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ВСТУПНА СТАТТЯ

Маю за честь представити Вам книгу Ярослава Шпарика: «Рак: переможці і жертви». І тема, і автор варті того, щоб їм присвятити кілька думок.
Тема раку актуальна для сучасного суспільства – кожен четвертий європеєць хворіє на якусь форму раку. Тобто всі ми можемо зіткнутися з цією
патологією, якщо не особисто, то через своїх рідних чи знайомих.
Діагностиці та лікуванню пухлин приділяють велику увагу в усьому
світі. Створюються обладнані за останнім словом техніки онкологічні
центри, на державному рівні ухвалюються законодавчі акти, спрямовані
на подолання цієї патології. Упродовж останніх десятиріч маємо
суттєвий поступ у боротьбі з раком. Завдяки технічним досягненням
нині можна раніше і точніше виявляти злоякісні пухлини. Теоретичні
розробки провідних лабораторій й університетів світу на молекулярному,
генетичному та клітинному рівнях сприяли великим успіхам медикаментозної терапії. Багато авторів цих досліджень відзначили найвищою
науковою нагородою – Нобелівською премією.
Усупереч поширеному переконанню щодо таємничості і невизначеності причин раку, наука вже багато знає про походження пухлин – про
хімічні (т.зв. канцерогени), фізичні (наприклад, різні види опромінення) і
біологічні чинники (насамперед віруси), внаслідок дії яких розвиваються
злоякісні пухлини. Дуже часто рак у людини спричинюється впливом
хімічної речовини 3-4-бензпірену, який входить до складу промислових
та автомобільних викидів і, щонайважливіше, – цигаркового диму.
Спостерігаючи за повсякденним життям, можна зробити гіркий висновок,
що державі набагато простіше вкладати мільярди у створення нових
надпотужних онкологічних центрів, аніж забезпечити ефективну
профілактику куріння серед молоді. Тоді як ця шкідлива звичка, особливо
серед молодих жінок, сьогодні в Україні становить національну небезпеку.
Суспільство не усвідомлює також багатьох інших ракотворчих небезпек.
Усе ще в моді засмага, тоді як доведена канцерогенна дія ультрафіолету.
Безладні статеві зв’язки призводять до інфікування особливими вірусами,
внаслідок дії яких виникає рак шийки матки. Серед багатьох патологічних
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станів, які спричинюються впливом алкоголю, не останнє місце посідає
також рак. Завданням суспільства є розв’язання цих проблем, але, як
з’ясувалося, зробити це дуже важко.
Цінність книги, яку пропонуємо Вам, полягає в тому, що в ній на прикладі життя відомих осіб (письменників, художників, політиків, артистів
тощо) засвідчено актуальність проблеми раку. З’ясовується, що ця хвороба
може виникнути як у пересічної людини, так і у всесвітньо відомої особи.
Тобто ця проблема стосується кожного з нас. Водночас, у книзі наочно
доведено, що діагноз раку не є фатальним – багато відомих постатей
успішно подолали цю патологію. Це має не тільки дати онкологічним
хворим підстави для оптимізму, а й спонукати всіх нас стежити за станом
свого здоров’я, щоб вчасно діагностувати рак і завдяки адекватному
лікуванню суттєво підвищити свій життєвий шанс.
У розділі ІІІ подані відомості про тих осіб, хто метою свого життя обрав
боротьбу з раком. Це дуже потрібний розділ. Він має вплинути на суспільну
думку та прихилити її до лікарів і вчених. Адже досі серед громадськості
побутує упереджене ставлення до медицини. У стародавніх джерелах
зазначено, що «лікар лікує хворого словом, отрутою (ліками) і ножем
(операції)». На перше місце поставлене «слово», тобто прямий вплив лікаря
на хворого. Щоб лікувати словом лікар мусить мати авторитет у хворого.
Однак останнім часом різні екстрасенси, чарівники та інші шахраї активно
«конкурують» з науковою медициною. А це завдає об’єктивної шкоди
хворим, які втрачають дорогоцінний час, коли ще можна поставити ранній
діагноз й успішно лікувати пацієнта. На жаль, багато ЗМІ (зокрема дуже
популярні та авторитетні газети) активно підтримують цих парамедиків,
керуючись своїми помилковими знаннями чи фінансовими міркуваннями. У кожному разі цим завдається об’єктивна і невиправна шкода
населенню, а відповідати за вчинене зло нікому. Якщо презентована книга
хоч трохи наблизить нас до вирішення цієї проблеми, то мета видання
буде досягнута.
Не можна не сказати кілька слів також про творця цієї праці – лікаряонколога Ярослава Шпарика. Він є завідувачем відділу хіміотерапії
Львівського державного онкологічного регіонального лікувальнодіагностичного центру, доцентом Львівського національного медичного
університету ім. Данила Галицького, керівником і провідним спеціалістом
Науково-дослідного центру нових методів медикаментозного лікування
раку. Доцент Шпарик – один із найбільш ерудованих онкологів України.
Він дійсний член Американського товариства клінічної онкології (ASCO)
та Європейського товариства медикаментозної онкології (ESMO). Чудовий
лектор, виступи якого відомі як в Україні, так і за її межами – завдяки
не тільки чіткому науковому змісту, а й блискучій манері викладу. Крім
цього, навіть під час важливих наукових виступів він завжди знаходить
нагоду заявити свою чітку позицію українського патріота, для якого те, що
Україна – невід’ємна і необхідна частина Європи, не є об’єктом дискусій.
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Доцент Шпарик – автор понад 380 наукових праць, що охоплюють
усі розділи онкології. Перші статті він опублікував ще студентом, до
того ж у таких авторитетних журналах, як «Вопросы онкологии» і
«Експериментальна онкологія». Онкологам України добре відомі понад
20 його посібників з лікування майже усіх типів пухлин. Окрім цього,
п. Ярослав має дуже широке коло зацікавлень і ґрунтовні знанні з літератури, мистецтва й історії. Предметом особливого зацікавлення
автора є історія науки та медицини, зокрема життя і діяльність лауреатів Нобелівської премії. Ще працюючи лікарем у невеличкому селищі
на Волині упродовж п’яти років після закінчення медичного інституту,
він написав кілька статей на цю тему до таких науково-популярних
журналів, як «Химия и жизнь» та «Наука і суспільство». Згодом були публікації, присвячені онкологічним акцентам у відзнаках Нобелівського
комітету, а також відображенню онкологічної тематики в культурі (літературі, образотворчому мистецтві).
Ярослав Шпарик разом із друзями бере активну участь у міжнародному
Ротарі, що є одним з їхніх соціальних зацікавлень. Врешті, саме допомога
та розуміння друзів сприяли виходу цієї книги.
Автор презентованої книги – чуйна людина і добрий лікар. Все це
можна прочитати поміж рядками книги, яка, безумовно, знайде свого
вдячного читача.
Професор Борис Білинський

