідне дослідження. 
Збіг за усіма маркерами виявився 
унікальним: 99,9 %. «Відтепер, — 
констатував доктор Кемпер-Кей-
сліх, — усім конспіративним теоріям 

покладено край. Торжество справед-
ливості доведене». 

У 1941 році Рудольф Гесс, сорат-
ник Гітлера з 1920-х, до самої смер-
ті вір ний послідовник нацистської 
ідеї, спланував і здійснив одиноч-
ний переліт у Шотландію, аби пе-
реконати британців укласти мир 
з нацистською Німеччиною і тим 
припинити «братовбивчу» війну, яка 
може призвести до торжества «світо-
вого більшовизму». Перед відльотом 
він лишив довгого листа фюрерові, 
у якому пояснював мотиви свого 
вчинку. На території Британії Гесса 

негайно затрима-
ли. До кінця війни 
його було ув’язнено 
у лондонському Тау-
ері, а в 1947-му після 

Нюрнберзького процесу переведено 
у в’язницю Шпандау в Західному 
Берліні. У 1987 році 93-літній Гесс 
покінчив із собою. Але чутки за-
лишилися! Прихильники конспі-
ративних теорій наголошували, що 
до 1969 року Гесс відмовлявся від 
побачень з родиною. Та й хіба могло 
бути правдою, що вірний соратник 
Гітлера шукав миру з Британією?.. 

1 ВИСАДКА 
НА МІСЯЦЬ

У 1969-му аме-
риканські астро-
навти успішно 
висадилися на 
Місяці, й тому 
є неспростовні 
докази. Проте 
дехто вважає, 
що Штати, аби 
пере могти у кос-
мічних перего-
нах, удалися 
до масштабної 
фальсифікації.

2 ЗАЛІЗНА 
МАСКА

За Людові-
ка XIV у Басти-
лії утримували 
в’язня, яко му 
нале жа ло хо-
вати обличчя 
під маскою. 
Через домисел 
Александра 
Дюма пошири-
лися чутки, що 
той в’язень —
брат-близнюк 
короля. 

3 НАПАД НА 
ПЕРЛХАРБОР

Поціновувачі 
змов вірять, що 
президент США 
Рузвельт знав 
про плани япон-
ців здійснити на-
пад на гавайську 
базу ВМС США, 
але не вжив за-
ходів для її за-
хисту, аби пере-
конати Штати 
вступити у війну 
з Німеччиною. 

4 УБИВСТВО 
КЕННЕДІ 

Отут просто не-
ймовірний про-
стір для найсмі-
ливіших фанта-
зій і припущень! 
Кого лишень не 
звинувачували 
у вбивстві 35-го 
президента 
Штатів! Під підо-
зрою були ЦРУ, 
мафія, його на-
ступник Ліндон 
Джонсон... 

5 СМЕРТЬ 
ПРЕСЛІ 

Палкі шану-
вальники досі 
переконані, що 
Король рок-н-
ролу живий, він 
просто втомився 
від надміру ува-
ги і вирішив схо-
ватися від світу 
в такий дивний 
спосіб. Кажуть, 
його бачили, і не 
раз, і в багатьох 
місцях... 

6 ВТЕЧА ГІТЛЕРА
Багатьом 

нацистам вда-
лося втекти до 
Південної Аме-
рики і там вільно 
дожити віку. Де-
хто вважає, що 
так пощастило 
і Гітлерові. Однак 
більшість дослід-
ників перекона-
ні, що головний 
нацист загинув 
у своєму бункері 
в 1945-му. 

НАЙВІДОМІШІ КОНСПІРОЛОГІЧНІ ТЕОРІЇ

НАУКА ІСТОРІЯ
СІЧЕНЬ – 
ЛЮТИЙ 

ЗНИКЛА НАРЕЧЕНА
Тут і його дружина 

Анхесенамон. 
Могилу коханої 

жінки фараона досі 
не знайдено. 

КРАПКУ У СПРАВІ 
ГЕССА ПОСТАВЛЕНО 
Тест ДНК поклав край чуткам 
про іс нування двійника військо-
вого злочинця.

негайно затрима-
ли. До кінця війни 
його було ув’язнено 
у лондонському Тау-
ері, а в 1947-му після 

Гесс під час Нюрнберзького 
процесу. Справа від нього — 

Герман Герінг.
СПРАВА: Вирішальний зразок 

крові в’язня № 7 зі Шпандау.  

НАЙВІДОМІШІ КОНСПІРОЛОГІЧНІ ТЕОРІЇНАЙВІДОМІШІ КОНСПІРОЛОГІЧНІ ТЕОРІЇ

6 ВТЕЧА ГІТЛЕРА

НАЙВІДОМІШІ КОНСПІРОЛОГІЧНІ ТЕОРІЇНАЙВІДОМІШІ КОНСПІРОЛОГІЧНІ ТЕОРІЇ
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ОБ’ЄКТ ВИВЧЕННЯ

ПРОЧИТАТИ 
МОЖНА 
БУДЬ-ЩО
завдяки вдосконале-
ній технології радіо-
дослідження.  

Коли булгаківський 
Воланд стверджу-
вав, що рукописи 

не горять, він, схоже, 
щось таке передбачав... 
Щоправда, магія тут ні до 
чого. Дослідники з Кар-
діффського університету 
на чолі з професором По-
лом Розіном п’ять років 
удосконалювали техніку 
«віртуального розгортан-
ня» пошкоджених і крих-
ких документів. І досягли 
неабияких успіхів у цій 
справі, запропонувавши 
низку дієвих прийомів. 
Для читання текстів 
з проблемних документів 
пропонується послуго-
вуватися комп’ютерною 
томографією — методом 
пошарового дослідження 
внутрішньої будови пред-
мета, який широко засто-
совує сучасна медицина. 
Комп’ютерна томографія 
дозволяє виявити сліди 
старовинних чорнил. 
При цьому розгортати чи 
розкривати старовинні 
записи немає потреби. 
Отримані таким чином 
зображення можна суміс-
тити на диплеї у повно-
цінні «картинки» і таким 
чином прочитати прихо-
ваний текст. 

діффського університету 
на чолі з професором По-
лом Розіном п’ять років 
удосконалювали техніку 
«віртуального розгортан-
ня» пошкоджених і крих-
ких документів. І досягли 
неабияких успіхів у цій 
справі, запропонувавши 
низку дієвих прийомів. 
Для читання текстів 
з проблемних документів 
пропонується послуго-
вуватися комп’ютерною 
томографією — методом 
пошарового дослідження 
внутрішньої будови пред-

КОМУ БИТІ ГОРЩИКИ?
Посудина з діркою посередині — у гос-
подарстві річ, погодьтеся, непридатна. 
Втім, і для такого посуду є застосування.

Яке неподобство! Цінний зразок 
старовинної кераміки — і по-
шкоджений найганебнішим 

чином! Гадаєте, це через недогляд 
музейних працівників чи недбальство 
археологів? А от і ні. Діру в тарілці 
зроблено в той самий час, коли її було 
виготовлено. І то не випадкова діра, 
а дуже й дуже важлива і символічна. 
Чорно-біла глиняна тарілка з вигадли-
вим геометричним візерунком — ти-
повий зразок кераміки археологічної 
культури Могольйон, однієї з чоти-
рьох найбільших історичних культур 

Америки, яка існувала на 
території сучасних Аризони (США) 
та частково Мексики з ІІ по XV ст. н. е. 
Дослідження культури Могольйон по-
чалися в 20-ті роки ХХ ст. Тоді ж було 
виявлено численні зразки елегантної 
кераміки і знайдено велику кількість 
чаш і тарілок з характерними дірками. 
Як дослідили вчені, дірявий посуд 
мав ритуальне призначення. Тарілку 
з убивчим отвором клали на голову 
небіжчику під час поховальної це-
ремонії, аби через неї дух перейшов 
у кращий світ.

Розроблений кардіффськими дослідника-ми метод дозволяє прочитати навіть дуже пошкоджені документи. 
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КАПСУЛА ЧАСУКАПСУЛА ЧАСУ
ГРУДЕНЬ –СІЧЕНЬГРУДЕНЬ –СІЧЕНЬ

ЗНАЙОМТЕСЯ: 
ДИНОЗАВР

1699 
ЛЛУЙД ВИДАЄ КАТАЛОГ 
ФОСИЛІЙ
Каталог Lithophylacii Britannici Ichnographia валлій-
ського лінгвіста й натураліста Едварда Ллуйда 
вийшов з друку в лютому 1699 року накладом усього 
120 примірників і містив чимало помилок через 
недбальство друкарів. А проте це була унікальна 
наукова праця. У каталозі було зібрано 1766 зраз-
ків і описів скам’янілостей рослинного й тваринного 
походження, і зокрема знайденого поблизу містечка 
Уїтні, що в Оксфордширі, зуба завропода, якому 
вчений дав назву Rutellum impicatum. Власне, так світ 
і отримав уявлення про те, якими були дино-
заври. Виявляється, і не слони, і не дракони...

КАПСУЛА ЧАСУ
СІЧЕНЬ – ЛЮТИЙ

1699 
ЛЛУЙД ВИДАЄ КАТАЛОГ 

ЗНАЙОМТЕСЯ: 
ДИНОЗАВР

1699 
ЛЛУЙД ВИДАЄ КАТАЛОГ 

ЗНАЙОМТЕСЯ: 
ДИНОЗАВР

1699 
ЛЛУЙД ВИДАЄ КАТАЛОГ 

НАРОДЖЕННЯ ЛЕГЕНДИ

1902 М’ЯКЕ ВЕДМЕЖА 
ОТРИМУЄ ІМ’Я ТЕДДІ
...на іншому кінці світу і за обставин, жодним 
чином не пов’язаних ані з німкенею-майстри-
нею, яка першою пошила такого гарнюню, ані 
з художником, який розробив модель іграшки 
з рухомими лапками. М’яку іграшку «охрес-
тили» у Штатах на честь президента 
Теодора Рузвельта. Якось на полюванні 
Рузвельт — завзятий мисливець — відмовився 
стріляти у змученого, загнаного хортами вед-
медя, сказавши, що це неспортивно. Газетярі 
підхопили цю історію, й у Washington Post 
від 16 листопада вийшла відповідна карика-
тура. От тільки на малюнку дужий амери-
канський ведмідь перетворився на 
гарненьке ведмежа. І про випадок на по-
люванні, і про карикатуру згадали напередодні 
14 лютого — Дня св. Валентина. 

НЕ ВСЕ КУПУЄТЬСЯ

1941 ХТО ВИ, 
ПАНЕ КЕЙН?
У січні було закінчено 
зйомки і, щойно Голлівуд 
анонсував вихід фільму 
«Громадянин Кейн», ві-
домий медіамагнат Вільям 
Рендольф Херст пішов 
на нього війною. Він вирі-
шив, що це карикатура 
на нього особисто. 
Херст заборонив згадувати 
назву «цього опусу» в своїх 
виданнях, усіма способами 
намагався тиснути на 
кінотеатри, аби вони не 
пускали стрічку в прокат, 
навіть намагався викупити 
негативи… А фільм так 
і не подивився…

Вітаю, 

моє 

ім’я

Тедді
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11 СІЧНЯ 1559
ЗІГРАЙМО В ЛОТЕРЕЮ!
Молода королева Єлизавета І Анг-
лійська провела першу лотерею. 
Досвід виявився успішним. 
15 СІЧНЯ 2001 
ІНТЕРНЕТ УСЕ ЗНАЄ
Почав працювати сайт «Вікіпе-
дія» — інтернет-енциклопедія, 
написана аматорами.
22 СІЧНЯ 1584 
НОВЕ ЛІТОЧИСЛЕННЯ 
У Швейцарії введено в обіг григорі-
анський календар. 
24 СІЧНЯ 1848 
ТАМ Є ЗОЛОТО!
Джеймс Маршалл знайшов зо-
лотий самородок на березі ріки 
Америкен-Ривер у Каліфорнії. 
Наступного року Америку охопи-
ла «золота лихоманка». 

4 ЛЮТОГО, 1945 
ДОЛЯ ПОВОЄННОЇ ЄВРОПИ
У Лівадійському палаці у Ялті роз-
почала роботу Ялтинська конфе-
ренція голів урядів СРСР, Великої 
Британії та США. 

6 ЛЮТОГО 1996
УКРАЇНЦІ В АНТАРКТИЦІ
Британська антарктична служба 
передала Україні свою станцію 
«Фарадей» на острові Галіндез 
Аргентинського архіпелагу. 

25 ЛЮТОГО 1573
ЧИТАЙТЕ УКРАЇНСЬКЕ
Іван Федоров заснував у Львові 
друкарню. 
16 ЛЮТОГО 1923
ДО ТАЄМНИЦЬ ФАРАОНІВ
Говард Картер під наглядом офіцій-
них представників уряду Єгипту 
відкрив поховальну камеру в уси-
пальниці Тутанхамона. 

ТВІЙ РІК, ЖІНКО!

1288 ЧАС ІТИ 
ЗАМІЖ
...адже 2020 рік — високосний. 
Як переказують, королева Мар-
гарет Шотландська, щойно 
зійшла на престол у 1288-му, 
видала указ, який проголошував: 
чоловік, якому жінка зробить 
шлюбну пропозицію 29 люто-
го, мусить пропозицію прийняти 
або сплатити їй кругленьку 
суму. Королеві Маргарет на той 
час було років п’ять, та й указ 
на папері не зафіксували, але 
ж мило, погодьтеся! Тримайтеся, 
панове, жінкам час заміж.

ГОРИ ЯСНО!

1497 ВОГОНЬ 
ОЧИСТИТЬ
Джироламо Савонарола, 
могутній монах-реформатор, 
фактичний правитель 
Флоренції, розкрив віря-
нам секрет наближення до 
Бога: знищити у вогні все 
матеріальне, пов’язане 
з гріхом, спокусами і суєтою. 
7 лютого 1497-го палало все 
місто. Посеред вулиць і площ 
люди розкладали веле-
тенські багаття, спалюва-
ли розкішне дороге вбрання, 
вишукані меблі, косметику, 
дзеркала... На жаль, у вели-
кому очищувальному вогні 
Флоренції, що прагнула до 
Бога, загинули і безцінні 
старовинні книги, і довер-
шені предмети мистецтва...

В НОТАТКИ

СЕГРЕГАЦІЯ ВІДПОЧИВАЄ!

1927 ПОЯВА КОМАНДИ 
HARLEM GLOBETROTTERS
У час, коли в США процвітав расизм, спор-
тивний менеджер Ейб Саперстейн узяв коман-
ду темношкірих баскетболістів Big Savoy Five 
із Чикаго. Перш за все він змінив їм назву: вони 
стали Harlem Globetrotters — «Гарлемськи-
ми мандрівниками». Перша гра відбулася 7 січня 
в маленькому містечку Гінклі, штат Іллінойс, і завер-
шилася блискучою перемогою. Усього в першому 
сезоні «гарлемці» провели 117 ігор і 101 з них 
виграли. У часи Великої депресії вони натерпілися 
і від злиднів, і від гонінь, але завдяки мудрому 
керівництву Ейба все здолали. А нині хто ж не 
знає Harlem Globetrotters — одну з кращих баскет-
больних команд світу? 
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1892 ВАС ВІТАЄ 
ОСТРІВ ЕЛІС!

ІММІГРАЦІЯ В США
Як усе починалося

Налагоджене трансатлантичне 

сполучення (пароплав до Америки 

ішов «якихось» два тижні) відкрило 

нові горизонти для знедолених. 

Принаймні так заявляв уряд Спо-

лучених Штатів — країни вільних 

громадян. Тут готові були прийняти 

кожного, хто в рідному краї потер-

пає від бідності або гонінь за віру 

чи переконання. З 1821-го по 

1840-й кількість осіб, що прибули 

в США, зросла у сотні разів. Тоді 

прибували здебільшого жертви 

Великого голоду з Ірландії. Спершу 

імміграційну політику визначав кож-

ний штат окремо, та зрештою фе-

деральний уряд узяв це питання під 

свій контроль. На острові Еліс, що 

в гирлі ріки Гудзон у затоці Нью-

Йорка, облаштовано було пункт 

прийому іммігрантів, котрий діяв 

з 1892 по 1954 рік. Загалом через 

острів Еліс пройшли 12 млн осіб. 

Він був і островом надії, й островом 

розлук, і островом сліз. 

 МІСЦЕ ПОСАДКИ 
 НА ПОРОМ 
Сюди проходили па-
сажири 1-го і 2-го 
класів з перевіреними 
документами. Звідси 
поромом вони пря-
мували на пристань 
Мангеттена. 

 ІЗОЛЯТОР ДЛЯ ЗАРАЗНИХ ХВОРИХ 
Відкритий у 1902 році ізолятор був роз-
рахований на 120 ліжок. Згодом кіль-
кість місць зросла майже вчетверо, як 
зросла і кількість іммігрантів. Ізоляції 
підлягали хворі із симптомами туберку-
льозу, скарлатини, кашлюку. 

 ФОРТ ГІБСОН 
До перетворення на пункт 
прийому переселенців Еліс 
був важливою ланкою 
в оборонній системі гавані 
Нью-Йорка. Форт було 
збудовано у 1812-му, щоб 
захистити місто від 
бри танців. 

 СТІНА ЧЕСТІ 
Тут на мідних 
табличках ви-
карбувано імена 
700 000 пере-
селенців. 

 ПО
РО

М
НИЙ 

 ПРИЧАЛ  ЛІКАРНЯ 

 ГОЛОВНА 
 БУДІВЛЯ 

 ГУРТОЖИТОК 
Іммігрантів, які не про йшли юридичну 
перевірку, супроводжували у гуртожиток, 
де вони, очікуючи депортації, перебували 
від кількох днів до кількох тижнів.

ЩО НА 
ОСТРОВІ?

малюків народилися 
у лікарні на острові 

Еліс. Багатьох 
з них було названо 

на честь лікарів 
та медсестер, котрі 
приймали пологи. 

355355

Родичі третини 
сучасних жителів США 

прибули в країну 
через острів Еліс 

як іммігранти. 

 У червні 1897 року 
вогонь знищив 

майже всі будівлі 
на острові. Відно-

вити роботу пункту 
прийому переселен-

ців удалося лише 
в 1900 році. 

1897

$18$18
мусив мати при 

собі кожний ново-
прибулий. Без 

наявності цієї суми — 
прожиткового міні-

муму — в’їзд у США 
було заборонено. 
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ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ІММІГРАНТІВ 

НА ДЕСЯТИЛІТТЯ (1820–2010)

1,25
МЛН

іммігрантів пройшло 
через пункт прийому на 
Еліс у дні масового пе-

реселення в 1907-му — 
по 11 747 осіб 

на день. 

ОСІБ ПОМЕРЛИ 
НА ОСТРОВІ ЕЛІС. 
ЇХ ХОВАЛИ НА 
БОЖЕДОМСЬКИХ 
КЛАДОВИЩАХ 
У ПЕРЕДМІСТЯХ 
НЬЮ-ЙОРКА.

 

 

 

 

 

НЬЮ- 
ЙОРК

ЄВРОПА
39 716 684 АЗІЯ 

12 140 629

АФРИКА
1 467 176

ОКЕАНІЯ
324 494

ІНШЕ
815 819

 пн/пд AMEРИКА
 21 914 545

КІЛЬКІСТЬ ІММІГРАНТІВ
ПО РЕГІОНАХ (1820–2010)

У ході медогляду увага зверталася 
перш за все на симптоми стригучого 
лишаю та трахоми — інфекційно-
го захворювання очей. Для огляду 
на трахому людині вивертали повіки. 
При виявленні лишаю вражені ділян-
ки заливали хлоратною кислотою. 

 ЖОРСТОКІ МЕТОДИ 
УУУ хо

перш

 Ж
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ЗІ СХОВКІВ ТА АРХІВІВ
Будівництво підземної залізниці 
виглядало таким божевіллям, стільки 
суперечок викликало!.. А проте її було 
збудовано.

Н
а станції «Фар-
рінгдон» 9 січня 
1863 року бу ло вла-

штовано бен кет для за-
лізничників: свят кували 
кардинальну зміну Лон-
дона — чи не найбільшого 
мегаполіса у тогочасному 
світі. До місця святкування 
гостей доправив новітній 
транспорт — підземна за-
лізниця, Metropolitan Rail way. 
Попри очікування ін вестори 
не отримали прибутку, по-
дякою їм став отой бенкет 
та всенародне визнан ня. 
Ініціатор карколомного 
будівництва не дожив п’ять 
місяців до введення свого 
дітища в експлуатацію. Його 
уся шанована громада вша-
нувала хвилиною мовчання.  

НОВИМИ 
ШЛЯХАМИ
Перша лінія метро поєдна ла 
вокзал Паддінгтон та Фар-
рінгдон-стріт, довжина її бу-
ла усього три милі, але то бу-
ла перша у світі підземна 
залізниця. Прокласти шлях 
сполучення під землею за-
пропонував Чарльз Пірсон, 
британський адвокат і полі-
тик. Це, на йо го думку, мало 
розванта жити лондонські 
дороги і впорядкувати рух. 
Після детального розгляду 
проєкту уряд у 1853-му під-
тримав ідею Пірсона. Звіс-
но, без жорсткої і в’їдливої 

критики не обійшлося. The 
Times назвала використання 
паротягів під землею «ля-
пасом здоровому глузду», але 
влада була непохитна. Лон-
донці заздалегідь охрестили 
підземну дорогу «стоко вим 
шляхом», trains in drains. Ка-
лам бур був небезпідстав-
ний: у 1862-му стічні води 
підтопили відкриті тунелі 
і призвели до зриву графіків 
будівництва. 

ВОНА ПРАЦЮЄ!
Скептично налаштована 
громадськість однак не тер-
пляче чекала на від крит тя 
нового виду гро мадського 
транспорту. Тільки у пер-
ший день роботи підзем-
ною заліз ницею скорис-
та лося по над 38 000 осіб. 
Це було неймовірно! На-
віть до шкульна The Times 
змінила риторику і назва ла 
підземну залізницю «трі-
умфом сучасної інженерії». 
Перша гілка метро спо-
лучила околиці з серед-
містям, то був справжній 
подарунок робітникам 
з передмість і простому 
люду: відтепер, аби працю-
вати у Лондоні, в столиці, 
не було потреби туди пе-
реселятися. Протягом на-
ступного десятиліття було 
розпочате будівництво 
ліній Хаммерсміт-енд-Сіті 
та Діст рікт. 

1863 ЗАПРАЦЮВАЛА  
ПЕРША У СВІТІ ЛІНІЯ
МЕТРОПОЛІТЕНУ

НА ЗЕМЛІ ЧИ ПІД ЗЕМЛЕЮ?

«Фаррінгдон» — єдина станція метрополі-
тену, яку було розташовано на поверхні, 
на місці міського скотного ринку. Загалом 
понад 55 % усіх шляхів першої лінії 
метро проходять по поверхні землі.

СВОЄ — НЕ ВІДДАМ!

Необхідність зносу будинків 

по маршруту прокладення 

колії викликала супротив 

населення. 
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«Загалом 
ця ідея… ляпас

здоровому глузду»
The Times, 1861

УСІ НА БОРТ!
Поважні гості прямують 
на бенкет з нагоди від-

криття Metropolitan Railway.

ВСЕНАРОДНА РОЗВАГА
Рекламна листівка 

привертає увагу широкого 
загалу до нового виду 

транспорту. За задумом її 
творців, подорожі 

підземкою — вони і для 
справ, і для розваги. 

ЯК ВОНО ПРАЦЮЄ?

Майбутній прем’єрмі ністр 
Вільям Гладстон разом 
з іншими шанованими 
гро мадянами випробовує 
ро боту першого поїзда 
мет ро. У вагоні третього 
кла су.
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С
віт облетіла новина: 
29 жовтня 1956-го 
Ізраїль вторгся 

у Єги пет. Першопричиною 
було оголошене єгипетсь-
ким лідером Гамалем Абдель 
Насером у липні 1956-го 
рішення про націоналізацію 
Суецького каналу. Канал, 
прокладений по території 
Єгипту у 1869 ро ці, поєд-
нав Се ред земне море 
з Червоним, забезпечив-
ши Бри танії зручний шлях 
до її колоній. У 1922 ро ці 
Єги пет став неза леж ним, 
проте Британія про дов-
жувала утримувати вій сь-
ковий контингент у районі 
каналу. Рішення про на-
ціоналізацію вод ного шля ху 
Єгипет прий няв з ме тою 
зібрати кошти, які необхід-
ні бу ли на бу дівництво 
дам би, яку відмовилися 
фі нан сувати і США, 
й Бри та нія, й Ра дя нський 
Союз. Націоналізація бо-
лісно вдарила по ін тересах 
Бри танії і Франції, тому 
вони по годили план 
силового ви рішення пи тан-
ня, якщо не вдасться зала-
годити його шляхом пере-
мовин. Опе рацію з узяття 
Суе цького каналу під кон т-
роль наз вали «Мушкетер». 
План був таємно погодже-
ний прем’єрміні ст рами 
Фран ції і Британії. Вторг-
нення на першому етапі 

мав здій снити Із ра їль, 
у якого були територіальні 
претензії до Єгипта. 

Отож, 29 жовтня Ізраїль 
окупував Синай. На запро-
поновану США резолюцію 
РБ ООН про негайне при-
пинення ізраїльської агресії 
Франція і Британія наклали 
вето і висунули сторонам 
конфлікту уль  тиматум з ви-
могою від вес ти війська 
на 10 миль від Суецького ка-
налу. На сер ультиматум від-
хилив. У відповідь 31 жов-
тня Британія і Франція 
з повітря знищили авіаційну 
і технічну інфраструктуру 
Єгипту, висадили морсь кий 
та гелікоптерний де санти.

2 листопада перша в істо-
рії ООН надзвичайна сесія 
Генеральної Асамблеї за-
твердила запропоновану 
США резолюцію про при-
пинення вогню і відведення 
військ. Сполучені Штати 
побоювалися, що Радян-
ський Союз втрутиться 
у конфлікт на боці Єгипту, 
але радянська делегація теж 
засудила агресію. 7 листопа-
да режим припинення вог-
ню набрав чинності, у зону 
каналу введено контингент 
надзвичайних сил ООН. 
То була перша в історії ми-
ротворча місія Організації 
Об’єднаних націй. І ос-
таточний кінець колоніаль-
ної історії людства. 

ЗІ СТОРІНОК ГАЗЕТ

СУЕЦЬКА 
КРИЗА
Британія і Франція востаннє випробували 
засоби дипломатії канонерок проти Єгипту 
і програли. Стало очевидно: у повоєнному 
світі діють інші, демократичніші закони. 

Над автівкою сил ООН майорить 
білий прапор. На Суецькому каналі 
напрацьовано було перші прийоми 

роботи миротворчих місій. 

-

у 
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-

Через перебої з підвезенням наф-топродуктів, яке надходило по Су-ецькому каналу, Британія пережила короткотривалу паливну кризу.

5 листопада 1956 року. Дим над 

Порт-Саїдом після нападу франко-

британського десанту. 
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КАПСУЛА ЧАСУ
СІЧЕНЬ – ЛЮТИЙ
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B 1964-му ліверпульську четвірку 
The Beatles знала уже без пере-
більшення уся Великобританія. 

За кількістю прихильників ці милі 
хлопці з гітарами давно побили усі 
національні рекорди, країна пережи-
вала нечуване захоплення — бітло-
манію, як назвали цей чудернацький 
стан гострослови журналісти, котрі й 
самі були під дією чарів солодкоголо-
сих виконавців. А виконавці, зао хо-
чувані менеджером, поставили собі 
за мету підкорити Америку. 
Компанія Capitol Records — представ-
ник британської ЕМІ в США, свого 
часу відмовилася випустити їхні за-
писи, і до грудня 1963-го Америка 
їх не знала. Аж ось гурт отримав за-
про шення в одну з найпопулярніших 
американських телепрограм, у The 
Ed Sullivan Show — шоу Еда Салліва-
на. Салліван не горів ідеєю «крутити 
цих малих», та коли побачив, з яким 
шалом вітав їх натовп у аеропорту 
Хітроу, коли вони поверталися з туру 
по Швеції... Вирішено: він відкриє 
їх Америці! 
Ага, він спізнився! Молодь їх знала. 
У Нью-Йорку музикантів зустрічав 
тритисячний натовп. Шоу Еда Сал-
лівана з The Beatles 9 лютого 1964-го 
дивилися 73 млн глядачів — майже 
38% населення Штатів. За даними 
поліції, у цей період було зафіксовано 
рекордно малу кількість злочинів. 
На цій підставі редактор The 
Washington Post припустив, що слухачі 

The Bea tles і є головними правопоруш-
никами. Молодь не зреагувала, 
її увага була прикута до ліверпуль-
ських кумирів. Юні шанувальниці, 
бачачи їх, обливалися сльозами 
і верещали, як скажені, поводилися 
так... Джон Леннон припустив, 
що «цих бідолашок» скосив вірус 
божевілля. Студія Еда Саллівана могла 
вмістити лише 700 глядачів, а прорва-
тися у зал мріяли п’ять тисяч! З по-
явою цих британських хлопців усе 
стало ясно: світ змінився, обрав новий 
курс. Старше покоління в’їдливо 
критикувало їхні дурнуваті зачіски, 
а молодь мліла від задоволення. 
Що б там не казали батьки й учителі, 
перукарський тренд на найближчий 
час було визначено: зачіски – як у The 
Beatles. І костюмчики як у них. І все, 
все, все. Бітломанія, панове дорослі! 

БІТЛОМАНІЯ 
ОХОПИЛА 
АМЕРИКУ
Старше покоління було не в захваті, дошкульно 
посміювалося, обурювалося... А все байдуже, молодь 
обрала собі кумирів. 

The Beatles і є головними правопоруш-

ся... А все байдуже, молодь

Обраниці, котрим 

пощастило бути 

у студії Саллівана, 

мліли, вищали, 

обливалися 

сльозами... 

Ліверпульська четвірка з Едом Салліваном — ведучим шоу, яке протрималося на телебаченні з 1948 по 1971 рік.

ЗІ СХОВКІВ ТА АРХІВІВ... 1964
П’ятдесят п’ять років тому на американському телебаченні 
дебютував відомий хлоп’ячий гурт з Великобританії. 
І сталося нечуване... 
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«Усе вийшло 
з-під контролю, 

ми такий сценарій 
не передбачили»

Прессекретар The Beatles 
Брайєн Самервіль — про багатотисячний 

натовп, що зустрічав музикантів у Міжнародному 
аеропорту Кеннеді

Репетиція ліверпульської 
четвірки. Відпрацювання 

коронних трюків перед 
дебютом на американському 

телебаченні.
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У перші дні січня 1959-го загін У перші дні січня 1959-го загін 
Фіделя Кастро увійшов у Гавану. Фіделя Кастро увійшов у Гавану. 
Комуністи вгніздилися за 90 миль Комуністи вгніздилися за 90 миль 
від Флориди!.. Як прийшли від Флориди!.. Як прийшли 
вони до влади, як утрималися? вони до влади, як утрималися? 
Поцікавився Поцікавився Найдж Тассел.Найдж Тассел.

В
они перемогли. При-
наймні, того дня вони 
мали що святкувати. 
3 січня 1959 року Фі-
дель Кастро промов-

ляв до народу з балкону мерії 
Сантьяго-де-Куба: «Для всього 
у світі потрібен час. Революцію 
не можна завершити за один день, 
та будьте певні: ми понесемо 
її у наших серцях, виплекаємо 
її сповна. Будьте певні, ця ре с пуб-
ліка буде по-справжньому справед-
ливою й вільною, народ отримає 
заслужене за всі свої поневіряння».

Його слухали уважно й сто-
рожко, ловили кожне слово. Він 
говорив про те, що було, що бу де, 
про те, чого чекати й на що спо-
діватися. Цей виснажений боями 
чоловік гаряче й перекон ливо 
пророкував відродження на ції. 
Його нації. 

Останні 48 го дин країна жила 
без очільника: президент Фуль-
хенсіо Батиста втік зі свого па-

лацу у Гавані, щоб ніколи більше 
не повернутися на Кубу. І це було 
на краще: його втеча поклала 
край війні, яку бійці Кастро вели 
з солда тами режиму Батисти ос-
танні п’ять з га ком років. 

Доки Кастро промовляв, рево-
люційні частини під командуван-
ням його друга й товариша, ар-
ген тинського борця за свободу 
Ернеста Че Гевари впевненим 
маршем входили у Гавану. Кас т-
ро прибуде туди за п’ять днів. Тієї 
миті, коли він увійде в кубин ську 
столицю, світ зміниться. Куба, 
цей бідний і спаплюжений острів 
у Карибському морі, прорветься 
на передовиці усіх газет світу, 
заявить про себе на повний го лос 
і незабаром стане не останнім 
гравцем на світовій арені. 

НЕСПОКІЙНІ ЧАСИ
З кінця 1950-х почалася нова 

глава історії Куби. Напевно, най-
буремніша за чотири з лишком 
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НЕСИЛА МОВЧАТИ
Один — лікар, інший 
адвокат. Обоє могли 

б цілком пристойно жити, 
не переймаючись політи-

кою. Проте обоє — і 
Кастро, і Гевара, маючи 

загострене почуття 
справедливості, стали 
провідними фігурами 

революції. 

СПРАВУСПРАВУ
ЗА

РЕВOЛЮЦІЇ

ШИРОКИМИ МАЗКАМИ
РЕВОЛЮЦІЯ 

НА КУБІ
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століття. З 1492-го, відколи Ко-
лумб відкрив острів, він увесь час 
був під владою Іспа нії. Невдала 
спроба англійців у XVII ст. захо-
пити цей шмат суші в Кариб сь-
кому морі завершилася фіаско, 
відтоді два століття усе лиша лося 
так, як було. Лише у другій по-
ловині XIX ст. в ході Іспансько-
аме  риканської війни 1898 року 
контроль над Кубою перебрали 
Сполучені Штати. У 1902-му 
кра їну-острів було проголошено 
республікою, але від того мало 
що змінилося: усіма справами 
на Кубі й надалі керували зі Шта-
тів. Чотири десятиліття тривало 
хай безкровне, але жорстоке 
про ти стояння: недемократичні 
вибори, змови, перевороти, чер-
гові вибори з наперед відомими 
результатами... 

Все почалося з прийняття но-
вої конституції у 1940-му. Пре-
зидентом країни було обрано 
Фульхенсіо Батисту, очільни-
ка військового перевороту 
1933 року, начальника генераль-
ного штабу країни. Він і до того 
фактично керував усім, вибори 

Батисти, було збережено «демо-
кратичну й прогресивну сутність» 
конституції 1940-го. 

Так чи інакше, а країна опини-
лася у повній владі американців: 
усі великі підприємства по-
трапили до рук американських 
власників, на провідних посадах 
працювали американські фахів-
ці, нового президента підтриму-
вали американські військові. 

Молодий адвокат Фідель Ка-
ст ро ішов на вибори 1952-го від 
Кубинської народної партії. Че-
рез втручання Батисти вибо ри 
не відбулися, а новий ре жим 
не лишав надії на будь-які де-
мо кратичні ініціативи, відтак 
Кастро ви рі шив діяти силою. 
26 лип ня 1953 року він на чолі 
загону з 160 відчайдухів пішов 
на штурм укріплених казарм 
Монкада у Сантьяго-де-Куба. 
Повстанці сподівалися захо-
пити солдатів зненацька, але 
ті діяли злагоджено: більшість 
нападників схопили кулю просто 
на місці, багатьох було затрима-
но. Фіделю і його братові Рау лю 
вдалося втекти, та їх скоро кину-

лише узаконили статус-кво. 
Законом передбачалося обран-
ня голови держави на чотири 
роки без права переобрання, 
і прези дент-військовий, після 
того як закінчився термін його 
правління (до речі, до волі про-
гресивний), на вісім років випав 
з політичного життя. А в 1952-му 
вирішив повернути ся. Не роз-
раховуючи на чесну перемогу, 
він за три місяці до офі ційних 
виборів, у березні, захопив владу 
перевіреним ме то дом — шляхом 
військового пе ревороту. Про-
голосивши себе президентом, 
Батиста заявив: він загалом 
підтримує конституцію 1940-го, 
але вважає за потрібне тимча-
сово призупинити дію де яких 
її гарантій. У квітні було ви дано 
новий закон, у якому, на думку 

відколи Ко-

«Ваш вирок не має 
значення. Історія 
мене виправдає» 

З ПРОМОВИ КАСТРО НА СУДІ, 1953 
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ВГОРІ: Збройні пе-
ревороти були звичні 
для Куби. 
Ці люди радіють 
поваленню президен-
та Мачадо-і-Мора-
леса, 1933.
Батиста звертається 
до Кубинської армії 
після переворо-
ту,1952.

Першою відкритою акцією кубинських революціонерів 
був напад на казарми Монкада. Розрахунок повстанців 

не виправдався: солдати були насторожі.

Батиста (зліва) оглядає зброю, 

вилучену у бійців Кастро під час 

нападу 26 липня,1953.

ВИ 
ЗНАЛИ?

Решту життя Батиста 
жив у Португалії. США 
і Мексика відмовили 

йому в притулку, лише 
португальский диктатор 

Антоніо Салазар при-
йняв його з умовою, 
що він назавжди піде 

з політики. 
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ли до в’язниці. Обоє отримали 
солідні терміни, однак під тис-
ком громадськості (і за підтрим-
ки священиків) через два роки 
вийшли на волю. 

Після звільнення брати Кастро 
виїхали до Мексики. Перед тим 
Фідель зробив заяву для преси: 
він полишає Кубу, оскільки для 
нього усі шляхи мирної бороть-
би зачинені. У мексикан ській 
столиці брати познайоми лися 
з Че Геварою. В них було так ба-
гато спільного, вони були мов за-
чаровані один одним. Як говорив 
Кастро, Гевара був революціоне-
ром більше, аніж він сам. 

Рік 1956-й. В останні дні лис-
топада Гевара, брати Кастро 
і ще 79 озброєних повстан-
ців — загін імені Руху 26 липня, 
названий на честь подій 1953-го, 
на борту дизельної яхти Granma 
вирушили до берегів Куби. 
Десятиден на по дорож на цьому 
переобладнаному навчальному 
судні ВМС США, розраховано-
му на 12 осіб, була справжньою 
мукою. Люди потерпали від 
морської хвороби, від тисняви 
і спраги. А на бере зі їх чекали сол-
дати Батисти. В недовгій сутичці 
загін втратив понад три чверті 
бійців. Брати Кастро і Гевара ви-
жили дивом, але революційного 
запалу не розгубили. Зібравши 
товаришів, що вціліли, вони за-

Перебуваючи у Мексиці, брати Кастро по-

знайомилися з молодим аргентинським 

лі карем Ернесто Че Геварою. Фідель і Че 

гаряче заприятелювали. У них було багато 

спільного: обоє мали чудову освіту, обоє 

обрали шляхетні прибуткові професії (Ерне-

сто — лікаря, Фідель — адвоката) і обом 

властиве було загострене почуття справед-

ливості. Побачившись вперше, вони прогово-

рили цілу ніч. «Мене не треба було перекону-

вати постати проти тирана, — писав згодом 

Гевара. — Я був зачарований Фіделем. Я по-

діляв його оптимізм. Нам треба було діяти. 

/.../ Припинити скигліти і битись». 

Гевара багато подорожував Латинською 

Америкою і бачив, в яких економічних умо-

вах перебуває увесь регіон. Він пов’язував 

це з нещадною експлуатацією і безцеремон-

ним втручанням США у справи країн. Куба 

видавалася йому чудовою моделлю для 

демонстрації торжества справедливості. 

Вони з Фіделем чудово порозумілися.

ЗУСТРІЧ ІЗ ЧЕ

чаїлися в горах Сьєрра-Маестра, 
аби зібрати однодумців і розроби-
ти нову стратегію боротьби.

ПРИМАРНЕ 
ПРИМИРЕННЯ 

Кубинці не вважали збройне 
повстання єдиним способом здо-
лати чи бодай послабити залізну 
хватку Батисти. Були спроби 
протистояти диктаторові циві-
лізованими політичними мето-
дами. В 1955–56 роках помірко-
вана політична опозиція 
і гро мад ські групи створили 
То вариство друзів Республіки. 
Представники цієї сили пішли 
на перемовини з генералом 
Батистою, сподіваючись знайти 
шляхи виводу країни з політич-
ної кризи. Не вийшло. Спроба 
лише довела, що миром Батиста 
не поступиться. 

З кінця 1950-х на Кубі почала-
ся громадянська війна. У березні 
1957-го загін Directorio Revolucio-
nario Estudiantil — Революційний 
студентський директорат, 
штурмував президентський 
палац у Гавані. Повстанці мали 
намір убити диктатора, але по-
лягли мало не усі. Проф со ю зи 
заговорили про загальний 
страй к, що, безумовно, похитну-
ло б режим, а диктатор у відпо-
відь заборонив народні зібрання 
і об межив свободу слова. Вияв-

ля ти непокору було ризиковано: 
на сторожі законів стояла армія… 
Та були ще методи прихованої 
боротьби: підриви, підпали. 

Так тривало до 1958-го — року, 
що став поворотним у короткій 
історії Куби-республіки. На бе-
резень було призначено чергові 
президентські вибори, але 
Батиста скасував їх —«тимчасово 
переніс». У відповідь США 
оголосили військове ембарго. 
Найбі льше від цього постражда-
ла аві ація — головна ударна сила 
про ти повстанців у неприступній 
гірській місце вості. 

НА КОРОТКІЙ ХВИЛІ

Послаблення військової моці 
Батисти додало наснаги повстан-

Молодого 
адвоката Кастро 
узято під варту 
за організацію 
збройного 
нападу на казар-
ми Монкада. 
Фото перед 
залою суду. 
Виступ Кастро 
у суді став 
яскравим 
звинуваченням 
режиму Батисти. 

Перше фото, на якому 
Че і Фідель зображені 

разом. Мехіко. 

ШИРОКИМИ МАЗКАМИ
РЕВОЛЮЦІЯ 

НА КУБІ
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Че Гевара — чи не найпопулярніший і най-

впізнаваніший образ революціонера в історії. 

А все завдяки портрету Guerrillero Heroico — 

«Партизан-герой», зробленому в 1960 році 

кубинським фотографом Альберто Корда. 

Кілька разів фото використовували у ку-

бинській газеті Revolución в тому ж таки 

1960-му, потім портрет просто висів у студії 

фотографа, на нього практично не звертали 

уваги. 

В 1967-му портретом було проілюстровано 

болівійські щоденники Че Гевари, тоді ним 

скористався французький щотижневик Paris 

Match для ілюстрації замітки про партизан-

ську боротьбу в Болівії. Того ж року трохи 

згодом Че Гевару було захоплено в полон 

і вбито, і славнозвісний портрет розійшовся 

по всіх виданнях світу. А незабаром, обро-

блений і допрацьований художниками, став 

образом революціонера — рок-зірки. А що ж 

авторські права фотографа? Альберто Кор-

да ніколи не заявляв про них. «Я не запере-

чую проти розповсюдження цього портрета. 

Хай користуються ним ті, хто хоче зберегти 

пам’ять про Че, поширити його ідеї соціаль-

ної справедливості». 

ОБРАЗ ГЕРОЯ

цям. Народ був на їхньому боці, 
а завдяки умілій пропагандист-
ській діяльності підтримка зрос-
тала. Найдієвішим інструментом 
пропаганди в країні, де за часів 
диктатора кількість неписьмен-
них сягала 37,5%, було радіо. 
Звісно, не легальна радіостанція 
з чітко встановленими година-
ми мовлення, а піратська Radio 
Rebelde, «Повстанське радіо». 
Передачі вели на коротких хви-
лях, перериваючи радіопрограми 
своїми повідомленнями. Так 
кубинці дізнавалися про пере-
моги і втрати повстанців, про 
сутички з урядовими військами, 
знайомилися з цілями й ідеала-
ми, за які бо ровся «Рух 26 лип-
ня». Роботою радіохвилі опіку-
вався Гевара, він був блискучим 
оратором. Свої промови, прості 
за формою, насичені живими 
яскравими зворотами, зрозумілі 
кожному, але сповнені глибоко-
го змісту, він адресував не лише 
населенню, а й військовим. Одна 
з його промов була звернена 
до солдата Батисти — «посібника 
диктатора, служаки, котрий 
годується крихтами, що діста-
ються йому останньому в довгій 
вервечці посіпак, яка починається 
десь на Вол-стріт». 

Влітку Батиста зважився на на-
ступ на табори у Сьєрра-Мае-
стро. Оголошено було операцію 
«Верано». То був крах: у битві під 
селищем Ла-Плата урядова армія 
зазнала нищівної поразки. Біль-
ше того, рішуча відсіч повстанців 
зламала солдатський бойовий 
дух, деморалізувала військових. 

Березневі президентські вибо-
ри таки відбулися... у листопаді. 
Батиста особисто прослідкував, 
щоб демократія й законність 
торжествували: переміг його 
протеже Андрес Ріверо Агуеро. 
Громадськість була обурена, 
і це спонукало повстанців до дії. 

ДО ПЕРЕМОГИ!
Вирішальний наступ «ру хівці» 

повели у чотирьох на прямках, 
очолили загони Кастро, Гевара, 
Каміло Сьєн фуегос та Джеймі 
Вега. Полки Гевари та Сьєнфуе-
госа дісталися центральних райо-
нів в останні дні грудня 1958-го, 
тоді ж відбувся бій за Санта-Кла-
ру — виріша льна битва кубин-
ської революції. У Санта-Кларі 
сходилися за лізничні шляхи 
країни, контро люючи це місто, 
можна було легко розповсюдити 
вплив і на увесь острів! У перші 
години нового, 1959 року Батис-

«Повстанське радіо» 
вривалося в ефір короткими 

повідомленнями 

Альберто Корда 
демонструє фото 
Че. ЗЛІВА: Багато-
по верхівку у центрі 
Гавани при крашає 
мурал, виконаний 
за слав нозвісним 
фотопортретом. 

ВГОРІ: Обме-
ження поставок 
американської 
зброї позбавило 
Кубинську 
армію змоги 
бомбардувати 
повстанців.

ЗЛІВА: Кастро 
зі своїми бій-
цями у лісовій 
гущавищні.
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Кубинська революція зазвичай постає в образі сильних су-

ворих чоловіків. Без сумніву, рушійну силу політичних перетво-

рень на Кубі уособлювали Кастро і Гевара, та поряд з сильними 

чоловіками були й не менш сильні жінки. Вони не лише забезпе-

чували надійний тил і вирішували побутові питання, хоча уніфор-

ма повстанців і була пошита їх ніжними руками, не лише вели 

агітаційну роботу. Вони стояли пліч-о-пліч з чоловіками у бою, 

уміло вправлялися зі зброєю. Однією з найпалкіших революціо-

нерок була Селія Санчес. Як згадувала про неї колега по борні 

Тете Пуебла, Санчес була талановитим стратегом, вона обмір-

ковувала і враховувала геть усе. Санчес першою з жінок стала 

до бою зі зброєю в руках і в 1958-му створила жіночий баталь-

йон імені Маріани Граялес. «Жінки такі ж умілі борці, як наші 

найкращі солдати-чоловіки», — проголосив Кастро. Він щиро 

шанував своїх прибічниць. Селії Санчес він віддав належне 

у 1981-му, у першу річницю її смерті. У промові на її честь він на-

голосив, що глибоко шанує того, «хто присвятив себе обов’язку, 

ніс свій тягар, не знаючи спочинку, не полишаючи нічого без 

уваги».

ІМ’Я ЇЇ – РЕВОЛЮЦІЯ 
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ВГОРІ: Втеча Батисти стала для 
кубинського народу національ-

ним святом. 
СПРАВА: Кастро звертається 

до жителів Санта-Клари — міста, 
узяття якого стало важливим 

кроком для перемоги революції.

Селія Санчес (справа у центрі) за часів Батисти 
була найрозшукуванішою злочинницею на Кубі.

них су-

ВИ 
ЗНАЛИ? 

Уряд Кастро влаштував 
серію судів над чи-
новниками режиму 

Батисти. Це викликало 
осуд світової спі льноти. 
«Ми караємо убивць, 

як вони того заслугову-
ють», — відрубав 

Кастро. 
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How

та втік у Домініканську Респу-
бліку. Гевара ішов на Гавану. 
Події розвивалися блиска-
вично. 2 сі чня репортер The 
Guardian у Гавані Алістер 
Кук зауважив: «Кінець 
правління Батисти на-
став так швидко, що довгі 
аналітичні передбачення враз 
набули формату коротких 
заміток». 

СТАНОВЛЕННЯ 
НАЦІЇ

Кастро увійшов у Гавану 
8 січ ня і узяв на себе обо в’ язки 

В лютому 1960-го Куба уклала 
торговий договір з Радянським 
Союзом. А вже через півроку 
Кастро з трибуни Генеральної 
асамблеї ООН звинувачував 
Штати у всіх бідах своєї краї-
ни. Розповідав, як уряд Штатів 
приборкав і приручив режим 
Батисти, що під контролем аме-
риканців опинилися усі служби 
й інфраструктури, комунальне 
господарство, банківська система, 
нафтопереробна галузь і цукрова 
промисловість. «Не існувало неза-
лежної республіки. То була коло-
нія, в якій накази віддавав посол 
Сполучених Штатів!» Вибачати ся 
за політику націоналізації Кастро 
відмовився: «Покаянного mea culpa 
не буде!» — твердо виголосив він.

На кінець 1960 року обсяг 
тор гівлі між Кубою й Сполу-
ченими Штатами скоротився 
до несуттєвого. 3 січня 1961-го, 
через два роки після перемоги 

У 1952-му президент Фулхенсіо Батиста 

вдруге прийшов до влади в ході військового 

перевороту, і на сім років Куба перетворилася 

на осередок абсолютної корупції. Сюди пе-

ребралися американські боси мафії, зокрема 

Мейєр Ланські та Лакі Лучано. Вони облашто-

вували тут борделі й казино, і на ці принади 

зліталися багаті туристи. Один із американсь-

ких світських журналів назвав Гавану часів 

Батисти «пестункою насолод». 

Корупція захопила не лише верхні ешелони 

влади, вона поширилася повсюди, за гроші 

і зі зв’язками реально можна було здобути 

усе. «Борделі процвітали, — писав американ-

ський журналіст Девід Детцер, — і все гурту-

валося довкола них. Урядовці отримували 

свою част ку у справі, по ліс мени збирали 

податі за захист і прикриття». 

Не менше, аніж мафія й корупція, непокоїло 

втручання США в економіку країни. Наприкін-

ці 1950-х в руках американських корпорацій 

перебувало 80% кубинських енергосистем, 

90% підприємств гірничої галузі, 40% планта-

цій і переробних підприємств цукрової трости-

ни. Батиста ж виявляв цілковиту байдужість 

до справ внутрішньої політики, навіть не на-

магаючись покращити життя громадян. 

ЛАС-ВЕГАС 
НА КАРИБАХ 

В 1950-ті Куба була улюбленим місцем відпочинку 
американців. За гроші тут можна було усе. 

прем’єр-міністра. Йому дістався 
важкий спадок. Безро бітних — 
близько 600 000 осіб, стільки ж, 
як в усіх Сполучених Штатах, 
більшість жит лових будинків 
неелектри фіковані, 46% усіх зе-
мель у країні зосереджені в руках 
1,5% власників. Нова влада ого-
лосила програму експропріації. 

Сполучені Штати серед 
пер ших визнали легітимність 

нової влади. За кілька мі ся-
ців Фідель Кастро зустрівся 
у Ва шинг то ні з віцепрези-
дентом Ніксо ном. Амери-
канський уряд не радувала 
політика експропріації, адже 
значна кількість підприємств 

на Кубі нале жала американсь-
ким корпораціям, неприєм ним 
було й рішення про підви щення 
експортних ставок на продукти 
розробки корисних копалин, зо-
крема нікель. Втім, загалом при-
чин для занепокоєння не було. 

Прості кубинці 
святкують перемогу 

революції. Січень, 1959

Революцінери 
салютують на чесь 

узяття Гавани.

Штати одними з перших 
визнали законність нової 

кубинської влади
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ВИ 
ЗНАЛИ?

Че Гевара ратував 
за соціальну справедли-
вість, виступав проти ка-
піталізму, з презирством 
ставився до матеріаль-

них багатств... Але 
високо цінував і колек-

ціонував годинники 
Rolex.
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ХРОНІКИ ІСТОРІЇ
Завоювання, військові перевороти, Завоювання, військові перевороти, 

войни... В історії Куби багато потрясінь. 

1492

1762

1878

1898

1902

1909

1933

1952

1959

1961

1962

2016

 Христофор Колумб 
проголосив острів во ло-
діннями Іспанії. Він назвав 
Кубу «найкращим куточ-
ком землі». Через два 
десятиліття конкістадор 
Дієго Веласкес де Куе-
льяр заснував на Кубі 
першу іспанську колонію. 

Закінчилася Десятилітня війна, перша 
з трьох воєн за незалежність Куби від 
Іспанії. Сторони укладають непростий 
договір про перемир’я, який лише тим-
часово притамує протистояння пригноб-
лених і завойовників. 

 Куба отримує формальну неза-
лежність від США, обирає прези-

дента Томаса Естраду Пальму. 
І переобирає його ж через 
чотири роки попри опір опози-
ції. Пальма просить Штати 
втрутитися, і президент Руз-
вельт вводить на Кубу війська 
«через необхідність вберегти 

країну від громадянської війни». 
І захистити американські комер-

ційні інтереси.

Президента Херардо Мачадо, котрий 
значно покращив інфраструктуру 
кра їни і загалом зробив немало для 
її економічного розвитку, скинуто 
внаслідок військового перевороту — 
Повстання сержантів. 

 Острів захоплює 
Британія. То було 
непогане надбання: 
за 250 років іспан-
ського панування 
Куба стала одним 
з найбільших вироб-
ників цукру й тютюну 
і великим ринком 
торгівлі рабами. 
Втримати острів 
британцям вдалося 
лише протягом року. 
Іспанці повернулися. 
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ЗаЗа ікінчилася Десятил

.

Штати втручаються у трирічну Кубинську 
війну за незалежність і оголошують війну 
Іспанії. Семимісячна Іспансько-Амери-
канська війна завершилася тим, що Куба 
відійшла Сполученим Штатам. 
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Президентом Куби обра-
ний головний опозиціонер 
Пальми Хосе Мігель Гомес. 
Вплив США на економіку 
Куби колосальний, відтак 
її продовжують вважати 
колонією Штатів. Формаль-
но Куба стане незалежною 
державою лише в 1925-му.

 Шляхом чергового війсь-
кового перевороту владу 
в країні захоплює Фульхен-
сіо Батиста. Рівень корупції 
в країні зростає в рази. 
Країна перетворюється 
на кубло американської 
мафії. 

 Багаторічне 
протистояння, 
очолюване Фіде-
лем Кастро і Ернес-
том Че Геварою 
призводить до пе-
ремоги революції. 
Батиста тікає 
з країни. 

ЦРУ планує висадку десанту у затоці 
Свиней з метою вбивства Фіделя Кастро 
і повалення комуністичного уряду Куби. 
Спроба Штатів таким чином втрутитися 
у внутрішні справи Куби зазнає поразки. 

 Попри численні 
замахи Фідель 
Кастро дожив 
до 90 років. 
В останні роки 
через стан 
здоров’я він мусив 
передати пост 
керманича своєму 
братові і найближ-
чому соратникові 
Раулю.

 Розташування балістичних 
ракет на Кубі стає причиною 
загострення політичних від-
носин між Штатами і СРСР. 
Інцидент переростає в Ка-
рибську кризу — найбільше 
з протистоянь холодної 
війни. Президент Джон 
Кеннеді і генеральний секре-
тар Микита Хрущов змушені 
шукати компромісу.

в
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Кастро ішов від Сантьяго 
до Гавани майже тиждень. 
Просуватися швидше не мав 
змоги: кожен хотів потиснути 
руку герою революції. 

ШИРОКИМИ МАЗКАМИ
РЕВОЛЮЦІЯ 
НА КУБІ
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Держава з комуністичним устроєм за сто 

миль від узбережжя США опинилася на пе-

редньому рубежі холодної війни. Радян-

ський союз поспішив налагодити відносини 

з Кастро, а для США «червоні» сусіди були 

неабиякою загрозою. У 1961-му американ-

ські спецслужби спробували здійснити замах 

на Кастро (вторгнення у затоці Свиней), 

але зазнали невдачі. В 1962-му спалахнула 

Карибська криза — найбільше протистояння 

часів холодної війни, котре цілком могло за-

вершитися світовою катастрофою. 

Економіку Куби підірвали численні ембарго 

Вашингтона, а тоді й припинення допомоги 

від Радянського Союзу, котрий зник з по-

літичної мапи світу, та держава вистояла. 

Уряд Куби зосередився на питаннях освіти 

й охорони здоров’я і досягнув неабияких 

результатів. Рівень письменності серед 

осіб від 15 років нині сягає 99,7% (серед-

ній по світу становить усього 86,3%); рівень 

дитячої смертності тут нижчий, ніж будь-де 

у світі, а середня тривалість життя вища, ніж 

у жителів Штатів. 

У 2000 році 3/4 працездатного населення 

країни були задіяні у державному секторі. 

Нині ж заохочується розвиток підприємни-

цтва, деякі професії уже вийшли з-під впливу 

держави. Куба поступово стає привабли-

вим туристичним напрямком, провадить 

раціональний перегляд способів управління 

економікою. Як заявив старий революціонер 

Рауль Кастро, котрий став на чолі держави 

у 2008-му і в 2018-му поступився місцем го-

лови Держради і Ради міністрів Куби Мігелеві 

Діас-Канелю, «маємо змінити курс, або ж 

потонемо». 

СПАДОК 
РЕВОЛЮЦІЇ

Зі дня перемоги революції держва неухильно 
приділяє велику увагу освіті населення. 

Кастро особисто 
керував операцією 

протидії американсько-
му десанту в затоці 

Свиней. На фото він 
за кермом танку.

Звернення 
президента 
Кеннеді до нації. 
Період Карибської 
кризи. 

революції і за 17 днів 
до інавгурації Джона 
Кеннеді, діючий президент 
Двайт Ейзенхауер розірвав ди-
пломатичні стосунки з буремною 
республікою. 

НЕПРОСТЕ СУСІДСТВО

В 1961-му ЦРУ спланувало ви-
садку десанту у затоці Свиней 
з метою повалення уряду Кастро, 
але операція провалилася. На-
ступного року у жовтні сталася 
Кубинська криза: СРСР нама гався 
встановити на острові свої баліс-
тичні ракети, націле ні (само со-
бою!) на Західну півку лю і США. 
Для уникнення ката строфи 
світового рівня лідерам двох країн 
довелося домовляти ся, а світові 
пережити два тижні нелюдського 
напруження. Зійшлися на комп-
ромісі: Союз не розміщує ракети 
на Кубі, а Штати не намагаються 
скинути Кастро і прибирають свої 
боєголовки з Туреччини. 

Здавалося, після цього про Ку-
бу ані Штати, ані Союз і чути 

не захочуть. 
Але у листопаді 

1963-го президент 
Кеннеді гово рив про 

Острів свободи і його лідера як-
що не з симпатією, то з розумін-
ням: «Гадаю, ми власними руками 
виплекали Рух Кастро, — розмір-
ковував він в інтерв’ю. — Адже 
Батиста був втіленням гріхів, 
притаманних не кращій частині 
нашого суспільства. Я цілком поді-
ляю ставлення кубинських револю-
ціонерів до ре жиму Батисти». 

Хто знає, як розвивалися б від-
носини Куби й США, якби Кен-
неді лишився жи вий... 

Фідель Кастро помер у 2016 ро-
ці. Багато країн, втративши 
своїх багаторічних очільників, 
кардинально змінювали курс, 
поринали у тривалі процеси 
боротьби... А Куба лишається 
такою, як була: однопартійна 
система, чітка національна ідея, 
вірність курсу та ідеалам револю-
ції. Адже революції не робляться 
за один день. G
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1963-г
Кеннеді го

ВИ 
ЗНАЛИ?

Антиамериканська 
промова Кастро 

на Генасамблеї ООН 
у 1960-му досі вважа-

ється рекордною 
за часом: вона 

тривала 
4 години 29 хв. 
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КРОВ 
ГЛАДІАТОРА 

Гладіаторські бої були 

однією з найулюбленіших 

розваг жителів Стародав-

нього Риму. Та не одне 

лишень криваве видови-

ще вабило тисячі гляда-

чів, штовхало їх мало 

не впритул до арени, був 

тут іще й резон, так би 

мовити, терапевтично-

оздоровчий. Вважалося, 

що кров щойно убитого 

гладіатора чудово зці-

лює хворих на епілепсію. 

Ну і для підвищення 

загального тонусу орга-

нізму ковток свіжої крові 

не завадить. 

Коли вам порадять спробувати старі, віками 
перевірені засоби лікування, краще подумайте, 
чи воно того варте. Людство, знаєте, накопичило 
добрий міх таких панацей... 

РТУТЬ 
Нині навіть школярі знають, 

що меркурій, або ртуть — речовина от-

руй на. Проте довго меркурій був звич-

ним препаратом з арсеналу пересіч ного 

лікаря. Ним до винайдення антибіо тиків 

лікували сифіліс, щоправда, його вплив на 

організм був згубніший за саму хворо бу. 

Пігулки зі вмістом меркурію вважали ся 

мало не панацеєю: ними лікували де-

пре сії, сифіліс, зубний біль, закрепи... 

Трива лий час на такому лікуванні перебу-

вав Авраам Лінкольн, і саме в цей пері-

од, зау важують 

дослід ники, його 

діймали перепа-

ди настрою.

ВІТРИ У ПЛЯШЦІ

Коли в середині XIV ст. у Європі біс-

нувалася чума, ескулапи винаходили 

доволі чудернацькі способи боротися 

з нею. Одним з припущень було таке: 

хворобу переносить смердний дух, 

отруєне повітря. Отож, щоб не захво-

ріти, треба дихати іншим. Приміром, 

власним смородом — кишківниковими 

газами, закоркованими у пляшку.
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У Середньовічній

Європі лікарі надто часто

 пускали кров. Значно частіше, 

аніж в Індії й Китаї,

 де кровопусканнями 

лікують досі.

КРОВ 
ГЛАДІАТОРА

Гладіаторські бої були 

однією з найулюбленіших 

і Стародав-
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ТЕСТИКУЛИ 
КОЗЛА

На початку ХХ ст. 

американець Джон 

Ромулус Брінклі, лікар 

з сумнівною кваліфікаці-

єю, узявся лікувати імпотен-

цію шляхом трансплантації 

пацієнтам тестикул Capra 

hircus, козла домашнього. 

Лікування було неймовірно 

ефективне для... фінансового 

стану містера Брінклі. А от біль-

шість його пацієнтів померли. 

Лікаря визнали шахраєм. 

Операція 
у лікаря Брінклі 
коштувала $750

УЛИ 

н 

ікар 

фікаці-

и імпотен-

плантації 
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шнього.

ймовірно
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рінклі. А от біль-

єнтів померли.
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Меркурієві пігулки 
Blue Mass тривалий 
час були додатком 

до бідної на вітаміни 
дієти моряків. 

На вигляд — флакон-ароматниця або аптечний слоїк. Але всередині... 

Для тих, кому кров не 

допомагала, був дієвіший 

засіб: печінка гладіатора.
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ТОВЧЕНІ МИШІ ET CETERA

Людина віддавна досить жорстоко й негуманно використову-

ва ла жи вих істот, що її оточували. І справа тут не в черевичках 

з крокодила. Куди цікавіше терапевтичне застосування тварин. 

Приміром, англійці епохи Тюдорів вірили, що віслюча шкіра 

допомагає від ревматичних болів, стародавні єгиптяни го-

ту вали пасту з товчених мишей від зубного болю, а амулет 

з кротових лапок ще за часів Стародавнього Риму вважався 

дієвим засобом від судом і кольок. 

Щоб мертві зцілювали живих?..
Про те людство ти сячоліттями ви-
корис товувало мощі й кістки 
по мер лих з ліку ва льною ме-
тою — по магали від усьо го! 

Карл II свято вірив у дієвість 
кра пель Годдарда — 
чудернацького засобу, 
до складу якого вхо-

дили товчені кіст ки 
людського че ре-
па. Цим дивом 
фармації лі кували 
подагру, набряки 

й серцеві напади. 

ФЕКАЛІЇ 
ТВАРИН

Стародавні єгиптяни ні чого 

марно не викидали. Навіть 

(чи тим паче?) екскре менти 

худоби. З органічної сировини 

готували... ліки. Багато ліків з тих, 

що описані у папірусі Еберса — од-

ному з найдавніших медичних текстів, 

написаному бл. 1550 р. до н. е. Були там засоби і від ран 

та переломів, і для контрацепції... Голландський лікар і ана-

том Ісбранд ван Дімербрюк (ХVII cт.) стверджував, що носо-

ву кровотечу можна зупинити, заклавши в ніс свиняче або 

віслюче... даруйте, лайно. 

ВИНО 
MARIANI 

Помірне вживання 

вина, звісно, корисне, 

але... У 1863 ро ці фран-

цу зь кий хімік Анжело 

Маріані створив то ні-

зуючий напій на основі 

вина з листям коки, 

тим самим, яке міс тить 

кокаїн. Vin Mariani — 

вино «Маріані», 

бу ло широко 

розрекла мо ване 

як засіб ледь не від 

усіх хвороб. Його 

страшенно полюбляли 

королева Вікторія 

і папа Лев ХІІІ.

КРОВОПУСКАННЯ 

...або флеботомія. Сучасна медицина теж 

послуговується цією процедурою — для 

забору крові для аналізів. А до ХІХ ст. 

медики вважали, що надлишок крові 

в організмі — причина багатьох хвороб. 

А все через грецького цілителя Гіпограта, 

його теорію темпераментів, опис чотирьох 

соків — рідин, що живлять людське тіло, 

і припущення, що хвороби виникають 

через дисбаланс тих соків. Середньовічні 

ескулапи дуже буквально зрозуміли дав-

ньогрецького колегу і виробили теорію про 

існування так званої зайвої крові — плето-

ри, яка нібито й викликала хвороби. От її й 

позбувалися. Інколи — при підвищеному 

артеріальному тиску, отруєнні чад-

ним газом, набряку легенів — 

допомагало.

Ф
Т

Ст

ма

(чи 

худоб

готувал

що описа

ному з найдав

написаному бл. 1550 р. до н. е. Бу

у

артеріальному

ним газом

дод помаг

-

-

и

Папа Лев XIII так вподобав 
тонізуюче вино, що навіть 
нагородив його медаллю.

уд і кольок. 
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Згадки про кротові лапки 
як перевірений дієвий засіб 

є ще у Плінія Старшого, 
автора «Природничої 

історії»
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За рецептом сера Дігбі 

симпатичну мазь слід було 

готувати на порошку 

з товчених червів, сушених 

кабанячих мізків, часточки 

мощей та іржі.

СИМПАТИЧНА 
МЕДИЦИНА
Дехто з натурфілософів XVII ст. 

вважав, що рану можна вилікува-

ти, наклавши «збройну» мазь 

на зброю, якою її було зроб лено. 

Лікування ґрунтувалося на за са-

дах симпатичної магії, в основі 

якої — ідея про тісний зв’я зок 

предметів, що пребували 

у близькому контакті. Одним 

з прихильників цього методу ліку-

вання був сер Кенелм Дігбі, 

засновник Лондонського коро-

лівського товариства.

Вважалося, 
що найкращий афродізіак — теж 
терті кості...
відповідні. 

ТОВЧЕНІ МОЩІ
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Широко розкинуті над головою руки, пальці 
складені в переможні V — вікторія, перемога! 
Ніксон — переможець президентських перегонів 
1968 року — заслужено купався у загальнонаціо-
нальному захваті. Так само, широко розкинувши 
руки, з осяйною посмішкою він прощався з коле-
гами, коли від’їздив з Білого дому після Вотер-
гейтського скандалу.
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Вотергейт. Це слово зрозуміле 
без перекладу чи не всіма мовами 

світу: найглибша владна криза, 
найгучніший політичний скандал. 

Як той скандал, вправно роздмуханий 
і підтриманий репортерами, поклав 

край політичній кар’єрі людини, 
на яку нація покладала стільки 

надій, — зі слів Найджа Тассела. 

ЗЛЕТ ТА 
ПАДІННЯ
РІЧАРДА
НІКСОНА
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світової. У 1946-му кандидат від 
Каліфорнії Річард Ніксон успіш-
но обійшов на виборах у Палату 
представників демократа Джер-
рі Вурхіса. Своєю перемогою він 
завдячував передусім власному 
красномовству. Його виступи 
були на диво переконливі. Жон-
глюючи спірними твердженнями 
й непрямими доказами, він ви-
словлював припущення (вибо-
рець сприймав їх як аксіоми), 
що Вурхіс — симпатик комуніс-

тів. Суспільство ліві 
погляди не вітало, 
за цих об-
ставин кан-
дидатом міг 
бути лише 
Ніксон. Він 
завжди на-
голошував, 
що сам він 
твердо стоїть 
на антикомуніс-
тичних засадах, і до-
вів це, долучившись 
до роботи Комісії 
з розслідування анти-
американської діяль-
ності та ставши співав-

«Я, 
Річард Мілхауз 
Ніксон, урочисто 
клянуся чесно ви-

конувати обов’язки президента 
Сполучених Штатів і всіма 
силами підтримувати, охороняти 
і захищати Конституцію».

20 січня 1969 року Америка 
зі щирою повагою вслухалася 
у слова присяги тридцять сьомо-
го президента. А через п’ять з по-
ловиною років вона так само 
щиро зневажатиме його й гнівно 

називатиме кожне виголошене 
ним слово фальшивкою. 

НА ВАШИНГТОН
Політичний шлях Річарда Нік-

сона до Білого дому був куди 
звивистішим, аніж Пенсильва-
нія-авеню, якою того дня мчав 
його лімузин до президентської 
резиденції. 

У 1942-му, закінчивши ви-
вчення юриспруденції у рід-
ній Каліфорнії, він переїхав до 
Вашингтона, щоб працювати, 
як і мріяв, в урядових структурах. 
То була його перша державна по-
сада, якщо не брати до уваги 
службу на флоті під час Другої 

тором низки антикомуністичних 
законів. 

На той момент Ніксона знали 
у Вашингтоні як представника 
Каліфорнії. Національна слава 
прийшла, коли було завершене 
слідство проти Елджера Хіса, ко-
лишнього службовця Держдепар-
таменту, підозрюваного у шпі-
онажі на користь Радянського 
Союзу. Наполегливість і завзяття 
Ніксона допомогли викрити не-
правдиві свідчення Хіса, довести, 
що той дійсно передавав урядові 
документи головному редакто-
рові журналу Time, колишньому 
комуністу й радянському агенту. 
Народ оцінив заслуги Ніксона, 
у 1948-му його вдруге обрали 

конгресменом. 
Час було подумати про 

сенат. На виборах він зі-
йшовся з кандидаткою від 
демократів Хелен Гаган Дуг-
лас. Боротьба була гарячою, 
промови Ніксона палкими 

й проникливими. 
Тоді-то він і от-

римав прізви-
сько, котре 
лишилося 
з ним на 
увесь час 
його по-
літичної 
кар’єри, — 
Хитрий Дік, 
Tricky Dick. 
Він зауважив 
у списках G
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во ліві
ало, 

іс-
х, і до-
вшись 
місії 
ня анти-
ї діяль-

ши співав-

у 9 у дру
конгресменом. 

Час було подум
сенат. На вибора
йшовся з кандид
демократів Хеле
лас. Боротьба бу
промови Ніксон

й проникл
Тоді
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сь
л
з
у
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л
к
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ВГОРІ: Ейзенхауер 
і Ніксон, президент 
і віцепрезидент, 
1957 рік. Чашечку 
кави на честь пе-
реобрання на дру-
гий термін! ВГОРІ 
ЗЛІВА: Під час ви-
борів у сенат Нік-
сона — умілого 
адвоката і блиску-
чого оратора — 
прозвали Хитрим 
Діком. ВНИЗУ: 
Розкриття справи 
Хіса утвердило 
імідж Ніксона як 
твердого борця 
з комунізмом. 

Герой війни Ейзенхауер 
і молодий політик Ніксон були 

чудовою командою
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Ніксон із дружиною Патрицією 
під час Національного з’їзду 
Республіканської партії. 
1952 рік.

ПОРТРЕТ ЕПОХИ 
ЗЛЕТ ТА ПАДІННЯ
РІЧАРДА НІКСОНА
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Двайт Ейзенхауер — герой війни, 
мудрий вояка, а Ніксон, котрому 
заледве виповнилося 39, — мо-
лодий політик. Тому суспільство 
поблажливо проігнорувало де-
які розбіжності у надходженнях 
і витратах на виборчу кампанію 
Ніксона. 

Ніксон, котрий ще на посту 
сенатора закликав до протидії 
поширенню комунізму в світі, 
продовжив цю лінію й на посту 
віцепрезидента, де відав уже 
зовнішньою політикою. Коли 
в 1955-му в Ейзенхауера став-

ся серцевий напад і він два 
місяці пролежав у лікарні, 

Ніксон, як і передбачено 
законом, виконував його 
обов’язки, і робив це так 
виважено й мудро, що 
громадськість усвідо-
мила: рано чи пізно цей 

хлопчина стане хазяїном 
Овального кабінету. 
У 1960-му, коли підходив до 

завершення президентський тер-
мін Ейзенхауера, Ніксон і справ-
ді вирішив поборотися за місце 
у Білому домі. Він був безумов-
ним фаворитом республіканців, 
але у фіналі зійшовся з дуже 

демократів, котрі підтримували 
Дуглас, тих, кого вважали при-
хильниками комунізму, тож, під-
сумував майбутній сенатор Рі-
чард Ніксон, є підстави вважати, 
що його опонентка поділяє ідеї 
своїх прихильників; у будь-якому 
разі, наголошував він, вона не-
достатньо нетерпима до комуніс-
тичних ідей. 

Він переміг. Але сенатором 
пробув лише третину терміну. 
О ні, не через скандал, навпаки, 
через визнання його заслуг: він 
став віцепрезидентом в адміні-
страції президента Ейзенха-
уера. Антикомуністична 
риторика й непримирен-
на боротьба з «лівою 
заразою» слугували 
йому найкращою 
рекомендацією, 
а високий рівень 
підтримки у Ка-
ліфорнії — най-
заселенішому 
зі штатів з найчислен-
нішим представництвом у колегії 
виборців — майже стовідсотково 
гарантував перемогу. До того 
ж вони з Ейзенхауером чудо-
во доповнювали один одного: 

сильним суперником — канди-
датом від демократів Джоном 
Ф. Кеннеді. Політичні історики 
вважають, що вирішальними 
у їхньому двобої стали перші в іс-
торії США теледебати. Фактично 
лідера обрала чорно-біла камера, 
удару по іміджу Ніксона завдав… 
колір його костюма. Насиченіше, 
темніше вбрання Кеннеді добре 
виділялося на фоні телестудії, 
немов підкреслювало його 
вагу, а піджак Ніксона значно 
м’якшого, поміркованого відтін-
ку просто зливався з картинкою. 
Кеннеді переміг з незначною 
перевагою. Ніксона було вибито 
із сідла. Тимчасово… 

ПРОГРАТИ, 
ЩОБ... ВИГРАТИ

Ніксон з родиною повернув-
ся до Каліфорнії, зосередився 
на адвокатській діяльності, узяв-
ся за написання мемуарів. Зда-
валося, його політична кар’єра 
дійшла піка і має на цьому за-
вершитися. Та він думав не про 
це. «Мені не вірилося, — писав 
він, — коли казали, що кожний, 
хто проходить через президент-
ські перегони, почувається так, G

E
T

T
Y

 I
M

A
G

E
S

 X
6

На перших в історії 
США теледебатах 
Ніксон поступився 

Кеннеді

зовнішнь
в 1955-му

ся серц
міся

Нік
за
об
ви
гр
ми

хло
Овал
У 196

завершен
мін Ейзен

уг: він 
дміні-
ха-

у колегії

и 

лен-

Після теледеба-
тів Ніксонові 
зателефонува-
ла мати: її дуже 
непокоїло, що 
він виглядав 
блідим і зму-
ченим. 

Перемогу 
в 1968-му Нік-
сонові забезпе-
чила мовчазна 
більшість — ті, 
хто прагнув 
стабільності.
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наче уже все пережив. Я ж нині 
відчуваю, що дійшов до того етапу 
в житті, коли мені є про що на-
писати у мемуарах». 

Через два роки Ніксон вирішив 
повернутися у політику, та зорі 
відвернулися від нього: на губер-
наторських виборах рідної Калі-
форнії він програв Петові Бра-
уну. Такого стусана долі він 
вочевидь не очікував. 

Інший міг і зламатися, але 
не Ніксон, такі гравці так про-
сто з поля не йдуть. У виборчій 
кампанії 1964 року він грамотно 
й послідовно підтримував кан-
дидата від республіканців Баррі 
Голдвотера, але своєї кандидату-
ри не висував. То був винятково 
тонкий розрахунок: рватися 
у Білий дім у 1964-му, фактично 
одразу після вбивства Кеннеді, 
коли позиції демократів, і зокре-
ма Ліндона Б. Джонсона, були 
майже нездоланні, було б марною 
витратою сил. Голдвотер у цьому 
переконався. 

А от рік 1968-й був чудовим 
часом для Ніксонового реваншу. 
Країну лихоманило. За рік стало-
ся два гучні вбивства — Мартіна 
Лютера Кінга та Роберта Кен-
неді, не вщухали демонстрації 
проти війни у В’єтнамі, непри-
каяні йіппі перетворили на фарс 
із насильством з’їзд демократів 
у Чикаго… Вочевидь суспільст-
во потребувало сильного лідера, 
і він, Ніксон, міг стати таким. Він 
розраховував на підтримку тих, 
кого називав «мовчазною біль-
шістю», the great silent majority, — 
поміркованих консерваторів, 
котрих пригнічувала вся ця соці-

ально-політична турбулентність. 
Його передвиборчі обіцянки 
були прості: знизити рівень зло-
чинності й покласти край війні 
у Південно-Східній Азії. 

Джонсон вибув з перегонів 
на початку, в Ніксона лишився 
один опонент із демократів, 
діючий віцепрезидент Х’юберт 
Хамфрі. Та був іще третій канди-
дат, колишній губернатор Алаба-
ми Джордж Воллес, висуванець 
від Американської незалежної 
партії. Його присутність у вибор-
чому бюлетені трохи похитнула 
традиційний хід виборчих захо-
дів демократів у південних шта-
тах, і завдяки цьому республікан-
ці повернулися у Білий дім після 
восьмирічної перерви. 

ЗЛЕТ ТА ПАДІННЯ
Вхід Річарда Ніксона у Білий 

дім виглядав тріумфально. З но-
вим президентом суспільство 

пов’язувало стільки сподівань!.. 
(І до слова, багато тих сподівань 
справдилися.) 9 серпня 1974 року 
він полишав Білий дім із зовсім 
іншим настроєм. Не було радіс-
ного натовпу, десятків камер 
і репортерів, тільки родина, 
працівники апарату і службовці 
резиденції. Президент повіль-
но, наче втомлено, здолав п’ять 
сходинок вертольота, що сів на 
південному газоні, й готовий був 
зникнути у череві гвинтокри-
лої машини, та на мить завмер, 
немов вагаючись, а тоді — за по-
дібних обставин це виглядало 
шокуюче й зворушливо — обер-
нувся, широко розкинув руки 
і посміхнувся. То була посміш-
ка переможця, така сама, як на 
інавгурації! 

Вертоліт поплив над містом 
до авіабази Ендрюс. Білий дім. 
Пенсильванія-авеню. Урядо-
вий квартал. Капітолійський 
пагорб і сам Капітолій, де він 
двічі складав присягу… Так, він 
по-філософськи зауважив, що 
доля дає нам не чарку безнадії, 
а чашу можливостей, але свої 
можливості він зважував тверезо: 
цієї миті він ішов з найвищої 
посади у безвість, знеславлений, 
облитий брудом... 

Напередодні ввечері він висту-
пив з телезверненням до нації, 
сповістив про намір подати у від-
ставку. Він не виглядав ані при-
гніченим, ані присоромленим, 
чітко наголошував на досягнен-
нях, зроблених за його правлін-
ня, і — ані слова про обставини, 
які змушували його полишити 
Білий дім. 

ВГОРІ: Візит 
Ніксона до Ки-
таю (1972) при-
вів до віднов-
лення між краї-
нами диплома-
тичних відносин, 
перерваних на 
чверть століття. 

ВГОРІ СПРАВА: 
Звістка про 
бомбардування 
Камбоджі ви-
кликала новий 
сплеск народ-
ного гніву. 

Боб Вудворд 
(зліва) і Карл 
Бернстайн, жур-
налісти The Wa-
shington Post, 
розкрутили 
вотергейтську 
справу до рівня 
скандалу сві-
тового масш-
табу.

СІЧЕНЬ – ЛЮТИЙ 2020        39

_0AB5K_HIS_01_2020_034-041-History-2019-1-2-UA.indd_16486612.indd   39_0AB5K_HIS_01_2020_034-041-History-2019-1-2-UA.indd_16486612.indd   39 27.12.2019   17:35:2427.12.2019   17:35:24



G
E

T
T

Y
 I
M

A
G

E
S

 X
8

чина відставки: Вотергейт, 
Watergate. 

СКАНДАЛ ПОДАНО! 
Президентські вибори в листо-

паді 1972-го були, без перебіль-
шення, зоряним часом республі-
канців: Ніксон отримав найвищу 
підтримку в 49 штатах, лише 
в Массачусетсі та Колумбії пере-
могли демократи. Та незабаром 
виявилося, що не такі-то одно-
стайні були виборці, а унікаль-
них результатів було досягнуто 
не зовсім чесним шляхом. 

Це сталося в червні, у роз-
пал виборчої кампанії. У штаб-
квартирі Національного комітету 
Демократичної партії, у готельно-
му комплексі Watergate у Вашинг-
тоні, поліція затримала п’ятьох 
осіб, котрих одразу запідозрили 
у політичному шпигунстві. 
У затриманих виявили фото-
копії документів, магнітофонні 
стрічки й засоби прослуховуван-
ня. Репортери The Washington Post 
Боб Вудворд та Карл Бернстайн 
почали власне розслідування. 
З’ясувалося, що прізвище одного 
із затриманих фігурувало у спи-
сках членів CRP — Комітету з пе-
реобрання президента. Комітет — 
Координаційний центр партійних 
активістів для підтримки прези-
дента, котрий іде на переобрання, 
був організацією громадською. 
Але через натиск ЗМІ в адмі-
ністрації Ніксона занервували. 
Журналісти вчули сенсацію, 

Він говорив правду: час його 
президентства був періодом 
звершень, «досягнень, якими всі 
ми можемо пишатися, досягнень, 
що стали можливі завдяки спіль-
ним зусиллям адміністрації, кон-
гресу й усього народу», як сказав 
він сам. Були досягнення суто 
політичні: глибоко символічний 
візит до Китаю, налагодження 
стосунків із СРСР та Ізраїлем… 

Однак був і таємний наказ 
про покривні бомбардування 
Камбоджі. І був скандал — при-

запрацювали ще наполегливіше. 
Вони виплескували все нові по-
дробиці. Джерело в них, як вони 
заявляли, було стовідсотково на-
дійне: дехто владний і таємничий 
на прізвисько Глибока Горлянка. 
У 2005-му особу інформатора 
розкрили: ним виявився виконав-
чий директор ФБР Марк Фелт. 
Фелт мав повний доступ до дета-
лей розслідування і регулярно 
частував ними репортерів.

The Washington Post виходи-
ла з крикливими заголовками, 
та Ніксон упевнено продовжував 
кампанію; його майстерності 
й витримки вистачило, щоб зна-
йти потрібні контраргументи, за-
спокоїти й переконати виборців. 

Навесні 1973-го офіційне роз-
слідування набрало обертів. За-
триманих було визнано винними 
ще в січні, а в березні один з них, 
колишній оперативник ЦРУ 
Джеймс МакКорд, заявив, що 
ЦРУ не мало стосунку до вторг-
нення у штаб демократів, але під-
твердив, що офіційні особи були 
до цього причетні. Федерали зву-
зили коло пошуку замовників 
і зосередилися на близькому 
оточенні президента. 

Наступного місяця Джон Дін, 
радник президента, почав спів-
працювати зі слідством. Не по-
лишаючи свій пост і працюючи 
над проблемою мінімізації впливу 
скандалу на імідж Ніксона, Дін 
дав вибухові свідчення стосовно 
прихованих питань американ-
ської політики. Та найбільший 
резонанс викликала його заява 
про те, що приховання деталей 
Вотергейту він обговорював 
із президентом 35 разів. 

ТРИ КРАПКИ 
Пристрасті розпалювалися. 

Щоб трохи знизити напругу, Нік-
сон 30 квітня 1973 року змістив 

ПІСЛЯ ВІДСТАВКИ

1. Марк Флет, згодом розкритий 
як особа під псевдонімом Глибока 
Горлянка. 2. Колишній співробітник 
ЦРУ, експерт з електроніки та 
крадіжок інтелектуальної власності 
Джеймс МакКорд. 3. Джон Дін, 
«фахівець із приховання і маніпу-
ляцій», радник Ніксона. 4, 5. Джон 
Даніель Ерліхман і Гаррі Робінс 
«Боб» Холдеман — «берлінська 
стіна» у захисті Ніксона. 6. Арчи-
бальд Кокс, спеціальний прокурор 
(справа).

Джеральд Форд, віцепрезидент Ніксона і його 

наступник, після від’їзду Ніксона з Білого дому 

записав: «Наш довгий всенародний кошмар 

скінчився». Не минуло й місяця, як Форд 

підписав попередникові повне помилування. 

Справу Вотергейту було закрито раз і назав-

жди. З політики Ніксон пішов. Написав кілька 

автобіографічних книг, у 1977 році дав серію 

докладних телеінтерв’ю Девідові Фросту про 

подробиці Вотергейту. З початком 1980-х 

багато подорожував, зустрічався з лідерами 

різних країн, включаючи лідерів СРСР. 

1
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Здійнявши руки 
у переможному 

жесті, з широкою 
осяйною по-

смішкою — так 
Ніксон полишав 

Білий дім. 

Діна і того самого дня найняв 
двох нових радників, Джона Ер-
ліхмана та Гаррі Робінса Холдема-
на. Справа набула несподіваного 
повороту, коли в липні стало ві-
домо, що Овальний кабінет у Бі-
лому домі оснащено системою 
звукозапису і Ніксон записував 
свої розмови й телефонні дзвінки. 
Сцепрокурор Арчибальд Кокс 
затребував записи, та Білий дім 
зголосився надати лише стено-
грами; прокуратура прийняти їх 
відмовилася. Через кілька місяців 
президент Ніксон вимагатиме 
звільнення Кокса, генеральний 
прокурор Річардсон відмовить 
йому і сам подасть у відставку. 
Преса назвала це протистояння 
Суботньою різаниною… 

Розслідування тривало. Ніксон 
наполягав на своїй непричетності 
до вторгнення у «Вотергейті», 
йому стало відомо про проник-
нення шпигунів у штаб демо-
кратів лише після їхнього затри-
мання. Йому вірили й не вірили. 
У листопаді 1973-го він дав прес-

конференцію, яку транслювало 
телебачення. На гострі запитання 
журналістів він відповідав твердо 
й однозначно: нічого протиправ-
ного він не зробив, до будь-яких 
шпигунських дій і махінацій не-
причетний. «Люди мають знати, 
чи шахраював їхній президент. Я не 
шахраював», — викарбував він 
кожне слово. 

А того ж місяця виявилося, що 
18 хвилин записів з Білого дому 
стерто. Секретарка запевняла, що 
їх було знищено через банальну 
технічну несправність, та це ли-
ше посилило підозри й додало 
темних барв до вже майстерно 
змальованого репортерами порт-
рета Хитрого Діка. 

Намагання роздобути ті плівки 
продовжилися у 1974-му. У липні 
Верховний суд постановив, що 
на запит прокуратури мають бути 
надані всі плівки в оригіналах, 
без купюр. І тоді з’явилися так 
звані Smoking Gun Tape — плівки, 
що містили докази вини Ніксона. 
Ідіома Smoking Gun (дослівно — 

«дуло, що димиться») і в дипло-
матичній лексиці, й у розмовній, 
і в юридичній означає одне: не-
спростовний доказ. На записі 
особа, яку було ідентифіковано 
як президента, радила залучити 
фахівців ЦРУ, аби ті натиснули на 
ФБР і змусили федералів згорну-
ти розслідування вотергейтської 
справи як такої, що шкодить на-
ціональній безпеці. Край. Прези-
дента Ніксона, політика Ніксона 
більше не існувало.  

Чи вірили у його винуватість 
колеги й товариші по партії, 
чи сумнівалися виборці, біль-
ше не мало значення. Конгрес 
ось-ось мав розпочати процедуру 
імпічменту. Він вирішив не че-
кати політичної страти. Вороги 
отримали свою частку задоволен-
ня, на більше хай не розрахову-
ють. Він подав у відставку.

Країна пережила «найганебні-
ший епізод в історії президент-
ства», пристрасті довкола Во-
тергейтського скандалу помалу 
вщухли. Головний державний 
пост обійняв віцепрезидент 
Ніксона Джеральд Форд. Через 
місяць він оголосив Ніксонові 
повне помилування «за всі ймо-
вірні злочини, виявлені й приховані, 
скоєні за час президентства». 

Однак питання лишилися… 

Нація жадала знати, 
чи шахраював президент; 

він наполягав, що ні
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МЕРЛІН
МОНРО

Вона досі кумир і загадка. Дурненька 
блондинка? Саме такий образ 

створила їй кіностудія. Насправді 
ж вона була Актрисою, наполягає 

кіноакадемік Сара Шейн.R
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КОРОТКО
Її справжнє ім’я — Норма 
Джин Мортенсон, народи-
лася в Лос-Анджелесі 
1 червня 1926 року. Через 
психічну хворобу матері 
мала складне дитинство, 
змушена була кочувати 
з однієї прийомної родини 
в іншу, зрештою опинила-
ся у притулку для сиріт. 
Дівчинка змалку мріяла 
про кіно і таки стала 
кінозіркою. 

 ––
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НЕОДНОЗНАЧНІ СПОГАДИ
Мерлін Монро назавжди увійшла в пантеон зірок Голлівуду. Проте згадують її частіше не як талановиту (а в цьому 
немає сумнівів) актрису чи цікаву особистість. Причиною для спогадів є здебільшого приписувані їй романи 
та «загадкові» обставини смерті. Хоча, на думку поліції, зі смертю усе було однозначно: банальне передозування. 

НЕЗАКІНЧЕНА СПРАВАОстанній фільм за участю кінозірки «Щось має статися» так і лишився незавершеним. Через хворобу Монро за місяць з’являлася на знімальному майданчику лише 12 разів, відзнято було менше 8 хвилин придатного до монтажу матеріалу. 

КАЖУТЬ ЛЮДИ...

Коли в 1962-му на гала-концерті 

на честь дня народження 

президента Мерлін проспівала 

Happy Birthday, чутки про її 

особливі стосунки з Джоном 

Кеннеді набули нового 

поштовху.

«БІЛЬШУ ЧАСТИНУ

 СВОГО ЖИТТЯ 

Я ТІКАЛА ВІД 

СЕБЕ САМОЇ»
МОНРО В ІНТЕРВ’Ю THE EVENING POST, 1956
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ТАКА ФОТОГЕНІЧНА!
Вона була красунею, 

мала гарну фігуру, 
осяйну посмішку, 

чудові русяві кучері... 
Та головне, її «любила» 

камера. З такими 
даними Норма Джин 

скоро стала професій-
ною «дівчиною 
з обкладинки».

МАГІЯ КІНО
Норма підписала контракт 

з кіностудією 20th Century Fox 
у 1946 році. Відтоді вона 
почала використовувати 

псевдонім Мерлін Монро. 

«Я НІКОЛИ 
НЕ ХОТІЛА 

БУТИ МЕРЛІН,
ПРОСТО ТАК
СТАЛОСЯ»
МОНРО ДЛЯ VANITY FAIR, 1960

ВІДКРИТТЯ
Фотограф Девід Коновер підшу-
кував модель для агітаційного 
плаката. Йому вказали на Норму 
Джин, просту робітницю оборон-
ного заводу. Ця дівчина була 
неперевершена! 

НАРОДЖЕННЯ ЗІРКИ
Від початку її сприймали як гарненьку пінап-модель. 
Та вона прагнула більшого і на більше була здатна. 
Вона послухала поради стилістів, змінила колір 
волосся, допрацювала пластику і стала досконалою 
голлівудською блондинкою, зіркою світового рівня. 
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ШЛЮБ ЗА РОЗРАХУНКОМ

Шістнадцятилітня Норма вийшла заміж 

за Джеймса Догерті, щоб не повертатися 

у сиротинець. Він не схвалював її захоплення 

кіно й роботу моделлю, а вона прагнула 

свободи. Вони розлучилися в 1946-му.

ЧОЛОВІКИ МЕРЛІН
Вона мріяла створити сім’ю, мати 
велику родину. Але усі шлюби 
завершилися розлученнями. 

ОТАКА ВОНА, 

ЛЮБОВ 

З зірковим бейсболіс-

том Джо Ді Маджіо 

вони побралися 

у 1954-му. Він не схва-

лював провокаційний 

образ дружини, 

прагнув диктувати їй, 

як триматися, які 

обирати ролі... Вони 

розлучилися менше 

ніж за рік, але зали-

шилися друзями. 

Саме Ді Маджіо 

підтримував її у най-

складніші моменти, 

він організовував її по-

хорон... І протягом 

20 років надсилав 

квіти на її могилу. 

НЕСПОДІВАНИЙ СОЮЗ

У 1956-му Мерлін вийшла заміж за драматурга 

Артура Міллера. Голлівудський бомонд був 

приголомшений, адже Міллер був симпатиком 

комунізму. Втім, у 1961-му вони розлучилися.

училися в 1946 у

с-

а-
й 

, 

о-

ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА
Мерлін надзвичайно серйозно 

ставилася до своєї роботи. Вона 
навчалася сценічному мистецтвту в 

кращих майстрів, готуючись до ролі, 
робила стоси поміток, звіряючись, чи 

точно зрозуміла режисерський задум, 
чи розгадала глибинні мотиви свого 

персонажа. 

НАРОДНА 
УЛЮБЛЕНИЦЯ
Після виходу на 

екрани кінофільму 
«Асфальтові 

джунглі» (1950) 
Мерлін стала 

неймовірно 
популярна, публіка 

буквально завалила 
її листами. 
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АСФАЛЬТОВІ ДЖУНГЛІ, 1950

Кількахвилинна поява у чорно-білому фільмі 

стала для Мерлін справжнім початком кіно-

кар’єри. У дівчини таке гарненьке личко!

ФІЛЬМОГРАФІЯ
Кінострічки, які визначили долю 
Монро-актриси. 

НЕПРИКАЯНІ, 1961

Це останній завершений кінофільм Мерлін 

і остання робота Кларка Гейбла: його не стало 

у листопаді 1960-го. Мерлін, як зауважили 

критики, розкрилася тут зовсім інакшою. 

ДЖЕНТЛЬМЕНИ ВОЛІЮТЬ БІЛЯВОК, 1953

Комедійна роль блискуче вдалася Мерлін, 

пісня «Кращі друзі дівчат — діаманти» стала 

заслуженим хітом. Критика стверджувала: 

її амплуа — комедія. 
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СХВАЛЕНО ГОЛЛІВУДОМ
Мерлін Монро і Джейн Рассел на 

голлівудській «Алеї слави», 
1953 рік. Такі несхожі 
секс-символи 1950-х.

НЕПРОСТА РОБОТА
Зйомки комедії «В джазі тільки дівчата» (1958) були 

вкрай непрості. Мерлін усіх доводила до сказу. 
Режисер Біллі Вайлдер навіснів, але тримався. Та що 

з нею, врешті-решт?.. Через тиждень після зйомок у неї 
стався викидень...

ТА САМА МИТЬ
За зйомками вікопомного кадру 
з фільму «Сверблячка сьомого 
року» (1955) слідкує натовп фанатів.
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о 

МОМЕНТ ІСТИНИ
Мерлін готується 

до складної сцени 
у «Неприкаяних» (1961). 

Вона вперто прагнула 
відійти від стереотипу, 

який призначив їй Голлі-
вуд. Саме тому вона 

в 1954-му відмовилася 
від запропонованої 

комедійної ролі і нена-
довго розірвала 

контракт з кіностудією. 

ВИПЛЕКАНА 
ДОСКОНАЛІСТЬ

Їй прописали роль 
секс-символу 

Голлівуду, вона мала 
бути досконала. 
Через це студія 

настійно радила їй 
зробити пластику носа 

і підборіддя. 

У ЦЕНТРІ УВАГИ
Довкола Мерлін 
постійно роїлися люди 
з камерами, полювали 
на подробиці її особис-
того життя, формува-
ли чутки й скандали. 

«Я ЛИШЕ ХОТІЛА
 БУТИ ПРЕКРАСНОЮ»

МОНРО ДЛЯ MARIE CLAIRE, 1960
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Волю Німеччини до свободи було жорстоко 
придушено, але лишалися ті, хто закликав 

співгромадян пробудитися, противитися, діяти. 
Докладніше про все — Пет Кінселла

Ні б б

КОЛЮЧКИ
ДЛЯ ГІТЛЕРА

БІЛА ТР    ЯНДА

ВИКРИТТЯ
«БІЛА ТРОЯНДА»
ПРОТИ НАЦИЗМУ
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Кістяк організації «Біла троянда» 
складали п’ятеро: Ганс і Софія 

Шоль, Крістоф Пробст, 
Александр Шморель і Віллі Граф.

На фото (зліва направо): Ганс, 
Софія і Крістоф. 
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С
трілка годинни-
ка наближалася 
до п’ятої по обіді. 
22 лютого 1943 року, 
Мюнхен, в’язниця 

Штадельхайм. З моменту, коли 
їм, зрадникам, зачитали вирок, 
минули лічені години. Крістофа 
Пробста, студента-медика, підве-
ли до гільйотини. Лезо безжально 
блиснуло і опустилося. В унісон 
з його смертоносним звуком 
Ганс Шоль вигукнув: «Es lebe die 
Freiheit!» («Хай живе свобода!»)

Кількома хвилинами раніше 
та сама гільйотина обірвала жит-
тя молодшої сестри Ганса Софії 
Шоль. Їй було тільки 21 — дівча! 
Та це дівча з такою твердістю, 
таким самовладанням ішло 
на страту!.. 

«Такий приємний сонячний 
день, — сказала вона чи то сама 
до себе, чи звертаючись до бра-
та, — а я маю йти. Але що важить 
моя смерть, якщо вона пробудить 
тисячі і спонукає їх до дії?..»

лідера, за нетерпимі вислов-
лювання навіть двічі втрапляв 
до в’язниці. Він був приголо-
мшений, коли його любий Ганс, 
його первісток, у 15 років став 
членом Hitlerjugend — нацист-
ської організації для юнаків, 
а маленька Софія приєдналася 
до аналогічної дівочої «зграї», 
до Bund Deutscher Mädel, BDM — 
Союзу німецьких дівчат. 

Спочатку діти й справді пала-
ли нацистською ідеєю, Ганс був 
обраний прапороносцем заго ну 
на з’їзді НСДАП у 1936-му. 
Та що глибше занурювався він 
в ідеоло гію, що більше довіду-
вався про організацію, то бі льше 
розчаровувався. Жорстокість, 
нетерпимість, потурання пия-
цтву, заохочення ненависті — усе 
це суперечило його нахилам 
і прагненням. 

Гансові було років сімнад-
цять, коли його затримало СС 
«за аморальну поведінку» — зви-
нуваченням у гомосексуалізмі, 
за доносом... товариша, Рольфа 
Футтеркнехта. Того ж дня хлопця 
виправдали, але тепер він точно 
знав: його шлях деінде, не з ними. 
До всього Ганс захопився дів-
чиною на ім’я Трауте Лафренц. 
Вона була членкинею молодіж-
ного об’єднання Bün dische Ju-
gend. Там заохочували спортивні 
заняття, активний відпочинок, 
ідеологічного вишколу як такого 
не було, але «бундіси» час то кон-
фліктували з «юними гітлерів-
цями». 

Брата і сестру Шоль, віком 
24 і 21 рік відповідно, узяли, коли 
вони розкидали листівки. На тих 
аркушах були всі докази вини — 
критика Гітлера і Третього рейху, 
передбачення поразки Німеччи-
ни у війні, що охопила світ і з бо-
жевільною си лою трощила люд-
ські життя на Східному фронті... 
Затримані були членами групи 
супротиву «Біла троянда», за-
кликали громадян до непокори 
нацистському ре жи му. В органі-
зації було десь 30 осіб — крапля! 
Але пі сля поразки під Сталінгра-
дом «шмаркачі» помітно ативі-
зувалися, а рейх сприймав усе 
вкрай гостро. 

Сподівання Софії, що її смерть 
пробудить тисячі, не справди-
лись. Розраховувати на таке у Ні-
меччині у розпал переможної 
вій ни було наївно. Лише коли 
Третій рейх сконав, коли німець-
кий народ прокинувся і роззир-
нувся, брат і сестра Шолі та їхні 
товариші достукалися до сердець 
співгромадян.

БУНТІВНА ЮНЬ
Батько Ганса і Софії Роберт 

Шоль, вюртемберзький політик 
і громадський діяч, щирий люте-
ранин, виховував дітей чесними, 
тер пимими, люблячи ми. Сам він 
був переконаним пацифістом 
і, коли спалахнула Перша світо-
ва, відмовився слу жити зі зброєю 
в руках, записався на ме дичну 
службу. Від початку він різко 
засуджував на цистів і їхнього 

трілка годинни-

24
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Ганс став членом 
Hitlerjugend, 

як більшість хлопців 
його віку 

Ганс Шоль (вгорі) першим 
долучився до руху опору 
режиму. Софія (зліва) 
наполягла, що мусить бути 
поряд з ним. 

Фюрер інспектує загони юних 
гітлерівців, 1936, з’їзд НСДА. Десь 
у цій шерензі стоїть і Ганс Шоль. 
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Софія теж 
поглянула на 
роботу ВDM 
критичніше: над-
то вже аг ресивною 
була фа шист ська 
ідеологія, нею про-
сяк нуте було усе і в Союзі, 
в школі. Після школи дівчина 
відпрацювала півроку вихова-
телькою у дитячому садочку — 
відбула трудову повин ність, за-
проваджену Імперською службою 
праці, і нарешті слідом за Гансом 
вступила в Мюнхенський уні-
верситет. Він вивчав медицину, 
вона — біологію й філософію. 

КОЛИ ПРИЙШЛИ
НАЦИСТИ 

Жорстокі вуличні акції, залякування, агресивні 
промови, політичний по пулізм — послуговую-
чись усіма цими методами, нацисти встановили 
в країні автократичний режим. Вільну мислячу 
Німеччину скував страх, країна швидко на-
вчилася люті й нетерпимості до ворогів, вірності 
й любові до фюрера, батьківщини і кривавого 
прапора зі свастикою. За неповагу до цих трьох 
стовпів держави можна було загриміти за ґрати. 
Або й накласти головою. По всій країні не було 
родини, в якій син, брат, чоловік чи батько не по-
бували б на фронтах. Звіст ки звідтіль надходили 
різні, але сказати вго лос про негаразди на пере-
довій, про поразку або що, висловити невдоволен-
ня політикою фюрера було все одно, що підписати 
собі смертний вирок. Влада заохочувала викриття 
«зрадників» простими громадянами. Дітям про-
понували інформувати владу про настрої батьків, 
викладати у формі нарисів, яка панує атмосфе-
ра вдома, про що говорять за обіднім столом. 
Доносили один на одного сусіди, друзі, родичі, 
колеги... Фюрер веде переможну війну і Третій 
рейх — це на віки. А хто 
вважає інакше, тому 
не жити. 

де переможну війну і Третій
А хто 
у 

Гансове навчання 
перерва лося в 1940-му: його 

було мобілізовано на медичну 
службу, він опинився у польово-
му госпіталі в Сен-Катені, в оку-
пованій нім цями Франції. Отут-
то він і побачив нацизм у дії. 
Через два роки, уже на Східному 
фронті, він зустрів однодумців — 
Александра Шмореля (друзі 
звали його Шурик, хлопець був 

ВГОРІ: Дорогою на 
Східний фронт. Ганс 
і Алек сандр, 1942. 
ФОТО У РАМЦІ: 

Крістоф Пробст

Ганса і Алек-
сандра (оби-
два справа) 
було мобілі-

зовано у 
мед частини.

Фронтовий обід. Ганс (другий зліва) 
з товаришами у хвилини затишшя. 
Дехто з бойових побратимів стане 
членом підпільної організації. 

СПРАВА: Гітлерів-
ський режим багато 

уваги при діляв 
вихованню юного 

покоління — майбут-
ніх солдатів Рейху. 

НИЖЧЕ: Расизму 
навчали уже в школі. 
На фото: Вчителька 
звертає увагу учнів 
на те, якими мають 
бути риси обличчя 

справжнього 
арійця. 

ВИ 
ЗНАЛИ?

У лютому 2012 року 
Російська православна 

церква за кордоном 
канонізувала Алексан-

дра Шморелля 
як святого. 
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наполовину росіянин), Крісто-
фа Пробста та Віллі Гра фа. Граф 
найдовше перебував на фронті, 
тому найбільше знав про злочи-
ни нацистів. Проте усі вони 
на власні очі бачили, що чинять 
«представники арійської раси». 

Таке саме було і далеко в тилу. 
Батька Ганса Роберта Шоля 
на три місяці кинули за ґрати 
за доносом колеги: в розмові він 
назвав Гітлера «бичем божим», 
і колега поспішив доповісти, 
куди треба...

За три місяці Гансові дозволи-
ли повернутися до Мюнхена 
й продовжити навчання. Без сум-
ніву, це було везіння, про яке 
ба гато не мріяв! Бійня на Східно-
му фронті була найкривавішою 
з усіх, в яких загрузла Німеччина. 
Гітлерівська пропаганда працю-
вала славно, але в обхід цензури 
у тил просо чу валися правдиві 
відомо сті про «справедливу спра-
ву» гітлерівських «визволителів». 
Звістки приносили очевидці, ті, 
хто побував у тому місиві, як на-
речений Софії Фріц Хартна-
гель. У кожному випуску новин 
повідомлялося про здобутки 
й завоювання, про наближен-

ня перемоги, 
та студентська 
спільнота уже 
знала про Вар-
шавське гетто, про концен-
траційні табори, про масові 
убивства євреїв у Бабиному яру, 
про ставлення до військовопо-
лонених, про втрати вермахту 
на Східному фронті.

ВІД ІДЕЇ ДО ДІЇ 
Ганс і Александр вирішили 

діяти. Вони підготували серію 
полум’яних листівок, котрі нази-
вали між собою пелюстками білої 
троянди. Перші чотири листівки 
було видано й розповсюджено 
у березні — липні 1942-го. Текст 
першої починався зі згадки про 
Гете, про славну історію Німеч-
чини, якою вона була; як проти-
вага цьому наводилися злочини 
нацистського режиму, говори-
лося про біль і сором, який він 
несе своїй нації. Друга листівка 
викривала сутність націонал-со-
ціалізму й висміювала характерні 
ораторські риси Гітлера. У третій 
листівці, яку Трауте Лафренц 
вдалося доправити до Гамбурга, 
юнаки давали пересічним грома-

дянам прак-
тичні вказівки, 
як протидіяти 
режиму актив-

но й пасивно, як саботувати 
розпорядження влади. У четвер-
тій листівці звернулися до тем 
духовних, закликали громадян 
згадати про свій християнський 
обов’язок противитися злу. 
Наголошувалося, що автори 
листівки самі німці. Послання 
закінчувалося словами: «Ми – 
ваше брудне сумління». 

На півроку діяльність довелося 
перервати: Шоля і Шморе ля зно-
ву закинули медиками на Східний 
фронт. Коли хлопці повернулися 
до Мюнхена, до їх нього гурту 
приєдналися Віл лі Граф і Крістоф 
Пробст, трохи згодом — викладач 
філософії про фесор Курт Хубер. 
Невдовзі Софія довідалася про 
братову підпільну діяльність і теж 
захо тіла долучитися. Ганс, добре 
усвідомлюючи надзвичайний 
ризик, намагався її відмовити, 
але дівчина стояла на своєму. 
Зрештою він здався. Софія взяла 
на себе матеріальне забезпечення 
організації. Враховуючи, що жі-
нок на контрольно-пропуск них 

Хлопців було мобілізова-
но на медичну службу, 
Софію — на роботу 
у промисловий сектор, 
на завод. 
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Пропаганда 
працювала завзято, 

та хлопці з фронту
 знали правду
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НІМЕЦЬКІ 
АНТИФАШИСТИ

По всій країні виникали групи 
опору, але діяли вони здебільшого 
у повній ізоляції. 

Одна з найвідоміших груп — 
«Червона капела». Її організували 
у Берліні Харо Шульце-Бойзен, 
обер-лейтенант Люфтваффе, 
з дружиною Лібертас та адвокат 
Арвід Харнак з дружиною амери-
канкою Мілдред. Їх соратниками 
стали близькі друзі і знайомі — 
усі люди освічені й заможні, 
зі зв’язками. Вони передавали 
союзникам відомості про злочи-
ни нацистів, про розташування 
військових частин та заводів, 
друкували і розповсюджували 
листівки, у яких закликали 
громадськість до непокори, роз-
клеювали анти нацистські агітки, 
також до по магали переслідува-
ним переховуватися від гестапо 
і в разі потреби тікати з краї ни. 
Нацистським нишпоркам вдало-
ся перехопити кілька радіограм 
на Москву, очільників організації 
було викрито і невдовзі страчено. 

У «Гурток Крейзау» — ще одну 
групу супротиву, увійшли пруссь-
кі аристократи, релігійні діячі 
й політичні активісти. Зібрав 
і об’єднав противників нацизму 
Хельмут Джеймс фон Мольтке. 

Члени гуртка були переконані 
у неодмінному падінні Третього 
рейху і розробляли плани віднов-
лення стражденної Німеччини. 
Очільників групи, серед них 
і Мольтке, арештували в хо-
ді ви криття змови про замах 
на Гітлера 20 липня 1944 року, 
відомий як операція «Валькірія». 
«Гурток» до цього був непричет-
ний, але спрацювали сімейні 
зв’язки: гуртківець Петер Йорк 
фон Вартенбург доводився кузе-
ном Клаусові фон Штауффенбер-
гу, одному зі змовників. 

По-своєму чинила опір режиму 
й молодіжна організація «Пірати 
едельвейса» — антагоніст «Гіт-
лерюгенду». Її члени, підлітки 
14–17 років, вправно дошкуляли 
«юним гітлерівцям», друкували 
і розповсюджували листівки 
з закликами до супротиву, вла-
штовували дрібні акти саботажу 
на підприємствах, де працювали, 
підтримували харчами остарбай-
терів, якщо вдавалося, то й пере-
ховували євреїв.

пунктах обшукували менш при-
скіпливо, Софія і Трауте Ле ф ренц 
могли безпечніше перево зити 
листівки.

ЧАС ЦВІТІННЯ
Незабаром організація охоп-

лю вала вже близько тридцяти 
осіб. Вони проводили зібран ня 
у книж ковій крамниці Йозефа 
Зенгена — він теж не підтриму-
вав нацистський режим. Тут во-
ни читали заборонені книги, 
дискутували, писали й друкува ли 
листівки, обговорювали плани. 
Через Лізелоту (Ліло) Рамдор 
та Фалка Харнака — бра та героя 
антифашиста Арвіда Харна-
ка, вони налагодили зв’язок 
з ін ши ми антинацистськими 
об’ єднаннями, зокрема з Rote 
Kapelle, «Червоною капелою». 

Ганс Шоль, Шморель і Граф 
час від часу «лоскотали нерви» 
гестапо, лишаючи довкола Мюн-
хена даруночки. Раз вони за три 
дні примудрилися прикрасити 
закликом «Геть Гітлера!» стіни 
й паркани в сімдесяти місцях 
у передмісті. Написи булі гігант-
ські, під два метри, і зроблені 
стійкою масляною фарбою. 

вали євреїв.

СПРАВА: Харо Шульце-Бойзен 
працював на радянську розвідку під 

псевдонімом Старшина
НИЖЧЕ: Хельмут Джеймс фон Мольтке 

був непричетний до змови про 
вбивство Гітлера. Але висловлювані 

ним думки було визнано зрадою. 

ВГОРІ: Віллі 
Граф входив 
також в като-
лицьку антина-
цистську 
організацію 
Grauer Orden — 
«Орден сірих»
НИЖЧЕ: 
Професор Курт 
Хубер. Шанова-
ний викладач 
спочатку був 
поза підозрою. 
Як міг він бути 
причетний 
до «хлоп’яцької» 
зграї? 

77 000
осіб було убито в Ні-

меччині під час Другої 
світової за вияв супро-

тиву режиму у тій 
чи іншій формі. 
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Листівки видавали, як і рані-
ше, але вишукували й нові, до-
шкульніші й вишуканіші методи 
боротьби. Наснаги їм додала по-
разка вермахту під Сталінгра-
дом у січні 1943-го, коли після 
кривавого протистояння Гітлер 
втратив усю 6-ту Армію. 

П’ята листівка вийшла під 
за головком «Усім німцям!» За-
клики в тексті були чіткішими, 
зрозумілішими — підпільники 
значно вдосконалили навички 
у пропаганді. Листівку було роз-
повсюджено по всій Німеччині. 

Для шостого послання текст, 
просякнутий почуттям загально-
національної зневіри й болю, 
написав Хубер. То був останній 
друкований твір «Білої троянди». 
За розповсюдження цих листівок 
і затримали Ганса й Софію. 

Зазвичай листівки вони над-
си лали поштою, здебільшого 
тим, чия діяльність передбача ла 
спілкування з великою кількі-
стю осіб, громадським діячам, 
службовцям, або залишали 
у гро мадському транспорті 
чи те лефонних будках. Та після 
Ста лінграда й повстання у Мюн-
хенському університеті, де сту-
дентство бурхливо відреагувало 
на приниження одного з нацист-
ських начальників, свідома юнь 
сподівалася на ширшу підтрим-

ку, розраховувала запалити іскру 
супротиву по університетах 
кра їни. Щоправ да, не всі були 
налаштовані од наково. Взагалі-
то, у лавах «Білої троянди» пішов 
розлад. Ганс втратив обереж-
ність, це загрожувало і йому са-
мому, й усім. Як підоз рювали то-
вариші, то було через його нову 
подругу Гізели Шертлінг — осо-
бу вкрай підозрілу. Він приводив 
її на зібрання, через неї лишав 
листівки у місцях, де їх наявність 
ставила під удар усю групу. Про-
тиріччя у методах боротьби й 
ідеології поглиблювалися. Хубер, 
Шморель, Граф готові були вже 
облишити роботу. Та Ганс пере-
конував то варишів написати 
ще одне по слан ня.

НА МІСЦІ ЗЛОЧИНУ
18 лю того 1945 року вони з Со-

фією втекли з лекцій — мали 
на гальнішу справу: зухвало, май-
же не криючись, розклеювали 
й роз кладали листівки на дверях, 
у коридорах і аудиторіях Мюн-
хенського університету Людвіга 
і Максиміліана. Останню кипу 
листівок Софія скинула з галереї 
атріуму. Дощ папірців всіяв хол 
і сходи і привернув увагу охо-
рон ця Якоба Шміда. Умлівіч 
він здій няв тривогу, затримав 
поруш ників і викликав гестапо. 

Під час обшуку у Ганса ви лу-
чи ли рукописні замітки до но-
вої листівки. Там ішлося про 
не ми нучу поразку Третього 
рейху від союзницьких військ, 
про зважені дії президента США 
Франкліна Рузвельта. Читаю-
чи це, нацисти оскаженіли. 
В домі Шолів провели обшук. 
За знайде ними паперами визна-
чили, що замітки писав Кріс-
тоф Пробст. Його узяли того 
ж дня. Байдуже, що на руках 
у 23-річного Пробста була хвора 
дружина і троє малолітніх ді-
тей, наймолодшому з яких було 
менше місяця. 

Брата і сестру Шолів допиту-
вав слідчий Роберт Мор. Допити 
три вали кілька днів. Спершу він 
схильний був вважати, що Со-
фія до справи непричетна. 
Але гестапівські фахівці знали 
свою справу, і Ганс заго ворив. 
Софія намагалася узя ти вину 

у 

ЗЛІВА: У судо вому 
процесі над 
членами «Бі-
лої троянди» 
головував Роланд 
Фрейслер.
ЗЛІВА НИЖЧЕ: 
Судова зала, 1943.
СПРАВА: Остання 
членкиня «Білої 
троянди» Трауте 
Лафренц.
СПРАВА: Віддру-
ковані листівки, 
які розповсю-
джувалися 
Німеччиною. 

Заарештовано було
усіх, хто бодай якось

був причетний до 
«Білої троянди»
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РУХ ОПОРУ
В країнах, окупованих нацистською Німеччи-

ною, опиратися ворогові було не менш складно 
й ризиковано, аніж деінде у Мюнхені чи Берліні. 
Однак з моральної точки зору це було прості-
ше — більшою була підтримка з боку населення, 
борців руху опору не таврували як зрадників. 

Широкого розголосу набула боротьба францу-
зького руху опору, дієві організації супротиву 
діяли по всіх країнах Європи. Серйозним плац-
дармом опору окупантам стала Польща, де під-
пільники не раз завдавали ворогові клопоту 
гучними диверсіями. Потерпали фашисти від 
дошкульних диверсій і з боку партизанів і підпілля 
на території України, яку від початку вважали 
мало не своєю вотчиною. В окупованій Норвегії 
мирне населення виявляло акти масової непоко-
ри, саботаж був звичною справою, організовані 
групи налагодили передачу розвідданих силам 
союзників. Чи не найбільшим досягненням 
норве зького руху опору було потоплення кількох 
німецьких суден і диверсії на Norsk Hydro – за-
воді у Веморку з вироблення важкої води, оксиду 
дейтерію, що ускладнило німцям роботу над про-
грамою створення ядерної зброї. Борці голланд-
ського опору найбільше переймалися порятунком 
«ворогів» нацистського режиму, зокрема євреїв. 
У низці таємних і ризикованих операцій задіяно 
було близько 200 000 місцевих жителів, їм вдало-
ся зберегти життя понад 300 000 осіб. 

З вересня 1943-го, з моменту висадки німців на 
Сицилії, на просторах усієї Італії активізувався 
партизанський рух. До протистояння залучилися 
усі верстви населення. Для координації дій різних 
груп було створено підпільний Комітет національ-
ного визволення, в який увійшли представники 
комуністів, соціалістів, членів християнсько-де-

мократичної партії. 

на себе — і марно: за-
судили обох. Показовий 
суд відбувся 22 лютого. 
На лаві підсудних з ними 
був і Пробст. Захист працював 
формально, протягом усього 
процесу над ними відверто на-
сміхалися й принижували на всі 
лади. Суддя Роланд Фрейслер, 
переконаний нацист, усіх трьох 
визнав винними у державній 
зраді і засудив на смерть. 

КВІТКА ЗІВ’ЯЛА
Коли Ганса виводили з універ-

ситету, він гукнув Гізелі: «Скажи 
йому, я не прийду на обід». Це був 
шифр, це мало застерегти і її, 
й інших. Вона не ворухнула ся. 
Її теж затримали, і вона ви кла ла 
усе, що знала про «Білу троян-
ду». Почалися арешти. Прийшли 
й до професо ра Хубера, котрого 
спершу не пов’язували зі сту-
дентським рухом. Справу проти 
нього і Шмореля вели поспіхом, 
стратили їх у липні 1943-го. Суд 
над Графом теж був недовгим, 
але він мовчав, тому допитували 
його довго й старанно. Стратили 
12 жовтня 1943-го. 

Усіх, хто бодай якось був при-
четний до діяльності «Білої 
троянди», гестапо просіяло 
че рез дрібне сито, усіх провело 
через ув’язнення. Виправдано 
було лише Фалка Харнака. Ліло 
Рамдор спочатку відпустили, але 
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Гіммлер віддав особистий наказ 
затримати її. Її схопили вдруге, 
та їй пощастило втекти. Вона 
вижила, все життя, до 2013-го 
прожила у Німеччині. 

Трауте Лафренц затримува-
ли двічі. Останнє засідання 
в її справі, де їй, безперечно, 
вине сли б смертний вирок, було 
призначене на квітень 1945-го. 
Союзники звільнили місто 
за три дні до дати суду. По війні 
вона емігрувала до Штатів, де 
й нині проживає у Південній 
Кароліні. 

Копію шостої листівки «Білої 
троянди» Хельмут Джеймс фон 
Мольтке, член «Гуртка Крей-
зау» — однієї з німецьких груп 
супротиву, передав до Брита-
нії. Під заголовком «Маніфест 
мюнхенських студентів» її було 
надруковано багатотисячним 
тиражем і скинуто з повітря 
на німецькі міста. Той заклик, 
як і всі попередні, знайшов слаб-
кий відгук. Приклад «Білої тро-
янди» подіяв так, як і прагнули 
нацисти: люди боялися. Схоже, 
боялися навіть почути свою со-
вість — ту саму, що промовляла 
вустами купки юних героїв про-
сто у лігві скаженого вовка.

ЗЛІВА: Мілан, 1945. 
Італійські партизани 
проводять рейди 
з виявлення 
прибічників 
нацистів. 

У серпні 1944-го 
польське підпілля 
підняло заколот 
проти нацистів, 
відомий як Варшав-
ське повстання. 

Меморіал на честь членів 
«Білої троянди» біля входу 
(вгорі) та всередниі Мюн-
хенського університету, 
де було затримано Шолів. 
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ВИ ЗНАЛИ? Гільйотину, на якій було страчено Ганса і Софію Шолів, було виявлено у запасниках Баварського національного музею у січні 2014-го. Нині експонат поповнив експозицію. 
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ВИКРИТТЯ 
«БІЛА ТРОЯНДА»
ПРОТИ НАЦИЗМУ
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Для кожного сол-
дата війна закін-
чується у свій 
час, багатьох 
вона не відпускає 
десятиліттями. 
Та історія Хіроо 
Оноди, лейтенан-
та Імператор-
ської армії Японії, 
особлива: для ньо-
го Друга світова 
тривала на три 
десятиліття 
довше, аніж для 
всього світу. 

   БОЙОВИЙ ЛИСТОК
ВІЙНА ХІРОО ОНОДИ

Останній
солдат 
імператора
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розпочати роботу будь-якої миті, але 
уряд Філіппін не давав згоди. Дивер-
санти ж продовжували свою справу.

І ОДИН У ПОЛІ ВОЇН
У 1954 році під час чергового на-

паду на поліцію було вбито капрала 
Сьоїті Сімаду. Філіппінська влада, 
стурбована появою агресивних чу-
жинців, дозволила почати пошуки. 
З Онодою залишився тільки рядо-
вий вищого класу Кінсіті Кодзука, 
та знайти їх не вдалося. 

У 1972-му Кодзука загинув. Онода 
залишився сам. Норіо Сузукі, турист 
із Японії, випадково натрапив на 
нього у джунглях 20 лютого 1974 ро-
ку. Сузукі намагався переконати 
Оноду, що війна скінчилася, але 
в того був непохит ний аргумент: 
якби це було так, наказ скласти 
зброю він отримав би від свого ко-
мандира майора Йосімі Танігусі. 

ОСТАННІЙ НАКАЗ
Сузукі привіз у Японію фото 

старого партизана і докладно пе-
реповів усю розмову. Отже, щоб 
зупинити останнього солдата ім-
ператора, потрібно було знайти 
майора Танігусі. Його негайно 
розшукали: колишній військовий 
торгував у маленькій книгарні. 
Він погодився востаннє надіти 
форму і віддати важливий наказ. 

У лютому 1974-го Танігусі вилетів 
на Філіппіни. Починати масштабну 
пошукову операцію було безглуздо, 
комісія з повернення пішла на хит-
рість: у районі, де орієнтовно міг 

І
шов рік 1944-й. Американці 
жорстко тіснили Японію по-
всюди на Тихому океані, війна 
ось-ось мала закінчитися. Як? 
Звісно, перемогою Імператор-
ської армії Японії, про це знав 

кожний солдат! 

ЗВ’ЯЗОК УТРАЧЕНО
У середині 1944-го 23-річного мо-

лодшого лейтенанта Хіроо Оноду 
з диверсійним загоном перекинули 
на острів Лубанг на Філіппінах. Він 
мав наказ налагодити партизанський 
спротив американським загарбникам. 
У вересні 1945-го американці скину-
ли бомби на Хіросіму й Нагасакі та 
Японія капітулювала. Але в хащі, де 
переховувалися диверсанти, ці нови-
ни не дійшли. Для групи Оноди війна 
тривала. Зв’язок з більшістю дивер-
сійних груп, розкиданих по тихооке-
анських островах, було втрачено, та 
уряд робив усе, щоб повернути своїх 
солдатів додому. За підтримки амери-
канців філіппінська влада скидала над 
імовірними місцями дислокації пар-
тизанів інформаційні листівки, закли-
ки й накази, підписані японськими 
воєначальниками. Листівки Онода 
бачив, але не повірив жодному слову. 
В армійському училищі Нокано були 
добрі вчителі, він засвоїв їхні настано-
ви: американці вдаватимуться до най-
агресивнішої дезінформації. Він повів 
групу — усього троє! — далі в джунглі. 

 
ТАКТИКА 
ВИЖИВАННЯ 

Спроби вийти на зв’язок з партиза-
нами робилися ще і ще, та вірний сол-
дат імператора був переконаний: це 
підступи ворога. На зв’язок він уперто 
не виходив, і невдовзі японська влада 
визнала його групу загиблою. 

А вони продовжували воювати, 
переховуючись у передгір’ях. Харчі 
роздобували, коли і як доведеться, 
інколи вкрай обережно, ретельно 
замітаючи сліди, крали худобу, 
зрідка полювали. На одному місці 
надовго ніколи не лишалися — кочу-
вали, спали здебільшого під відкри-
тим небом, іноді — у печері, якщо 
на шляху траплялася підходяща. 
У 1950-му в сутичці з військовими 
було поранено і схоплено рядового 
першого класу Юїті Акацу. Тоді 
й стало відомо, що Онода і ще двоє 
з його групи живі. Японська спеціаль-
на комісія з повернення покинутих 
солдатів з-за кордону готова була 

переховуватися Онода, розбили 
«японський табір». 

Онода виявив «своїх» 9 березня 
і надвечір вийшов до них. Чоловік 
у потріпаній, але доглянутій формі, 
із самурайським мечем і рушницею 
в ідеальному стані. Першим, хто 
зустрів його, був Сузукі. З палатки 
вийшов Танігусі. Перш ніж зачи-
тати вікопомний наказ, майор по-
дружньому простягнув партизанові 
пачку сигарет. Онода закурив... 
Наказ звучав неймовірно. Як мог-
ла капітулювати його велична краї-
на? Як міг не дійти до нього наказ? 
Заради чого він стільки років вою-
вав, стількох убив?.. 

10 березня Онода офіційно склав 
зброю перед президентом Філіппін 
Фердинандом Маркосом. З 1945 по 
1974 рік японець і його бійці здійс-
нили понад 100 нападів на амери-
канські бази, філіппінських чинов-
ників і урядовців, убили 30 осіб 
і тяжко поранили близько півтори 
сотні. За філіппінськими законами 
Оноді загрожувала смертна кара, 
але президент Маркос дарував 
йому помилування. 

У Японію Онода повернувся як ге-
рой. Та з погляду покоління, що ви-
росло у повоєнні роки, він був зло-
чинцем. У 1975 році він переїхав до 
Бразилії, купив ранчо. У Японію 
повернувся через дев’ять років, 
заснував громадську організацію 
«Школа природи», метою якої було 
виховання здорової молоді. Помер 
останній солдат імператора 17 січня 
2014-го у віці 91 року. 

ЗЛІВА: Молод-
ший лейтенант 
Хіроо Онода 
з братом, 1944 р. 
СПРАВА: Рік 
1974-й: Онода 
передає свій 
меч президен-
тові Філіппін 
на знак капіту-
ляції. На запи-
тання, що дава-
ло йому сили 
триматися 
стільки років, 
Онода коротко 
відповів: «Мій 
обов’язок». 
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ІМПЕРАТОР, 
КОТРИЙ СТВОРИВ

ЄВРОПУ

Костянтина, єдиного 
з римських імператорів, 

називають Великим. І не тому, 
наголошує Філіп Матишак, 

що був заступником християн: 
він уславився у віках як той, 

хто заклав підвалини сучасної 
Європи. 

КОСТЯНТИНІВ ДАР
Однією з причин надзвичайної 
могутності церкви у Середні віки 
було те, що папа — очільник церк-
ви — володів Римом і переважною 
частиною Західної Європи. Начебто 
то був успадкований Костянтинів 
дар — подяка імператора папі 
Сильвестру І за те, що той зцілив 
його від прокази. За дарчою влади-
ці церкви передавалося місто Рим 
і всі західні провінції імперії, верхо-

венство папи визнавалося над 
престолами Константинополь-
ським, Александрійським, Антіохій-
ським і Єрусалимським, усіма архі-
єреями й священниками й усіма 
християнами. Та цей документ ви-
явився підробкою, що аргументо-
вано довів італійський гуманіст 
Лоренцо Валла ще у 1440-х. Проте 
тоді вже у руках папи зосереджено 
було достатньо влади…

К
остянтин прийшов до вла-
ди, коли доля величного 
Риму висіла на волосині. 
Його попередникові вдалося 
виштовхати Рим із тривалої 

кризи, тієї самої, яку ми нині назива-
ємо Кризою III ст., але тепер слід було 
подбати, аби майбутнє бодай якось 
проясніло. Костянтинові це вдалося: 
він запровадив нові порядки й зако-
ни, створив маленький всесвіт, який 
увійшов в історію цивілізації як період 
пізньої античності. 

Усі діяння імператора докладно 
й точно зафіксовані його хроністами 
й істориками, та сам він — людина 
з плоті й крові, з думками й почут-
тями — лишається загадкою. Неупе-
реджених свідчень про нього вкрай 
мало. З ранніх християнських джерел 
римський імператор Костянтин постає 
мудрим і добрим. А хроністи початку 
нової ери описують зовсім іншу люди-
ну: підступний, жорстокий, спраглий 
влади вбивця, котрий, рвучись до ім-
ператорського трону, не пощадив ані 

друзів, ані рідних; вони ж припуска-
ють, що й християнство він прийняв 
не просто так, а з певною політичною 
метою. 

ОБРАНЕЦЬ
Костянтин народився у 272 році н. е. 

у римській провінції Верхня Мезія, 
що нині на території Сербії. Йому ви-
повнився 21 рік, коли імператор Діо-
клетіан впровадив новітню політико-
адміністративну реформу — тетрархію 
Діоклетіана. Імперією, за Діоклетіаном, 

Смерть Костянтина. 
Гобелен XVII cт.

Костянтин вина-
городжує папу 
Сильвестра.

A
LA

M
Y

 X
2,

 G
E

T
T

Y
 X

1

СІЧЕНЬ – ЛЮТИЙ 2020        59

058-063_History-2019-1-2_UA.indd   59 27.12.2019   17:45:58



мав керувати не один, а четверо пра-
вителів: два старших — августи і два 
молодших — цезарі, котрі відповідали 
б за різні частини країни. Після два-
дцятилітнього правління августи мали 
зректися влади, на їхнє місце стали 
б цезарі й обрали власних «регіо-
нальних представників». Констанція, 
батька Костянтина, було обрано одним 
із цезарів, другим став Галерій. Та по-
честі вимагали жертв: Констанцій му-
сив відіслати дружину Єлену, матір 
Костянтина, й одружитися з Теодорою, 
дочкою імператора Максиміана. 

У році божому 305-му августи зрек-
лися влади і Констанцій та Галерій 
посіли їхнє місце, призначивши собі 
наступників-цезарів. Констанцій був 
уже немолодий, і Галерій сподівав-
ся, що скоро правитиме одноосібно. 
От тільки у Костанція є син… 

Констанцій саме бився у Британії, 
і Костянтин випросив дозволу приєдна-
тися до нього. Там, на островах, під міс-
том, яке римляни звали Еборакум (нині 
Йорк у Англії), Констанцій помер на 
руках у сина. Було це року 306-го. Вірні 
легіони одразу ж по смерті Констанція 
проголосили Костянтина августом. 
Це не відповідало системі тетрархії, де 
перш за все оцінювалися заслуги обран-
ця, але Костянтин довів, що гідний бути 
правителем, коли вміло відбив франк-
ське завоювання Галлії. Вожді франків 
потрапили у полон, і їх обох — нечувана 
жорстокість! — Костянтин наказав зго-
дувати на арені диким звірам.

ЧИЯ ВЛАДА?
Костянтин, з власної волі чи через 

обставини, узурпував владу, не ли-
шивши місця у тетрархії Максенцію, 
синові колишнього імператора Макси-
міана. Максиміан спробував привер-

нути на свій бік Костянтинові легіони 
і привести сина до влади з їхньою до-
помогою, та справа провалилася, і він 
вчинив самогубство. 

Року 311-го н. е. Костянтин правив 
західною частиною імперії, Ліциній — 
східною. У Римі саме здійнялася смута, 
Максенцій уміло нею скористався і за-
хопив Італію, проголосивши себе імпе-
ратором з титулом цезаря. Усе видава-
лося дуже ладно, і радники, і віщуни 
запевняли його, що владу він узяв по 

праву і надовго. 
А от Костянтин 
вважав інакше 
і виступив проти 
в рази чисельні-
шої Максенцієвої армії. 

Вони зійшлися біля Мульвій-
ського мосту. Тоді-то вперше над 
Костянтиновим військом і піднявся 
лабарум — бойовий стяг із грецькими 
літерами «Х» і «Р», вимовлялися вони 
як «хі» та «ро», а разом читалися як 
«хр» — «Христос». Начебто Спаситель 
явився імператорові уві сні та повелів 
здійняти прапор зі своїм іменем над 
військом і те саме ім’я написати на всіх 
щитах. Чи то допомогло заступництво 
Христове, чи не вміле командування 
Максенція, а Костянтин переміг 
і став августом на Заході. 

ПОХІД НА СХІД
Схід — території куди більші за за-

хідні — належав Ліцинію. Костянтин 
вирішив його потіснити. Хоча стосун-

ки між ними були дружні, майже ро-
динні: дружиною Ліцинія була зведена 
сестра Костянтина Констанція. 

У Мілані в 313-му Костянтин і Ліци-
ній підписали знаменний Міланський 
едикт — угоду про релігійну терпи-
мість у Римській імперії. Помилково 

ТЕТРАРХІЯ 
У 293 році імператор Діоклетіан, 
аби покласти край війні за імпера-
торський трон, прописав таку собі 
кар’єрну ієрархію. Вище за всіх 
у цій системі стояли два старші ім-
ператори, августи; вони управляли 
Східним і Західним Римом. Кожний 
август мав наступника — цезаря, 
котрий наслідував йому в разі смерті 
або по завершенню двадцятилітньо-
го терміну правління. Система була 
б життєздатною, якби армія не про-
голосила Костянтина августом. 

шої Максенцієвої армії. 

ній підписали знаменний Міланський 

«хр» — «Христос». 
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динні: дружиною Ліцинія була зведена 
сестра Костянтина Констанція. 

У Мілані в 313-му Костянтин і Ліци-
ній підписали знаменний Міланський 

явився імператорові уві сні та повелів 
здійняти прапор зі своїм іменем над 
військом і те саме ім’я написати на всіх 
щитах. Чи то допомогло заступництво 
Христове, чи не вміле командування 
Максенція, а Костянтин переміг 
і став августом на Заході. 

хідні — належав Ліцинію. Костянтин 
вирішив його потіснити. Хоча стосун-

ки між ними були дружні, майже ро-
динні: дружиною Ліцинія була зведена 
сестра Костянтина Констанція. 

У Мілані в 313-му Костянтин і Ліци-
ній підписали знаменний Міланський Діоклетіан запровадив тетрархію, щоб 

упередити узурпацію влади недостойними. 

Рубенс зобразив, як Констанцій передає синові 
державні символи, але це лише вигадка митця. 
СПРАВА: Одне з перших зображень христогра-
ми — абревіатури імені Христа. 
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вважати, що з того почалося навернен-
ня Риму на християнство — не про те 
йшлося, та й процес цей дуже трива-
лий. За едиктом, як писав тогочасний 
хроніст Лактанцій, «кожному давалося 
право й свобода молитися богам, яких 
він шанує, й на жодну релігію не мали 
чинитися утиски». 

Костянтин, котрий сам сповідував 
культ Сонця, дотримувався пропи-
саного в Міланському едикті; можна 
сказати, він став покровителем хрис-
тиян. А от Ліциній скоро порушив 
узяті зобов’язання — принаймні такі 
чутки дійшли до Костянтина, а може, 
він і сам пустив таку чутку, аби ви-
правдати свій напад. Рим, котрий 
і досі стрясали військові конфлікти 
за владу і землі, з 320-го переживав 
нову війну — за віру, торжество нової 
релігії над поган ськими звичаями. 
Принаймні так вважали Ліциній 
і Костянтин. 

Битва за битвою християни просу-
валися до перемоги, вбитих ні з того, 
ні з іншого боку не лічили. Ліциній, 
оточений ворогом, запросив пощади: 
він готовий був здатися в обмін на жит-
тя. Костянтин погодився і… щойно 
Ліциній опинився в його руках, стра-
тив його. Знешкодив він і Ліцинієвого 
сина, свого племінника. 

Відтепер увесь Рим належав йому, 
він був августом Заходу і Сходу, одно-
осібним правителем. Та не надто багато 
радості було в тому правлінні: кордо-
ни імперії перебували під постійним 
тиском, усередині країни панували 
розбрат і хаос, добробут громадян 
і прибутки держави теж не радували. 
А ще ж і релігійні протистояння!..

ПРАВО НА ВІРУ
Костянтин зробив те, що згодом оці-

нили і сучасники, й нащадки: заборо-
нив християнам брати участь у держав-

них святах і обрядах — поганських 
обрядах, з їхньої точки зору. Імпера-
торська заборона значно послабила на-
пругу в суспільстві, ніхто тепер не смів 
примусити християнина святкувати те, 
що йому противне. 

Костянтин прагнув, аби його піддані 
жили у мирі та гармонії, тому почав 
з вибудови гармонійних релігійних 
стосунків. Він зробив спробу уніфіку-
вати розрізнені течії тогочасного хри-
стиянства і для цього скликав собор 
єпископів у місті Нікеї, що на сході 
Римської імперії. То був перший Все-
ленський собор. Тривав він два місяці, 
і плоди його були видатні: прийнято 
було Нікейський символ віри, засудже-
но численні єресі, проголошено від-
окремлення християнства від іудаїзму 
і встановлено божим днем неділю, а не 
суботу, як було перше, визначено час 
святкування християнського Великодня 
і визначено двадцять канонів — правил 
щодо устрою і функціонування церкви. 

Як імператор Костянтин був у досить 
неоднозначному становищі: з одного 
боку, він став на захист християн, 
а з іншого — був правителем держа-
ви, де офіційно панувала поганська 
релігія. Він зумів скористатися цим 
на благо собі й державі: усі римські 
храми було проголошено власністю 
імператора. Понад тисячу років золото 
й срібло Риму як пожертви чи дари 
осідало у сховищах храмів, переплав-
лялося на величні статуї й начиння. 
А імператорський монетний двір тим 
часом карбував усе нові й нові монети, 
і вміст дорогоцінного металу в них що-
разу ставав менший. Костянтин поклав 
цьому край: храмові скарби стали вла-
сністю держави. Основною монетою 

Небагатьом правителям 
судилося зіграти таку роль 

у долі цілого континенту

Ліциній, 
співправитель 
і суперник 
Костянтина.

Перемога над Максенцієм 
дала Костянтинові владу, 
якої він прагнув.

Арку Костянтина 
у Римі було 

зведено на честь 
його перемоги 

над Максенцієм. 
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за Костянтина став золотий солід, що 
містив майже 4,5 грама чистого золота. 

ПЕРЕБУДОВА
Більшу частину життя Костянтин 

провів у бойових походах. Зрештою, 
то була звична справа для імператора. 
Найчастіше Рим втрачав правителів на 
полі бою. Костянтин не бажав собі та-
кої долі. Не міг правитель імперії одно-
часно і правити, і воювати! Принаймні 
він, Костянтин, так не хотів. 

Він послідовно переінакшив прак-
тику призначення правителів провін-
цій — префектів преторія — і призна-
чав на ці місця здібних і вірних йому 
сенаторів. Управління таким чином 
стало дієвішим, а сенат — лояльнішим 
до імператора. 

А від військового керівництва імпе-
ратор сенаторів і префектів усунув оста-
точно: власна армія додавала амбіцій 
державним мужам. В організації армії 
Костянтин не лише продовжив рефор-
ми, які розпочав Діоклетіан, але й по-
глибив та вдосконалив їх. Армією опіку-
валися два підконтрольні імператорові 
командувачі, один — піхотою, другий — 
кавалерією. Преторіанську гвардію Кос-
тянтин розпустив, пам’ятаючи, як ці 

когорти піднялися проти нього в Італії. 
Ударною силою війська стала кавалерія. 
Піхотні формування, як того вимагали 
обставини — боротьба з більш винахід-
ливим і вправним ворогом далеко від 
основних баз постачання, стали гнуч-
кішими й мобільнішими, освоїли нові 
техніки бою. Сформувалася польова 
армія — comitatensis, у її складі визначи-
лися елітні частини palatinі. Костянтин 
також постановив широко залучати до 
війська варварів, готових служити на 
славу імперії, з них формували окремі 
загони, котрі билися під керівництвом 
власних командувачів і стилем, звич-
ним для них. Кордони держави берегли 
окремі підрозділи — limitanei. 

Кампанії на заході держави були 
вельми успішні, тож тепер Костянтин 
міг приділити особливу увагу сходу. 
Колись римляни пішли з Дакії, бо не 
мали сил боронити ту місцевість, та те-
пер Костянтин мав намір повернути 
Дакію у свої володіння як провінцію, 
відбити її у готів. Для цього він узяв 
у союзники сарматів. Заволодіти всією 
Дакією йому не вдалося, але землі, 
які нині входять до складу Румунії, 
він відстояв. Він планував, що на-
ступним його звершенням буде похід 

проти персів, та цьому вже завадила 
тяжка хвороба. Та дарма: перси, до-
відавшись, що замислює Костянтин, 
присмиріли. 

СПРАВИ СІМЕЙНІ 
За особистим життям Костянтина 

(і в цьому він серед римських імпера-
торів не унікальний) можна створити 
непоганий серіал. Матір його була 
святою, у буквальному сенсі: її ка-
нонізовано церквою як святу Єлену 
Константинопольську. Вона здійснила 
паломництво у Святу землю і відшука-
ла там святині, котрі вважалися втра-
ченими, — Животворний хрест, Гроб 
Господній… Померла Єлена у 330 році. 
Її саркофаг зберігається нині у музеї 
Ватикану. Кажуть, її життєві сили 
підкосила нагла смерть онука Кріспа, 
старшого сина Костянтина. Матір’ю 
юнака була Мінервіна — чи то перша 
дружина Костянтина, чи його конку-
біна, історикам мало відомо про цю 

когорти піднялися проти нього в Італії. 

Собор єпископів 
у Нікеї. Ікона.

ВГОРІ: Саркофаг 
святої Єлени 
Константинопольської.
НИЖЧЕ: Золоті соліди Костянтина. 
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ВГОРІ: Саркофаг 
святої Єлени 
Константинопольської.

ВГОРІ: Саркофаг 
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жінку. А от про те, які 
були стосунки у Кріспа 
з мачухою, законною 
дружиною Костянти-
на Фаустою, відомос-
тей чимало, хоч вони 
й на рівні історичних 
пліток. У війні з Ліци-
нієм Крісп показав себе 
безстрашним воїном. За це 
батько дарував йому корону 
цезаря і сподівався, що син 
успадкує колись і всі його надбан-
ня. Та в році 326-му, коли Костянтин 
прямував до Риму, щоб там відзна-
чити двадцятиліття правління, хтось 
нашептав йому, що Крісп замислює 
недобре. Начебто були й докази… 
Кріспа схопили і негайно стратили. 
Подейкували, у смерті пасинка винна 
була Фауста. Якщо й так, то вона за 
це наклала головою: її стратили того 
ж року. Може, ті двоє були коханцями 
чи щось задумали проти Костянтина?.. 
Хто знає. Та коли сини Фаусти стали 
імператорами, вони ніколи офіційно 
не поминали матір. 

ПІЗНЄ ХРЕЩЕННЯ 
У 324 році Костянтин заклав нову 

столицю на місці Візантії — міста, 
заснованого греками 650 року до н. е. 
На відміну від Рима Візантія мала 
стратегічно вигідне розташування — 
неподалік від вкрай проблемних 
територій у Сирії й на Дунаї. То був 
Костянтинів «Новий Рим», місто його 
імені Константинополь. І через тисячу 
років після падіння імперії це могутнє 
місто було втіленням влади. 

Навесні 337 року Костянтин тяжко 
захворів. Тоді він і прийняв християн-
ство. Чому так довго зволікав? Імовір-
но, через те, що не бажав поглибити 
розкол між послідовниками різних те-
чій християнства, котрих, попри його 
зусилля, лишалося чимало. Хрестив 
Костянтина єпископ Євсевій Нікомі-
дійський, прибічник аріанського вчен-
ня, яке сповідувало віру в Єдиного Бога 
і заперечувало концепцію триєдності — 
Святої Трійці. Шістдесятип’ятилітній 
Костянтин хотів прийняти таїнство 
у водах Йордану, та сил здолати довгу 
дорогу вже не мав. Він мусив повер-
татися в Константинополь і помер 
у дорозі. Поховали його там, де він і за-

повідав, — у церкві Дванад-
цяти апостолів. Після 

руйнацій, завданих 
Константинопо-

лю хрестонос-
цями, після 

завоюван-
ня міста 
Осман-

ською імперією відшукати цю церкву 
не вдалося. 

НА ЗАХИСТІ ЄВРОПИ
Кілька століть поспіль римляни, 

обороняючи Константинополь — свій 
східний форпост, стримували чужинців 
з-за Босфору. Потім почалися осман-
ські навали, і місто Костянтина знову 
виконувало свою місію: зупиняло за-
зіхання Османської імперії, а Європа 
тим часом мала змогу мирно (відносно) 
існувати, розвиватися, багатіти. Узяв-
ши Константинополь у 1453 році, тур-
ки дійшли до самого Відня, а хто знає, 
на що вони перетворили б європейські 
землі, прорвися на ці терени раніше. 

Якби імператор Костянтин не під-
писав Міланський едикт, навряд чи 
християнство поширилося б і прижи-
лося у західних землях. Був час, коли 
воно набрало небаченої сили у Державі 
Сасанідів, у Перській імперії, проте 
так і лишилося релігією меншини… 
Завдяки ж підтримці римського імпе-
ратора християнство не лише поши-
рилося Західною Європою, а й стало її 
інтелектуальною й духовною рушійною 
силою, її ідеологією. Зрештою, саме 
християнська віра допомогла злолати 
турків під Віднем у 1683-му.

повідав, — у церкві Дванад-
цяти апостолів. Після 

руйнацій, завданих 
Константинопо-

ВГОРІ: Дружину 
Костянтина Фаусту 

було страчено за 
його наказом 

у 326 році.
СПРАВА: Понад 

сім століть закла-
дене Костянтином 

місто Константино-
поль оберігало 
східні кордони 

Європи. 
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Роберт Брюс,
король
Шотландії

Монумент 
королю Роберту 
встановлено біля 
Стерлінзького 
замку, де він 
виграв найбільшу 
свою битву. 

Коли пішли у небуття 
Баліол і Воллес, їхню справу 

продовжив він, Роберт 
Брюс. Крізь море крові, 
спротив і зради він вивів 
свій народ з-під ярма 
англійців. Про те, як це 
йому вдалося, розповість 
Джуліан Хамфріс. 

ТВОРЦІ ІСТОРІЇ
БРЮС, КОРОЛЬ 
ШОТЛАНДІЇ
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Б
ерезневої ночі року 
1286-го у люту заметіль 
король шотландський 
Александр ІІІ виїхав за 
ворота Единбурга. Він 

поспішав до молодої дружини 
Йоланди у замок Кінгхор, що 
за рікою Форт. Якби ж він знав, 
яку біду накличе на його країну 
той нещадний вітер, що жбурляв 
йому в обличчя колючий сніг!.. 
Король і його супутники пере-
правилися через річку. Негода 
підганяла, і він пришпорив коня. 
Дорога — вузька кам’яниста сте-
жина, до всього ще й слизька, 
ішла по краю урвища. Якоїсь 
миті кінь оступився і король 
не втримався в сідлі. На ранок 
його знайшли на березі затоки 
Петтікер. Мертвого.  

Троє його дітей від шлюбу 
з першою дружиною, королевою 
Маргарет, дочкою Генріха ІІІ 
Англійського, померли. Зі спад-
коємців лишилася тільки мала 
онука, шестилітня Маргарет, 
тендітна хвороблива дівчинка. 
Але вона була далеко, у Норвегії. 
Александр радів, коли його друга 
дружина Йоланда завагітніла. 
І він, і парламент плекали надію 
на народжен ня сина. Але у лис-
топаді 1286-го маля народилося 

ЕДВАРД I 
(1239–1307)

Правитель сильний 
і суворий, він по-
ставив собі за мету 
заволодіти всіма 
Британськими ост-
ровами. Він зумів 

підкорити собі Уельс, 
але Шотландія вияви-

лася для нього міцним 
горішком. 

ЕДВАРД II (1284–1327)

Від батька успадку вав 
сміливість і войовни-
чий норов, але не 
вправність полковод-
ця і мудрість прави-
теля. До того ж знать 

дратували його фаво-
рити. У 1327-му короля 

Едварда було скинуто 
з престолу й, імовірно, вбито. 

ДЖОН БАЛІОЛ
(1249–1314)

Король Едвард І 
обрав його з-поміж 
претендентів, розра-
ховуючи на цілковиту 

покору. Щойно Баліол 
спробував противитися, 

Едвард знищив його.  

ВІЛЬЯМ ВОЛЛЕС
(1270–1305) 

Молодший син дрібно-
помісного лицаря став 
на чолі народного 
спротиву з власної 
волі та переконань. 

Був обраний Храните-
лем Шотландії, чинив 

жорсткий опір Едвардо-
ві І після поразки Баліола.  

РОБЕРТ БРЮС 
(1274–1329)

Нащадок знатного 
роду, онук претенден-
та на трон Шотландії 
у 1292-му. Брюса ко-
ронували 1306 року на 

Скунському камені. Він 
відважно бився проти ан-

глійців і зрештою виборов 
для свого краю незалежність.

КЛЮЧОВІ 
ФІГУРИ
у боротьбі за шотландський трон

мертвим. Отже, 
єдиною й беззапе-
речною спадкоєми-

цею була маленька 
Маргарет, Норвезька 

діва. 

АНГЛІЙСЬКЕ ПРАВО 
Король англійський Едвард I 

і мріяти не смів, що все скла-
деться так вдало. Тепер, якщо 
вдасться одружити сина, май-
бутнього Едварда ІІ, з малою 
Маргарет, він стане володарем 
усіх Британських островів! Він 
за всіма правилами запропону-
вав Хранителям Шотландії — ре-
гентам — укласти шлюб малоліт-
ніх спадкоємців, і ті погодилися. 
Маргарет зібрали у дорогу. Усе 
вирішилося б миром, але слабке 
дитя не доплило до Шотландії, 
померло від наглої хвороби. 

Прямих нащадків не лишило-
ся, а тих, хто по тій чи іншій лінії 
міг претендувати на корону, було 
аж чотирнадцять! Аби уникнути 
розбрату, шотландська знать 
запросила Едварда Англійсько-
го розсудити претендентів. Він 
погодився вирішити спір, але 
натомість зажадав, аби його було 
визнано лордом-парамаунтом 
Шотландії, фактично її повели-
телем. Вибору не лишалося: на 
кордоні стояла англійська армія, 
а Шотландії потрібний був за-
конний правитель. 

З усіх претендентів найприй-
нятнішими були двоє: Роберт 

ЗЛІВА: Воллеса судили спішно 
й безчесно, метою було яко-

мога швидше здихатися 
заколотника.

Стерлінг. На місці 
дерев’яного мосту, на 

якому бився Воллес, давно 
виріс кам’яний красень. 

РУКИ 
ЗВ’ЯЗАНО

Едвард, отримавши 
зречення Баліола від 
престолу, відірвав від 
його камзола рукави, 

аби підкреслити: 
Шотландія не влад-

на борони-
тися.
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Брюс, п’ятий лорд Аннандейлу, 
та Джон Баліол. Вони обоє вели 
рід від Давида І Шотландсько-
го. Брюси, нормани з Бріє, що 
у французькій Нормандії, осіли 
на півночі Англії на початку 
XII ст., там зажили солідних стат-
ків, а тоді перебралися до Шот-
ландії. Баліол був з роду англо-
норманів, мав землі в Галловеї, 
Англії та Пікардії. 

У листопаді 1292-го Едвард 
виніс вердикт: королем стане 
Баліол. Оце був ляпас для Брю-
са! Англієць не лише порушив 
порядок престолонаслідування 
(адже Брюс, син дочки Давида, 
мав більше прав, аніж Баліол — 
Давидів онук), він ще й обрав 
того, хто був наближений до 
його давнього ворога, до клану 
Комінів. 

КОРОЛЬ 
НА ЛАНЦЮЖКУ

Незабаром Едвард чітко дав 
зрозуміти шотландському мо-
нархові, що той — його васал. 
Він зажадав, аби Баліол особис-
то виступав у англійських судах 
відповідачем у шотландських 
справах, по шотландських фор-
тецях поставив свої гарнізони. 
Та чашу терпіння переповнив рік 
1294-й. Едвард повелів Баліолу 
з’явитися у Лондон і наказав, 
щоб той і всі його барони зібрали 
військо і припаси, потрібні для 
вторгнення у Францію. Шот-
ландський парламент обурився: 
невже на зухвальця нема управи? 

Шукати захисту від свавілля 
англійців постановили у францу-
зів. До Філіпа IV Французького 
негайно надіслали послів, аби 
попередити про підступ англій-
ців і просити про захист. У році 
1295-му було укладено угоду: 
шот ландці виступлять проти 
Англії, якщо вона піде війною 
на Францію, а французи всіма 
си лами підтримуватимуть і за-
хищатимуть шотландську неза-
лежність. Та угода неодноразово 
поновлювалася й увійшла в істо-
рію як Auld Alliance — «Старий 
союз». 

Нескладно передбачити, як 
на те відповів Едвард. У березні 
1296-го його армія була під бра-
мами Бервіка. 27 квітня граф 
Суррей розтрощив військо Ба-

ліола під Данбаром. Шотландці 
виявилися безсилі, більшість 
замків і фортець здали без бою. 
Зі Стерлінзького замку гарнізон 
просто втік, лишивши одного зі 
своїх, щоб передав ключі... 

Іоана І Баліола англійці взяли 
в полон. 10 липня у Брихіні він 
зрікся корони. Едвард Англій-
ський проголосив себе королем 
Шотландії. Щоб остаточно роз-
чавити короля Іоана, він власно-
руч зірвав з його камзола коро-
лівський герб, обірвав рукави 
і так, у лахмітті, відіслав у Лон-
дон до в’язниці, а тоді вислав 
на континент. 

Аби назавжди узалежнити 
Шотландію, Едвард постановив 
позбавити її державних символів. 
Священну реліквію шотланд-
ської корони Скунський камінь, 
на якому споконвік коронували-
ся монархи, він наказав допра-
вити у Вестмінстер. У серпні 
новоявлений правитель скликав 
у Бервік усіх шотландських лица-
рів і лордів, щоб ті присягнули 
йому на вірність і скріпили слово 
підписами й печатками. Під до-
кументом — Рагманським суво-
єм — поставлено було близько 
двох тисяч підписів. 

ПОЗА ЗАКОНОМ
Похмуро і безсило похилила 

голови знать. Та не вся. Вільям 
Воллес не підписував Рагман-
ський сувій. У травні 1297-го він 
порішив жорстокого англійсько-
го шерифа у містечку Ланарк, 
а вже у серпні виступив проти 
армії графа Суррея і… на Стер-
лінзькому мосту, неподалік зам-
ку, котрий рік тому шотландці 
здали без бою, розбив англійців 
ущент. Шотландія повстала. Вол-
леса проголосили регентом коро-
лівства. Стерпіти таке Едвард не 
міг. Він кинувся присмиряти 
непокірних і в липні 1298 року 
розбив Воллеса під Фолкерком. 
Воллес склав регентські повно-
важення і виїхав на континент 
шукати союзників. Через п’ять 
років він повернувся, знову взяв 
до рук зброю. А в 1305-му його 
зрадили. Був скорий суд і страта. 

Отут-то і з’явився Роберт 
Брюс, сьомий лорд Аннандейлу, 
онук Брюса, котрий боровся 
з Баліолом за корону в 1292-му. 
У 1296-му Брюси були на боці 
короля Едварда, але то більше 
через те, що за повстанців висту-
пали їхні давні вороги Коміни. 
До того ж батько Роберта вважав, 

Баліол перед 
Едвардом 
Англійським. 
Обоє були 
королями, та 
ніколи вони 
не були рівні. 
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Едвард скоро показав, 
кому належить 

Шотландія
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10 лютого 1306-го Брюс зустрів Джона Комі-
на Рудого в церкві монастиря Грейфрайерс, 
що у Дамфрисі. Вони ворогували здавна, 
проте на той момент обоє були на боці анг-
лійського короля Едварда. Якийсь час вони 
мирно бесідували перед вівтарем, та слово 
за словом, розмова переросла у сварку, 
Брюс звинуватив Коміна у зраді, вихопив 
кинджал і завдав удару. Його супутники на-
кинулися на Коміна Рудого та його дядька, 
а Брюс пішов із церкви геть. Невдовзі він 
дізнався що Комін Рудий живий і перехову-
ється у монастирі. Він підіслав до нього двох 
вправних людей, аби ті завершили справу. 
Убивці вчинили шляхетно: дочекалися, доки 
Комін завершить останню сповідь, тоді від-
тягли його назад у церкву і вбили під вівта-
рем. Чи й справді Брюс вважав його зрадни-
ком? Чи, може, прибирав суперника, котрий, 
як і він, міг зайняти шотландський престол? 
Чи його руку скерувала особиста неприязнь? 
Про це нікому нині не відомо. 

убивство 
в грейфрайерсі

Хай який був мотив убивства, смерть Коміна 
відкривала Брюсові шлях до корони. 
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За традицією коронувати 
Брюса мав представник клану 

МакДафів, а саме Джон МакДаф, 
граф Б’юкен. Але той підтриму-
вав Едварда Англійського. Тож 

вінець на голову короля Роберта 
поклала дружина графа Б’юкена 
Ізабелла: вона від початку пішла 

проти волі чоловіка.  

що, коли підтримає Англію, ма
тиме шанси зійти на шотланд
ський трон. 

Брюс і його суперник Джон 
Комін Рудий стали регентами 
після Воллеса, проте невдовзі 
владу втратили. У 1302му Брюс 
знову подався на службу до Ед
варда, Комін вчинив так само 
через рік. Хоча цього разу вони 
й були на одному боці, воро
гували, як і перше. У лютому 
1306 року у францисканському 
монастирі Грейфрайерс, що 
у Дамфрисі, в каплиці біля вівта
ря Джона Коміна вбили за нака
зом Брюса. Навряд чи він тоді 
думав про визвольний рух або
що. Убивство поставило його 
поза законом і... відкрило шлях 
до корони. Проте й ворогів по
більшало: і король англійський, 
і папа римський, і Коміни... А ще 
ж від церкви відлучили. Він при
єднався до повстанців і заявив 
про право на шотландську коро
ну як онук Давида І. 

Роберта Брюса коронували на 
Скунському камені 25 березня 
1306 року. Його підтримували 
чотири лорди і три єпископи, 
його радо вітав народ, та багато 
хто й зі знаті, й із простого люду 

стояв осторонь. А Коміни праг
нули помсти… І Брюс узявся 
за зброю. 

Спершу були лише невдачі. 
19 червня 1306 року Брюсове 
військо зазнало поразки під 
Метвеном. У серпні його сестри, 
дочка, дружина й брат потрапили 
у руки англійців під Бервіком. 
Ті, не роздумуючи, стратили всіх. 
Аж до вересня Брюс змушений 
був тікати й відступати. Вороги 
загнали його на Гебридські ост
рови, тоді у Північну Ірландію... 

Дати віДсіч
На початку 1307го Брюс по

вернувся у Шотландію і з купкою 
прибічників висадився поблизу 
Тарнберрі, що в Ейрширі; його 
брати Томас і Александр висади
лися у Галловеї. То був початок 
нового етапу боротьби. У травні 
1307го Брюс розбив англійців 
на ЛаудонХіллі, але братів його 
схопив прибічник Баліола лорд 
МакДовел. Бранців передали 
Едвардові, і той радо їх порішив. 

За поганою звісткою прийшла 
краща: 7 липня 1307го, збира
ючись укотре піти на Шотлан
дію, Едвард І віддав Богу душу. 
На престол зійшов його син 

Едвард ІІ, а він був геть не таким, 
як батько. Едвард І діяв рішуче, 
зухвало, блискавично, а син його 
обдумував, вагався… Часу виста
чило, аби Брюс зібрав військо, 
з яким можна було йти проти 
англійців. 

Та спершу Брюс вирішив 
поквитатися з ворогами шот
ландськими. Найближчий був 
МакДовел, він першим і по
платився. Потім Брюс вирушив 
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на Грейт-Глен, спустошив землі 
Комінів. До початку 1309-го 
з більшістю недругів було по-
кінчено, і Брюс скликав перший 
парламент. Того року Едвард ІІ 
нарешті привів армію в Шот-
ландію, та дарма. Він повторив 
це і наступного року, але тоді 
вторгнення зірвалося: шотланд-
ці вправно уникали битв, міста 
і села, що траплялися англійцям 
на шляху, були спустошені — ані 
людей, ані їжі. У таких умовах не 
повоюєш. Зневірене й голодне 
військо повернулося до Англії, 
неспокійної Англії: знать саме 
бунтувала проти королівського 
фаворита. Брюс скористався 
з негараздів при англійському 
дворі: влаштував низку зухвалих 
набігів на прикордонні містечка, 
а в самій Шотландії розграбував 
більше десятка замків і фортець, 
що слугували базами англійцям. 

Драбин, таранів, требушетів 
для осади товстелезних замкових 
стін армія Брюса не мала, їхньою 
зброєю були раптовість і відвага. 
У січні 1313-го захопили Перт. 
Брюс сам вів військо. Він від-
шукав слабину в обороні замку 
й замислив, як пробратися туди: 
вночі шотландці по шию у воді 
перебрели замковий рів і присту-
пом узяли міцні стіни. У серпні 
хитрістю захопили Лінлітгоу: 
до замкових воріт під’їхав віз 
із сіном, а з нього вистрибнули 
кілька чоловіків і, спантели-
чивши сторожу, самим сіном 

заблокували замки воріт. Правда, 
взяти Бервік у січні 1314-го за-
вадив галасливий пес, збудив 
сторожу. Але у лютому Джеймс 
Дуглас захопив Роксбурзький 
замок: його люди пройшли за 
браму з чередою корів. А в бе-
резні Томас Рендольф із трид-
цятьма сміливцями посеред ночі 
взяв Единбург. До кінця весни 
англійці утримували лише Бервік 
і Стерлінг. 

ХТО ВІЗЬМЕ 
СТЕРЛІНГ

Повз Стерлінзький замок ішла 
дорога на Хайленд, в північно-
західну частину Шотландії, фор-
теця мала стратегічне значення. 
Едвард, молод ший із Брюсів, 
узяв її в облогу і заявив: якщо 
англійці не підуть зі Стерлінга 
до 24 червня, їх звідти викурять. 

Едвард Англійський поступа-
тися не поспішав. Він поставив 

свою численну армію трохи пів-
денніше замкових мурів, де, як 
гадав, буде зручно перехопити 
шотландців. А Роберт Брюс повів 
своє військо — мізерне у порів-
нянні з Едвардовими силами — 
туди, де дорога на Стерлінг ішла 
під густим лісом, ліс мав слугува-
ти прикриттям від англійської 
кавалерії. Шотландці добре за-
кріпилися на позиціях. Перед 
фронтом піхоти вони нарили 
«вовчих ям», там, де могла наляг-
ти кавалерія, вкопали частокіл 
гострих списів, а решту все засі-
яли «часником» — зіркоподібни-
ми сталевими штирями, гострі-
шими за котячі кігті. 

23 червня англійський авангард 
перейшов струмок Баннокберн 
і атакував шотландців. У запалі 
бою на передньому краї з’явився 
сам Роберт Брюс. Мо лодий Генрі 
де Бохун націлив списа і помчав 
на нього, але Брюс розвернув 

Замок Стерлінг під 
час першої війни за 
незалежність Шот-
ландії кілька разів 
переходив з рук 
у руки. 

Кадр із фільму «Король поза законом» (2018). 
У ролі Роберта І Брюса — Кріс Пайн.

За Едвардом II 
була армія, 

за Брюсом — 
народ
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У 1319-му Едвард ІІ узяв Бервік в облогу, 
сподіваючись повернути його собі. Роберт 
Брюс не готовий був до відкритого бою, 
а тому пішов на хитрий маневр: вирішив 
відволікти англійців, розпорошити їхні сили. 
Він вислав загін громити й грабувати міста 
на півночі Англії. «Диверсантами керува-
ли Томас Рендольф і Джеймс Дуглас. Вони 
перетнули Солуей-Ферт і рушили на пів-
день. 20 вересня 1319 року вони дісталися 
містечка Майтон-он-Суол, що за 15 миль від 
Йорка, де перебувала у той час королева 
Ізабелла. Королеву негайно переправили 
у Ноттінгем, а Едвард почав збирати військо, 
аби присмирити підлих шотландців. Та от 
біда: всі лицарі, вся знать були під Бервіком. 
Тоді містяни взяли справу в свої руки. Вільям 
Мелтон, архієпископ Йоркський, зібрав вій-
сько з городян і дрібного духовенства і повів 
його на північ, щоб затримати шотландців. 
Та щойно ополчення перетнуло річку Суол, 
шотландці атакували його. Англійці кинулися 
врозтіч, а шотландці — їм навздогін. Самому 
Мелтону вдалося врятуватися, та більшість 
із його «солдатів» були вбиті. Едвард мусив 
відступити від Бервіка, дозволити лицарям 
з півночі розійтися, аби захищати свої землі 
й маєтки. Брюсова диверсія спрацювала.

БИТВА 
ПІД МАЙТОНОМ

коня і важкою рукою опустив 
на голову нещасного топірець. 
Де Бохун упав замертво. Його 
смерть додала рішучості й люті 
англійцям, але прорвати шот-
ландські ряди вони не змогли. 
Англійська кавалерія спробувала 
дістатися до замку, обійшовши 
шотландців зі сходу, та напорола-
ся на шильтрон — щільні ряди 
списоносців. Єдине, що вдалося 
англійцям того дня, — перейти 
струмок. На ночівлю вони стали 
на болотистому березі навпроти 
позицій шотландців. Уранці 
вони мали намір роз-
бити знахабнілих 
селюків. 

Та те, що поба-
чили англійці на 
ранок... З-під лісу 
на них сунули 
«селюки» зі спи-
сами! На мить вони 
зупинилися і прихи-
лили коліна у молитовному 
поклоні. Король Едвард уже 
сподівався, що вони просити-
муть пощади — ба ні: то була 
молитва перед боєм! Граф Гло-
стер зі своїми лицарями кинувся 
на шотландські списи. Ті мали 
б тікати, а вони билися як леви. 
Загинув і сам Глостер, і більшість 
його воїнів. Хоча, якби граф не 
забув надягти сюрко — плащ-
нарамник з гербом, його, мож-
ливо, взяли б в полон, щоб 
просити викуп… 

Англійська кавалерія відступа-
ла, перекриваючи шлях своїй же 
піхоті, задіяти лучників у тисняві 
бою було ніяк. Лишалося тікати. 

БІДНИЙ ЕДВАРД 
Англійці пішли з Шотлан-

дії, хоча за волю треба було ще 
поборотися. Тепер жодне місто 
чи містечко на англійському 
боці вздовж кордону не могло 
почуватися безпечно: шотланд-
ці регулярно влаштовували на 
них напади. Було зруйновано 
Тайндейл, спалено Хартлпул, 
розграбовано Дарем… І нарешті 
взято Бервік у 1318-му. Коли 
через рік англійці спробували 
відбити його, шотландці влашту-
вали бійню в глибині Англії, під 

Майтоном. Не джентльмен-
ські методи, та Шотлан-

дія розраховувати могла 
лише на себе й божу 
поміч. У заступництві 
на землі їй відмовили 
на найвищому рівні: 
папа римський підтри-

мував англійців і відлу-
чив від церкви Брюса й усіх 

його «спільників». У 1320-му ду-
ховенство й барони Шотландії 
на чолі з абатом Арбротського 
монастиря та канцлером Ко-
ролівства скоттів Бернардом де 
Лінтоном надіслали на розгляд 
папи Іоанна ХХІІ Арбротську де-
кларацію про суверенітет Шот-
ландії. У документі вони доводи-
ли, що їхня країна має право на 
незалежність, бо незалежним від 
часів створення світу є шотланд-
ський народ. Папа розглянув 
декларацію у 1324-му й… ухвалив 
її! З Роберта Брюса, його при-
бічників і всієї Шотландії було 
знято папський інтердикт. Ед-
вард II розсварився з дружиною, 

королевою Ізабеллою Французь-
кою, і в 1327-му вона за підтрим-
ки впливових друзів поставила 
замість нього на англійський 
престол їхнього чотирнадцяти-
літнього сина. А ще через рік 
королева Ізабелла та її коханець 
Роджер Мортімер — регенти 
при малолітньому королі Едвар-
ді ІІІ — визнали права Роберта 
Брюса на шотландський трон. 
Роберт І Брюс, законний король 
Шотландії, помер наступного 
року. Головну справу свого життя 
він устиг завершити: Шотландія 
набула незалежності.

Дорогою до Йорка шотландці лишали по собі 
випалену пустку. 

Замок Бервік шотландці взяли 
в 1318-му після двомісячної облоги.
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З ТОБОЮ  
МОЄ СЕРЦЕ
Після смерті, як 

і заповів Брюс, його 
серце передали 

Джеймсові Дугласові, 
аби той узяв його 
в хрестовий похід 

в Іспанію. 
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Дозвольте запросити вас у кіно. Нині це 
прозвучить або буденно, або старомодно, 
а от наприкінці XIX ст., понад 120 років 
тому, коли синематограф для київського 
глядача був новинкою... Так, у Києві тоді 
крутили кіно. От тільки яке, де й почім? 
Текст: Андрій Костюченко. 

Київські реалії

Кіноапарат братів Люм’єр. 
Невигадливий за формою, 

простий у використанні, 
цей пристрій створив 
революцію в індустрії 
розваг. Компактність 

апарата дозволяла встано-
вити його у будь-якому 

приміщенні. Єдиною 
умовою використання була 

наявність електрики. 
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ЯК УСЕ 
ПОЧИНАЛОСЯ
ВГОРІ: Французькі 
винахідники сине-
матографа брати 
Люм’єр Огюст і Луї. 
ВГОРІ СПРАВА: 
Відтворення кіно-
стрічки на синема-
тографі Люм’єрів. 
СПРАВА: Кадр із 
фільму «Прибуття 
потяга на вокзал 
Ла-Сьота».

Облиште, його було дуже мало, 
і конкурувати з іноземним про-
дуктом воно було неспроможне. 
Проте так було недовго.   

ПАРИЗЬКІ КАРТИНКИ
28 грудня 1895 року в паризько-

му Le Grand cafe відбувся перший 
платний кіносеанс братів Огюста 
і Луї Люм’єрів. А вже через пів 
року, 11 липня 1896-го, в Одесі по-
чалися перші демонстрації сине-
матографа Люм’єрів. Скоро фран-
цузька розвага стала неймовірно 
популярною в городян Південної 
Пальміри. Незабаром долучилися 
українці й до кіновиробництва: 
першу в Україні кінозйомку здій-
снив у Харкові 30 вересня 1896 ро-
ку фотограф-художник Альфред 
Федецький. Знімав він на власно-
руч удосконалений кіноапарат 
і вже у грудні того ж року влашту-
вав у приміщенні Харківського 
оперного театру перший публіч-
ний кіносеанс. 

П
ерші глядачі, за-
тамувавши подих, 
споглядали у різних 
залах дивовижу, що 
звалася на францу-
зький манер cinema, 

а поборники моралі скрушно хи-
тали головами: такий сороміць-
кий зміст цих «живих картинок», 
годі й казати, але чого ж ви хоче-
те, іноземщина! Загалом моралі-
сти були праві: на початку кіно-
історії значну частину становили 
кінострічки, скажімо так, ко-
кетливо-еротичного змісту, бо 
ж творилося все задля розваги 
публіки, а публіці таке подо-
балося. Інше кіно, вітчизняне? 

У Києві була своя кіноісторія. 
Микола Соловцов, київський 
антрепренер, засновник театру 
«Соловцов», у 1896-му познайо-
мився з представником французь-
кої компанії Lumiere, той шукав 
у Києві партнерів. Вони легко до-
мовилися про співпрацю, і вже 
у грудні 1896-го у театрі «Солов-
цов», у будинку Августа Бергоньє, 
що на розі вулиць Фундуклеївської 
та Новоєлизаветинської (нині — 
Театр російської драми ім. Лесі Ук-
раїнки), розпочалася демонстрація 
«живих картин» Люм’єрів. Усього 
в програмі першого кінопоказу, 
організованого Соловцовим, було 
п’ятдесят «номерів» — коротень-
ких хронікальних сюжетів. Успіх 
був колосальний! На найближчі 
тижні Соловцов навіть скасував 
кілька спектаклів заради cinema, 
а згодом урізноманітнив кінопо-
кази, починаючи демонстрацію 
фільмів короткими театральними 
постановками. 
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У січні 1897-го дирекція синема-
тографа братів Люм’єр у Києві 
запропонувала солідній публіці 
нову послугу: організацію кіно-
показу в приміщенні замовника, 
простіше кажучи, кіно можна було 
замовити просто додому. Звісно, 
за відповідну плату. Чи ж то був не 
початок ери «домашнього відео»?..

 
CINEMA ПО-КИЇВСЬКИ

Стаціонарних кінотеатрів у Ки-
єві не було, та певний час у них не 
було й потреби. Кіносеанси прово-
дилися раз на тиждень, а для цього 
вистачало приміщення театру Со-
ловцова. У січні 1900-го спеціаль-
ний сеанс влаштували у Літера-
турно-артистичному товаристві 
(вул. Рогнідинська, 1): кіно крути-
ли для найменших глядачів, для 
дітей. Техніка для кінопоказу була 
доволі компактна, її можна було 
розташувати у будь-якому примі-
щенні. Дирекція компанії братів 
Люм’єр через оголошення у газе-
тах доводила до відома городян, 
що «влаштовує на запрошення сеан-
си у тих приміщеннях, де є електри-
ка або де може бути підведений 
електричний струм». 

То був час «мандрівного синема-
тографа»: власники зі своїми апа-
ратами і картинами роз’їжджали 
по містах, демонстрували фільми 
у ярмаркових балаганах та більш-
менш придатних «залах». Але 
ж вічно так тривати не могло. 

Ближче до кінця XIX ст. на 
зміну cinema мандрівному при-
йшов кіне матограф стаціонар-
ний — illusion. Перші ілюзіони 
було відкрито по великих містах. 
У Києві з місцем стаціонарних 
кінодемонстрацій визначилися 
швидко: перший ілюзіон відкрив-
ся у домі Бергоньє, в театрі Солов-
цова. За кілька років цей ілюзіон 
був і не єдиним, і не унікальним. 
На рік 1905-й у місті їх працювало 
з десяток, найвідомішими були ті, 
що осіли у центрі міста: «Електро-
біограф» Ріхарда Штремера (Хре-
щатик, 27), «Еді соноскоп» Мянов-
ського (Хрещатик, 47) та «Елек-
тротеатр» у Шато-де-Флер, що 
в Царському саду. 

Організація роботи в усіх за-
кладах була приблизно однакова. 
Її описує у книзі «Так починалося 
кіно» Мойсей Ландесман. Під ілю-
зіони пристосовували склади, ма-

газини, весільні зали і танцкласи, 
що вийшли з моди. Усе — без ура-
хування особливостей нового ви-
довища. Не були передбачені ані 
заходи безпеки, ані елементарна 
зручність для глядачів. Про спеці-
альну вентиляцію нічого й згаду-
вати. Зали були розраховані на 
120–200 глядачів. Нахил підлоги 
не робили, тому навіть тим, хто 
сидів у перших рядах, екран видно 
було препогано. Кіноапарат меха-
нік приводив у дію вручну. Не було 
й посеансової системи, у зал пус-
кали безперервно. І квитки про-
давали, не рахуючи кількості віль-
них місць. Глядачі заходили й ви-
ходили, коли кому заманеться, 
тільки й чулося: «Сідайте!», 
«Не стійте перед очима!». 

І ось у такому кінозалі, при сла-
бенькому електричному освітлен-
ні, а частіше при мерехтливому 

ефірно-кисневому на екрані, що 
постійно миготів або й надовго 
згасав, виринала інтригуюча 
назва: «Теща-відьма», «Убивство 
в лісі», «Сила кохання»... Фальшиві 
страждання, перебільшені радощі, 
надумані трагедії, заграні емоції — 
чого лишень не було у тих «кіно-
шедеврах»! Але публіка йшла 
лавиною. А з одинадцятої години 
вечора ілюзіони працювали для 
особливого глядача — демонстру-
вали фільми суто для чоловіків. 
За значно вищу ціну, само собою.

НОВИЙ ФОРМАТ
Останній ілюзіон зачинився 

у 1907-му. Але не з міркувань 
безпеки, моралі чи ще якихось 
«дурниць», просто запрацювала 
система кінопрокату. Започатку-
вав її Сергій Андрійович Френ-
кель, людина ділова і добре 

ВГОРІ (зліва направо): Микола Солов-
цов, власник театру «Соловцов». Дім 
Бергоньє, де «проживав» театр і почалися 
перші кінопокази. ВНИЗУ: Проєкторна 
ілюзіону, 1913. 

«Кіно-театр» 
Шанцера від-
крився 12 груд-
ня 1912 року. 
Глядацька зала 
з партером, бал-
коном і ложами 
займала два 
з половиною 
поверхи. 
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ВГОРІ (зліва направо): Антон Шанцер, 
власник найрозкішнішого у Києві кіноте-
атру, засновник однієї з перших кіномай-
стерень. 
Приміщення у парку Шато-де-Флер, де 
відкрито було ілюзіон.  
ЗЛІВА: Будівля, де розміщувався кіно-
театр Френкеля «Люкс».
ВНИЗУ ЗЛІВА: Глядацька зала кінотеат ру 
Шанцера «Експрес». До показної розко-
ші додавалися також зручні крісла, 
облаштовані виходи, якісна вентиляція. 

освічена, він блискуче закінчив 
Київський університет св. Воло-
димира, по тім поглиблював знан-
ня у навчальних закладах Бельгії. 
З дипло мом інженера-електрика 
Френ кель повернувся до Києва 
і заснував електротехнічне під-
приємство. А в 1906-му органі-
зовував у Києві першу в країні 
кінематографічну прокатну кон-
тору, а незабаром відкрив кіноте-
атр «Люкс» на 300 місць (Хреща-
тик, 28, ріг Прорізної — архітектор 
Владислав Городецький). 

Перший синематограф Френ-
келя мав чимало недоліків: тут 
і технічні негаразди, і невпо-
рядковані зали, і слабенька (чи 
й геть відсутня) техніка безпеки. 
Зрештою, як в усіх. 

Через кілька років Френкель 
мав уже контору-склад з експлуа-
тації кінокартин, вклав у справу 

близько 100 тис. карбованців! 
І прибутки мав з того відповідні. 
У 1910-му він перетворив прокат-
ну контору на перше в країні 
«Акціонерне кінематографічне 
товариство С. А. Френкеля», де 
став директором-розпорядником.  

Та коли глядач наситився пер-
шим враженням від кіно і трохи 
охолов до нової цікавинки, про-
катники замислилися. Поступово 
у залах з’явилися похилі підлоги, 
стали зручнішими крісла, облаш-
товано було запасні виходи. Ми-
нула ера ефірно-кисневих ламп, 
масово перейшли на електричні... 
Видовищна індустрія вийшла на 
новий рівень: почали з’являтися 
кінотеатри. У 1907-му тільки 
у центрі працювали кінозали 
«Вітограф» Мяновського (Хре-
щатик, 36), «Електробіограф» 
Штремера (Хрещатик, 27), «Еді-

соноскоп» Чарова, Express Анто-
на Шанцера (Хрещатик, 25), 
кінотеатр «Увесь світ» у Мало-
му театрі Крамського (Хреща-
тик, 15), синематеатр і кінема-
опера «Електріон». Були ще 
електробіоскопи Стефана на 
Думській площі та «Електробіо-
граф-Тир» Шмідта у Царському 
саду — переобладнане під си-
немазалу приміщення тиру. 
У 1911-му в місті працювало 
28 кінотеатрів, а в 1915-му — 34. 
Усе, що потрібно було кіномеха-
нікові для роботи, можна було 
придбати у магазинах кінемато-
графічного обладнання; таких 
у Києві було аж п’ять.

ТЕАТРАЛЬНА СПРАВА
Доклав зусиль до розвитку 

синематографа в Києві й відомий 
підприємець Антон Олександ-
рович Шанцер. Австрійський 
під даний, поляк за походжен-
ням, уродженець Галичини, він 
у 1907-му оселився у Києві, тут 
тримав салон дамського вбрання, 
став мільйонером-домовласни-
ком, мав будинки по Миколаїв-
ській, 11, Інститутській, 22, Хре-
щатику, 38–42. 

У березні 1907-го Шанцер від-
крив ілюзіон The Express Bio на 
Хрещатику, 25, а із серпня 1908-го 
на його місці було зведено спеці-
альне приміщення і відкрито 
кінотеатр Express. Газета «Кіев-
лянинъ» 15 серпня 1908-го писала: 
синематограф «Експрес» єдиний 
у країні й за оформленням, і за 
технічною досконалістю. Чого 
вартий був один лишень повний 
концертний оркестр з 25 музикан-
тів для супроводу німих кінострі-
чок!.. З питаннями безпеки теж 
усе було на належному рівні. 
«Експрес» мав десять (!) запасних 
виходів з партеру, у разі виник-
нення пожежі всі глядачі могли 
вільно вийти із зали без тисняви 
і ризику. Камеру, де стояв сине-
матографічний аппарат, було 
зроб лено з бетону й заліза. 
Глядацька зала — велике, зі сма-
ком оздоблене приміщення — 
була обладнана вентиляцій-
ною системою. Фоє кінотеатру 
сяяло дзеркалами й ча рувало 
гобеленами. Тут перед сеансом 
продавали прохолодні напої 
та легкі закуски. 
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У 1911-му Антон Шанцер 
заснував кіностудію «Експрес» 
(Хрещатик, 25), яка спеціалізува-
лася на випуску хронікальних 
та художніх стрічок. У серпні 
1913-го видатний льотчик Петро 
Нестеров здійснив перший гру-
повий переліт на аероплані за 
маршрутом Київ — Остер — 
Ніжин — Київ. Разом з ним 
летів і кінооператор кіностудії 
«Експрес» фотограф Добржан-
ський. Так з’явилася перша 
в історії авіації кінохроніка, 
зафільмована на висоті 1500 м. 
Унікальний 30-хвилинний фільм 
з великим успіхом демонстрував-
ся на екранах кінотеатрів Шан-
цера. Загалом стрічки «Експре-
су» потроху починали витісняти 
зарубіжну кінохроніку. 

На замовлення Шанцера Вале-
ріан Риков побудував найбільший 
у Києві — на 1100 місць! — кіно-
театр на Хрещатику, 38. Власне, 
він так і називався: «Кіно-театр». 
Відкрито його було у грудні 
1912 року. Біля масивних дверей 
із дзеркальним склом стояли 
темношкірі швейцари у червоних 
лівреях і білих рукавичках, такі 
самі швейцари зустрічали гостей 
у розкішному фоє…Публіка була 
у захваті!.. А київська поліція — 
у глибокій задумі: з паном Шан-
цером, як свідчили деякі докумен-
ти й відомості, не все було гладко. 
Ішлося не лише про злочини еко-
номічні, як, приміром, привлас-
нення (а говорячи сучасною мо-
вою — рейдерське захоплення) 
італійської торгової фірми «Аль-
бертіні і Ко», а й про справи куди 
значиміші, державної безпеки. 
Були підозри, що австрієць Шан-
цер не лише з любові до мистец-
тва налагодив зйомку київських 
хронік, що на екрани його кіно-
театрів потрапляє далеко не весь 
матеріал; частина зафільмовано-
го — види мостів, переправ, вій-
ськових об’єктів — надсилається 
далеко за кордон, зацікавленим 
представникам з ворожих розві-
док... Підозри-то були, а от дока-
зів не знайшлося.

 
НА ДОГОДУ ПУБЛІЦІ

Глядацький загал був неймо-
вірно строкатий. «Зазирніть у гля-
дацьку залу, — писав Олександр 
Серафимович у 1912-му, — вас 

здивує склад публіки: тут усі —
студенти, жандарми, письмен-
ники і проститутки, офіцери 
і курсистки, всілякі інтелігенти 
в окулярах і з борідками і робітни-
ки, прикажчики, торговці, світ-
ські дами, модистки, чиновники… 
Словом, усі...» Це вам не театр, 
куди, попри видиму масовість, 
ходила публіка добірна, принай-
мні із запитами. Кінематограф 
з перших днів зарекомендував 
себе як видовище масове. Смаки 
публіка мала різні, й, хоч попер-
вах цілком вдовольнялася про-
дуктом західного виробництва, 
вічно так тривати не могло. 

Активний розвиток вітчиз-
няного кіно почався у 1907–
1908 роках. До того часу вже рік 
працював на Хрещатику, 40, кіно-
театр «Ілюзія» Миколи Феофано-
вича Козловського, талановитого 
київського фотографа, першого 
в Києві й усій Російській імперії 
фахового кінооператора. Козлов-
ський демонстрував виключно 
фільми власного виробництва, 
й ігрові, й кінохроніку. У 1907 році 
у фотокіноательє на Хрещати-
ку, 39, було знято сценку «Кочу-
бей у темниці» (120 м плівки). 
Режисером і головним виконав-
цем кінопостановки був актор 

Актори театру Садовського і перші україн-
ські кіноактори: Марко Кропивницький, 
Микола Садовський, Марія Заньковецька. 
За підтримки Миколи Садовського (зліва) 
було знято перші українські ігрові фільми 
за відомими п’єсами. СПРАВА: Микола 
Козловський, киянин, перший фаховий 
кінооператор у Російській імперії. 
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Окрім худож-
ніх фільмів 
у перші роки 
появи кіно 
важливу роль 
відігравала 
кінохроніка, 
фільми доку-
ментальні. 
Фірма «Пате» 
з 1908 по 
1926 рік 
регулярно 
випускала 
короткоме-
тражні філь-
ми-журнали 
Pathé-jour-
nal — «Газета 
від Пате». 
На фото — 
анонс кіножур-
налу «Пате», 
1914 рік. 

драматичний етюд «Наполеон 
у Москві»; у кіноательє Корша 
режи сер Піддубний екранізував 
сцени з п’єси «Запорозький 
скарб» і створив кінострічку 
під назвою «Циганка Груня, 
або Оце так ускочив». 

У 1912—1913 роках група 
акторів театру Садовського — 
Федір Левицький, Парасковія 
Колесникова, Євдокія Доля, 
Микола Колесник — і режисер 
Дмитро Гамалій узялися за екра-
нізацію уривків з найвідоміших 
п’єс. Першою було екранізовано 
комедію Зіневича «Пан Штука-
ревич». Зйомки велися у неве-
ликому скляному павільйоні 
на Великій Васильківській, 37. 
У павільйоні було збудовано 
сільську хату в три стіни, з піччю, 
без стелі, з лавками і столом, де-
корації взяли напрокат у театрі 
Садовського.

МИСТЕЦТВО 
І ПРИХИЛЬНИКИ

Кіновиробництво у Києві роз-
квітало, розквітали й кінотеатри, 
з’являлися й захоплені кінопоці-
новувачі. Адміністратори докла-
дали зусиль, щоб у залі щоденно 
був аншлаг. Траплялися марке-
тингові ходи, по-справжньому 
неочікувані. Приміром, кінотеатр 
«Біо», що на Думській площі 

(нині майдан Незалежності), 
пропонував таку акцію: кожний 
чоловік, котрий купить квиток, 
може провести із собою безкош-
товно даму. І що за біда, що чіт-
кий поділ фільмів по сеансах 
у Києві запроваджено було тільки 
у 1920-х? Адже публіка приходи-
ла, дивилася, не скаржилася! 

Більше скарг було на те, що 
в буремні революційні роки не 
завжди вдавалося додивитися 
вподобаний кінофільм. От при-
міром, світло в місті зникло, 
і що тут зробиш? А фільм ціка-
вий, багатосерійний… Або коли 
вже стався Жовтневий перево-
рот і Київ кілька разів перехо-
див з рук у руки. А тоді ж саме 
в київських кінотеатрах почали 
показувати десятисерійний 
авантюрний фільм «Таємниці 
Нью-Йорка». І треба ж таке: 
щоразу, як мали почати показ 
п’ятої серії, у місті змінювалася 
влада і… показ починали знову, 
з першої серії! 

Компанії київських хлопчаків 
страшенно кортіло подивитися 
увесь «серіал» від початку й до 
кінця. І — пощастило. Десь юні 
шанувальники кіно роздобули 
царську золоту п’ятирублівку — 
величезні гроші, тоді познайоми-
лися з кіномеханіком, у котрого 
зберігалися кінострічки всіх 
десяти серій «Таємниць...», 
і вмовили його провести «закри-
тий кіносеанс». Пізно ввечері 
кіномеханік впустив хлопчаків 
до порожньої зали і прокрутив 
для них усі десять випусків 
кінофільму. Сеанс тривав усю 
ніч. Можна уявити, як збідкали-
ся батьки юних кіноглядачів і до 
яких методів виховної роботи 
вдалися на ранок, коли ті таки 
поприходили додому… 

Зараз кіно можна подивитися, 
запустивши перегляд одним клі-
ком на смартфоні чи планшеті, 
або й насолоджуватися перегля-
дом смарт-ТВ на екрані влас-
ного «телеящика» розміром 
з екран маленького міського 
кінотеатру початку ХХ ст. 
І плата за кіносеанс уже не за-
хмарна. Але хіба такий кіно-
перегляд можна порівняти 
з тими, першими, які були 
понад сто років тому?..

ЗЛІВА НАПРАВО: Харківський фотограф-худож-
ник Альфред Фадецький. Йосип Тимченко, го-
ловний механік Новоросійського університету 
(Одеса), винайшов кіноапарат за два роки до 
братів Люм’єр. Відтворений за кресленнями 
Тимченка кінопроєктор. Хоч Тимченко і не 
запатентував свій винахід, тогочасна інженерна 
спільнота і самі брати Люм’єр визнали його 
першість. Працює кінооператор, 1920-ті роки.

Окрім худож-
ніх фільмів 
у перші роки 

ЗЛІВА НАПРАВО:
ник Альфред Фадецький. Йосип Тимченко, го-
ловний механік Новоросійського університету 
(Одеса), винайшов кіноапарат за два роки до 
братів Люм’єр. Відтворений за кресленнями 
Тимченка кінопроєктор. Хоч Тимченко і не 
запатентував свій винахід, тогочасна інженерна 
спільнота і самі брати Люм’єр визнали його 
першість. Працює кінооператор, 1920-ті роки.

Суков-Верещагін, оператором — 
Качанов. 

У 1910-му «Акціонерне кіне-
матографічне товариство Френ-
келя» запропонувало глядачеві 
кіноводевіль власного вироб-
ництва «Три кохання в міш-
ках» з акторами театру Миколи 
Садовського у головних ролях. 
Через два роки тут же було знято 
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КРИВАВИЙ МОНСТР
Для турків — своїх 

заклятих ворогів — Влад 
Цепеш був справжнім 

дияволом. 

КРИКРИВАВВАВВАВИЙИЙИЙ ММОНСТР

Q&A 
питаєте — відповідаємо

ІСТОРІЮ 
ДРАКУЛИ 
СПИСАНО 
З ЖИТТЯ 
ВЛАДА 
ЦЕПЕША?

Насправді Влад ІІІ Цепеш, волоський князь 
і воєвода, зовсім не був древнім, як світ, вампі-
ром, не сахався часнику і не боявся сонячного 

світла. Та дещо спільне між господарем Валахії та жах-
ливим Дракулою таки є: вони обоє полюбляли криваві 
тортури й катування. Однак знову обмовка: Влад Цепеш 
застосовував ці методи не до випадкових жертв, а ви-
ключно до своїх ворогів, котрих, до речі, мав чимало. 
На руках Цепеша кров щонайменше 100 000, кілька 
десятків тисяч голів він поклав за один раз — у битві 
з османськими загарбниками у 1462 році. Коли знаєш 
це, мало дивує, що ірландський романіст Абрахам 
Брем Стокер саме його обрав за прообраз страхіт-
ливого головного героя свого готичного роману. 
А Цепеша до всього ще й прозивали Дракулою...

От це ім’я — єдине, що пов’язує літературного 
персонажа з реальною історичною особою. 
Дракула, або дракул, румунською означає 
і «диявол», і «дракон», таке прізвисько Влад 
Цепеш успадкував від батька. Воно впало 
в око Стокерові, коли він натрапив на ста-
ровинну книгу з історії Валахії: красиве, 
мелодійне слово, подібне до латинського 
draco... А криваві історії... Письменник 
їх просто вигадав за всіма законами го-
тичного жанру. Як кажуть, будь-які збіги 
з реальністю випадкові. 
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Цим чудернацьким склад-
ним словом називається 
мова квітів — витончено 

символічний і виразний, але не-
ймовірно складний спосіб спіл-
кування. Вигадано її було дуже 
й дуже давно, а розквіт припав 
на XIX ст. Флоріографія виявилася 
справжньою знахідкою для юних 
закоханих сердець у час, коли 
суспільні норми моралі жорстко 
обмежили способи висловлення 
почуттів, підпорядкували все пра-
вилам етикету. А тут же — усього 

лишень квіти. І на перший погляд 
непомітно, що кожна має значен-
ня і сама по собі, і в композиції. 
Стандартизованої квіткової 
«абетки» не існувало, кожну 
квітку можна було витлумачи-
ти як завгодно. Аби спростити 
спілкування квітами, видава-
лися численні словники, ро-
мантичні панни виписували 
й заучували відомі значен-
ня напам’ять... Але ж хіба 
можна сказати про кохання 
однозначно?..

Ті головні убори звалися «пікельхельм». 
Вони увійшли в моду в Пруссії близько 
1842 року, вважалися вершиною елегант-

ності й практичності. Шили їх із цупкої шкіри, 
і вона, а особливо у по єд нанні з пікою, здатна 
була захистити голову від удару шаблею. Але 
в Першій світовій вирішальною зброєю була 
вогнепальна — рушниці, кулеме ти, проти них 
ця краса була безсила. До того ж через дефі-
цит шкіри пікельхельми поча ли робити з фет-
ру, промасленого паперу, фольги... А війна 
була кривава й безжальна, ге нерали потроху 
навчилися цінувати солдатське життя і дійшли 
висновку, що металева каска захищає краще, 
аніж вишуканий лискучий пікельхельм. Пере-
могла німецька практичність. 

Що таке 
флоріографія?

ДЕ ПОХОВАНО 
ЧИНГІС-ХАНА?

Нечуваною жорстокістю він підкорив 
собі мало не половину світу, жив так, 
що, як вважають учені, приблизно ко-

жен 200-й житель планети може вважати себе 
його нащадком. Коротше кажучи, чого-чого, 
а народного вшанування і мирного спочинку 
він точно не заслуговує. А він на помпезний 
обеліск і свіжі квіти на могилі й не претендує. 
За монгольським звичаєм його могилу зрівня-
ли із землею. Проте зробили це так майстерно, 
що її досі не знайдено. Кажуть, його воїни 
вбили кожного, хто бачив похоронну проце-
сію, і всіх рабів, що готували гробницю, а тоді 
скоїли самогубство. Є й інші версії. За однією, 
щоб приховати могилу правителя, його піддані 
розвернули русло 
ріки, а за другою, 
місце поховання 
затоптала тися-
ча вершників. 
Що з цього прав-
да, ніхто не знає. 
Але факт: де по-
хований Чингіс-
хан, невідомо. 

ЧОМУ НІМЦІ ЗНЯЛИ 

ШОЛОМИ З ПІКАМИ?

ж
й
а
в
о
З
л
щ
в
с
с
щ
р
р

квіток у букеті 

трактувалися 

завжди однаково: 

привітання 

із заручинами. 

Однак краще, 

якщо то будуть 

не кали — квіти 

вшанування 

мертвих. 
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не існувало, кожну 
квітку можна було витлумачи-
ти як завгодно. Аби спростити 
спілкування квітами, видава-
лися численні словники, ро-
мантичні панни виписували 
й заучували відомі значен-
ня напам’ять... Але ж хіба 
можна сказати про кохання 
однозначно?..

ельхельм». 
ії близько 
ою елегант-
кої шкіри, 
ю, здатна 

ю. Але 
ю була 
оти них 
дефі-
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роху 
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аще, 

Пере-

по
хований Чингіс-
хан, невідомо. 

І ЗНЯЛИ 

ПІКАМИ?

СПИ З МИРОМ!
Монгольський 
звичай велить 

приховувати 
могилу, щоб 
забезпечити 

небіжчику 
спокійний 

вічний сон. 

УНІВЕРСАЛЬНА МОВАКвітами можна було 
освідчитися, вибачити-ся, засвідчити повагу...

ВИ
ЗНАЛИ?У Російській імперії була власна модель пікельхель-ма, створена за царя Мико-ли І, «каска зразка 1844 р.». Вона мало чим відрізнялася від західних аналогів: шила-ся з цупкої шкіри, мала ко-зирки спереду і ззаду й отвори в основі піки, щоб голова 

не пріла.
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Як робили лід
на Дикому Заході?

Довго, дуже довго ковбоям спе-
котного Заходу доводилося вдо-
вольнятися теплим пивом і таким 

самим теплим віскі. Полегшення прийшло 
у XIX ст. Ідея в літню спеку охолоджувати 
напої у льоду спала на думку торгівцеві 
на ім’я Фредерік Тюдор. Незабаром його 
вже звали Крижаним королем Бостона, він 
постачав лід на Кариби, в Індію, у країни 
Європи. Майже половину всього льоду, 
який споживали США, виробляв він. О ні, 
містер Тюдор не винайшов суперрефриже-
ратор. Лід, яким він торгував, заготовляли 
природним способом — нарізали взимку 
великими брилами із замерзлих озер і річок 
і дбайливо зберігали у холодних льохах.

Коли у році 1543-му до 
остро ва Танегасіма при-
став китайський корабель, 

на його борту перебували порту-
гальські мореплавці Франциско 
Земото, Антоніо да Мота та (імо-
вірно) Фернао Мендес Пінто. 
Вони й стали першими європейця-
ми в Японії. Невдовзі португальці 
налагодили торгівлю з Країною, 
де сходить сонце, побудували тут 

порт, почали впроваджувати хри-
стиянство. Край співпраці із За-
ходом поклав сьогунат у 1630-х, 
коли з метою захисту Японії за-
провадив політику сакоку — са-
моізоляції. Країна закрилася від 
світу на 220 років. Увесь цей час 
бували в Японії лише голландці, 
та й то тільки на території торгової 
факторії на насипному острівці 
Дедзіма у гавані Нагасакі. 

ХТО БУЛИ ПЕРШІ 
ЄВРОПЕЙЦІ, ЩО 
ПРИБУЛИ У ЯПОНІЮ?

Як звали 
першу жінку- 
мандрівницю?

Присутність жінки на кораблі століття-
ми вважалася дуже поганим знаком, од-
нак одній з дочок Єви вдалося здійснити 

навколосвітню подорож ще в далекому XVIII ст. 
Звали першу мандрівницю Жанна Баре, подо-
рожувала вона з експедицією під началом адмі-
рала Луї-Антуана Буганвіля у 1766–1769 роках. 
Щоправда, у чоловічому вбранні й під іменем 
Жана Баре, помічника натураліста експеди-
ції Філібера Коммерсона. Буцімто вона була 
його коханкою. Так чи інак, а мсьє Коммер-
сон заледве витримував перебування у морі 
та в далеких краях. Тому Жанна-Жан узяла 
на себе наукову місію 
і виявила неабияке 
знання ботаніки, зі-
брала й описала де-
сятки видів нових 
рослин. Викрили 
Жанну абориге-
ни, коли корабель 
L’Etoile пристав 
до берегів Таїті: вони 
миттю розгледіли, 
що перед ними 
не чоловік, а жін-
ка. Та існує й інша 
версія: команда 
почала підозрювати, 
що Жанна — жін-
ка, бо вона ніколи 
не скидала сорочки. 
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ПРИБУТКИ — ПО ПОГОДІ
Запорукою достатніх 

обсягів постачання льоду 
була погода — вкрай 
ненадійний партнер. 
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ГУНИ — НЕ ГУНИ?
Малюнок з перського 

епосу «Шах-наме». 
Імовірно, вершники, 

що б’ються із сасаніда-
ми, — білі гуни.

Q&A

Коли 
динозаврів 

назвали 
динозаврами?

Це відбулося зовсім недав-
но, у 1842 році. Скам’янілі 
рештки доісторичних істот 

знаходили, вивчали, описували 
чи не із Середніх віків, проте ніко-
му не спадало на думку, що між та-
кими різними створіннями є щось 
спільне. Подібні риси викопних 
гігантів зауважив англійський 
зоолог-палеонтолог сер Річард 
Оуен. Досліджуючи рештки мега-
лозавра, гілеозавра та ігуанодона, 
він дійшов висновку, що ці істоти 
мають подібні риси, що дозволяє 
об’єднати їх в окремий підвид ящі-
рок. Оуен вигадав і назву цього 
підвиду: Dinosauria від грецького 
«жахлива ящірка».

Одне з тих запитань, у відпо-
відь на які історики можуть 
лише знизати плечима. Про 

гунів і їхнього правителя Аттілу чули 
всі. А от хто такі білі гуни... Тут є тіль-
ки гіпотези. Білих гунів називають іще 
ефталітами. Більшість дослідників вва-
жають, що їхньою рідною мовою була 
іранська. Імовірно, вони були кочовим 
народом, мандрували Центральною 

Азією, походили з Китаю або просторів 
сучасного Казахстану, були завойовни-
ками, і, схоже, більше за все їх цікавила 
Індія. Про їхній зв’язок чи спорідне-
ність із гунами західними відомо не на-
багато більше. Цілком можливо, що 
вони — загалом мирний народ — при-
своїли собі назву «гуни» виключно для 
того, щоб змусити і друзів, і ворогів 
вірити у свою могутність. 

Хто такі білі гуни?

З реальним засліплен-
ням це не має нічого 
спільного. Сліпучий 

камуфляж — це оригінальне 
рішення важливої пробле-
ми ВМС у бойових умовах: 
необхідності приховати ко-
раблі, зробити їх непоміт-
ними для неозброєного ока. 
Виникла ця проблема у часи 

Першої світової. У 1917-му доброво-
лець ВМС Британії художник Норман 
Вілкінсон запропонував екстравагант-
не рішення: з метою маскування вико-
ристати строкаті кольори й вигадливі 
геометричні візерунки. Чергування 
смуг, кутів, площин і форм, запевняв 
він, ускладнить (або й унеможли-
вить) візуальне визначення відстані 
до об’єкта, його габаритів, швидкості 

ЩО ТАКЕ СЛІПУЧИЙ 
КАМУФЛЯЖ?

ІНКОГНІТО
Зблизька корабель вигля-

дає як велетенська морська 
зебра, а з певної відстані він 
майже зовсім непомітний. 

та курсу. Треба лишень скористати-
ся засобами абстрактного живопису 
й однієї з його новітніх течій, кубізму. 
В Адміралтействі до пропозиції до-
слухалися і перевірили її на практиці. 
Виявилося, що ідея, хай і за певних 
умов, працює! До розробки сліпучого, 
або деформуючого, камуфляжу військові 
залучили художників. Спершу для кож-
ного судна розробляли індивідуальний 
малюнок, та невдовзі військові напо-
лягли на стандартизації маскувальних 
патернів. Оригінальну ідею маскуван-
ня запозичили військові та цивільні 
флотилії інших держав, зокрема США 
та Росії. Сліпучий камуфляж намагали-
ся застосувати і під час Другої світо-
вої, але не спрацювало: флот уже мав 
потужніші й досконаліші інструменти 
спостереження. 
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Якщо ви мандрували шляхами Чернігівської 
області й забули заїхати до селища Качанівка 

Ічнянського району, повертайтеся: ви не 
побачили головну окрасу краю, Качанівську 

дворянську садибу XVIII–XIX ст. 

Текст: Андрій Костюченко, письменник

ТОЧНІ КООРДИНАТИ 
Чернігівська обл., 
Ічнянський р-н, селище 
Качанівка

ЩО ПОДИВИТИСЬ 
(на території парку): 
• альтанка Глінки;
• Георгіївська церква. 

Стоїть Качанівка на бе-
резі річки Смош. 
Це одне з найроман-

тичніших місць Чернігів-
щини. Тут бували і творили 
Тарас Шевченко, Микола Го-
голь, Марко Вовчок, Михайло 
Глінка, Михайло Врубель...

Головний елемент кача-
нівського ансамблю — палац 
з двома флігелями та вежею, 
що утворюють парадний 
двір, поруч — корпуси служ-
бо вих приміщень. На те ри-

торії садиби є Георгіївська 
церква, альтанка Глінки, 
а довкола — ландшафтний 
парк зі ставками, муровани-
ми містками і ро ман тичними 
руїнами. За гальна територія 
садиби — близько 560 га, 
загальна довжина алей і до-
ріжок 60 км.

Ансамбль розбудовувався 
упродовж майже 150 років. 
У 1742-му купив тутешні 
землі в ніжинського грека 
Федора Болгарина придвор-
ний співак Федір Коченов-
ський. Згодом їх успадку-

Я
о

п

ї К і б

вав родич Федора майор 
Михайло Коченовський. 
Від прізвища Коченовських 
і пішла назва маєтку. 

У 1772–1808 рр. Качанів-
кою володів генерал-фельд-
маршал граф Петро Рум’-
ян цев-Задунайський. При 
ньому за проєктом архітек-
тора Карла Бланка українсь-
кий зодчий Максим Мосце-
панов вибудував розкішний 
палац у романтичному сти лі 
та спланував парк. 

Найцікавіше у Качанів-
ському маєтку почалося 

ЛЮБА 
КАЧАНІВКА

2

1

HERE & NOW
HOW TO VISIT…
ТУТ І ЗАРАЗ
СКАРБНИЦЯ
НАЦІЇ
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у 1824-му, коли він перей-
шов у володіння поміщиків 
Тар новських. На довгих 
сімдесят років Качанівка 
стала епіцентром культурно-
мистецького життя Черні-
гівщини. Перший власник 
Григорій Тарновський 
запро шував у Качанівку 
видатних су час ників — ху-
дожників, письменників, 
музикантів... Його наступ-
ник Василь Тарновський 
(молодший) у 1866–1897 ро-
ках узявся за розбудову 
сімейного гнізда: замінив 
дерев’яні службові будів-
лі на муровані, поблизу 
південного флігеля спорудив 
водонапірну вежу. Василь 
до того ж був справжнім ко-
лекціонером — збирав цін ні 
речі, предмети ужиткового 
мистецтва, старожитності 
козацької доби. Унікальних 
знахідок у його зібранні 
було 7000 одиниць. Великі 

суми Василь Тарновський 
віддавав на благодійність. 
А от господарником і еко-
номістом був не найкращим 
і зрештою збанкрутував. 

З 1897-го власником сади-
би став «цукровий король» 
дворянин Павло Харитонен-
ко — купив її у Тарновського 
за 1 млн рублів. Маєток 
потребував уже значної рес-
таврації, і, не купи його тоді 
Павло Іванович, відновлю-
вати згодом було б нічого. 
Харитоненко запросив сум-
ського міського архітектора 
Густава Шольца, під чиїм 
керівництвом палац було об-
кладено цеглою, збільшено 
купол, оновлено внутрішні 
приміщення. Зовні декор на-
був рис неокласицизму.

Останніми господарями 
садиби з 1914 по 1918 рік 
були старша донька «цукро-
вого короля» Олена та її чо-
ловік Михайло Олів. Кажуть, 

у день їхнього весілля вся 
алея від палацу до садибної 
церкви протяжністю 500 ме-
трів була всипана цукром, 
як символом майбутнього 
солодкого життя молодят...

У 1835–1850 роках у Ка-
чанівці неодноразово бував 
Микола Гоголь, тут він упер-
ше читав свою повість «Та-
рас Бульба». У 1838-му у домі 
Тарновських три тижні го-
с тював Глінка і саме тут на-
писав фрагменти опери 
«Руслан і Людмила», з місце-
вих хлопчиків він відбирав 
співаків для придворної 
капели, у Качанцівці впер-
ше прозвучали деякі його 
твори у виконанні місцево-
го кріпосного театру. Досі 
на пагор бі біля Майорського 
ставу стоїть білокам'яна 
альтанка Глінки.

Гостював тут і Тарас Шев-
че нко. Він щиро дружив 
з ро диною Тарновських, про 

що збереглося безліч згадок, 
одна з них — вірш, присвяче-
ний Надії Тарновській, тітці 
Василя Тарновського-молод-
шого, яку поет по-дружньому 
називав любою кумасею. 

Влітку 1880-го у Качанів-
ці гостював Ілля Рєпін — 
працював над картинами 
«Вечорниці» та «Запорожці 
пишуть листа турецькому 
султану». Деталі вбрання 
і зброї запорожців списано 
з предметів унікальної ко-
лекції козацьких старожит-
ностей Василя Тарновсько-
го, а самого його художник 
зобразив поряд з писарем. 
Вітальню маєтку прикрасив 
портрет дружини Тарнов-
ського Софії, написаний 
Рєпіним. У 1854-му гостю-
вати і працювати приїздили 
в Качанівку Опанас і Марія 
(Марко Вовчок) Маркевичі... 

В 1981 році на основі ка-
чанівського ансамблю було 
створено історико-культур-
ний заповідник «Качанівка», 
в 2001 році йому присвоєно 
статус національного. Кача-
нівський ансамбль — один 
із найяскравіших зразків 
садибної архітектури Украї-
ни та Європи, єдина садиба 
Лівобережної України, 
що збереглася в автен-
тичному комплексі. Вам 
вкрай необхідно побачити 
її на власні очі. 

4

3

5

1. Головний фасад. Під прямим 
кутом до палацу стоять два од но-
поверхові флігелі. Разом вони 
утворюють традиційну П-по дібну 
форму на плані. 
2. Башта з боку головного фаса-
ду. Ідеально вписана в ансамбль, 
вона мала суто практичне при-
зна чення: тут розмістили водона-
пірне обладнання. 
3. Місток біля романтичних руїн 
у глибині парку. 
4. Паркова скульптура — копія 
роботи XVII ст. П'єра Легро — 
старшого «Алегорія зими».
5. Північний службовий флігель, 
або служба. 
6. Вид з тераси другого поверху 
(парковий фасад). Над вікнами 
прямокутні сандрики і оздоби 
з ліпнини. 
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Жорсткий дирижабль «Гінден-
бург» — найбільше на той час 
по вітряне судно у світі, гордість 
нацистської Німеччини, вдруге 
здійснив трансатлантичний політ 
з 97 пасажирами на борту. Під час 
заходу на посадку на авіабазу 
Лейкхерст корабель несподівано 
спалахнув, як свічка. Загинули 
13 пасажирів, 22 члени екіпажу 
й один наземний працівник. 
За висновками американських 
і німецьких експертів, пожежу 
спричинив витік водню. Проте 
скоро поширилися чутки, що 
загибель «Гінденбурга» — це 
диверсія ворогів Німеччини. 
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Загублені
фараонів

могили
Протягом століть вони були 

поховані у пісках. Які таємниці 
зберігають вони донині?  

НАСТУПНИЙ 
ВИПУСК
У ПРОДАЖУ
З 13 БЕРЕЗНЯ

ТАКОЖ У НОМЕРІ
ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ: НЕОДНОЗНАЧНА 
ЕВОЛЮЦІЯ АСАСИНИ, НАУЧЕНІ ВБИВАТИ 
АГРИПІНА МОЛОДША ХОЛОДНИЙ РІК АДИ 
БЛЕКДЖЕК І БАГАТО ІНШОГО...
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