ПЕРЕДМОВА
«Я маю рак. У цьому ж немає нічого ганебного, чи не так?»
(Боббі Мур)

Злоякісні хвороби – одні з найпоширеніших у сучасному світі. Захворюваність і смертність постійно зростають, і нині кожен п’ятий у розвинених країнах помирає від раку. Це становить понад 7 млн смертей щороку
в усьому світі, а до 2020 р., як передбачають, ця кількість збільшиться до
10 млн. Серед жертв раку – сотні славетних осіб, життя яких змінило історію, культуру, науку. Багато з них померли в розквіті сил і таланту.
Результати аналізу відомостей щодо захворювання відомих постатей
на злоякісні новотвори дають змогу зробити важливі висновки. Звичайно
ж, кількість жертв раку, особливо у відносно віддаленому минулому,
набагато більша, ніж зазначено в цій книзі. Свідчення про причини смерті
наших славетних попередників – митців, вчених, політиків тощо – у
сучасних авторитетних енциклопедичних виданнях вірогідні хіба що в
разі загибелі чи смерті від інфекційних хвороб. Проте для більшості в графі
«Причина смерті» знаходимо запис «невідома». Чимало з тих невизначених
причин – це злоякісні пухлини. Стосовно цього дуже цікаві сучасні наукові
дослідження, у яких на основі історичних матеріалів намагаються з’ясувати
причину смерті відомих історичних осіб (жінка-фараон Хатшепсут, король
Ладислав, королева Барбара Радзивіл), хоча іноді це нагадує спекуляції
(як, на нашу думку, у випадку Шекспіра чи Ніцше). З іншого боку, деякі
журналістські сенсації зумовлені недостатнім знанням беззаперечних
свідчень. Згадаймо хоча б десятки недавніх газетних статей на кшталт
«Нарешті розкрита причина смерті Наполеона», тоді як її з’ясували ще під
час посмертного розтину.
Упродовж останніх десятиріч причини смерті видатних осіб здебільшого відомі лікарям. Проте тут на перший план виходять певні психологічні особливості як індивідуальні, так і суспільні. На диво, дотепер у багатьох
країнах зберігається табу на поширення інформації щодо деталей перебігу онкологічного захворювання як у відомих, так і пересічних осіб. Іноді
здається, що пацієнти і їхні родичі соромляться своєї хвороби навіть
більше, ніж тоді, коли остання зумовлена якимись аморальними діями. На
загал, стосовно цього нині можемо виділити дві традиції. Перша (назвемо
її «західною») полягає в дедалі більшій відкритості онкологічних хворих.

8 Передмова
Пацієнти не лише не приховують свого діагнозу та лікування, а й беруть
активну участь у роботі різних протиракових громадських організацій,
змінюють ставлення суспільства до багатьох міфів щодо онкології, навіть
сприяють уважнішому ставленню до свого здоров’я (Кайлі Міноуґ, Ленс
Армстронґ, Маріо Лем’є тощо). Протилежною є «східна» традиція, згідно
з якою вся інформація щодо здоров’я відомих осіб закрита. Це особливо
стосується Китаю, але характерне і для Східної Європи. Саме тому читач
знайде в цій книзі лише кілька біографічних статей про відомих українців,
навіть менше, ніж про осіб, які своїм походженням пов’язані з Україною. Ця
закритість інформації суттєво вплинула на обсяг книги.
Подані в книзі відомості про тип злоякісних пухлин не завжди точні.
Від журналістів, які їх надають, марно сподіватися досконалих з точки
зору онколога деталей. Тому щодо багатьох осіб знаходимо лише такий
запис: «помер від раку». Можна припустити, що це було ураження якогось
із внутрішніх органів (шлунка, товстої кишки, підшлункової залози,
легені). Повідомлення, що помер «від раку печінки» чи «раку хребта», слід
трансформувати переважно в метастатичні ураження цих органів.
Вибір автором теми цієї книги не останньою чергою був зумовлений
передчасною смертю багатьох близьких. Збір матеріалів тривав понад 30
років. З розширенням вільного доступу до найрізноманітніших засобів
інформації і появою Інтернету ця робота полегшилася*. Це, врешті, дало
змогу завершити роботу над книгою.
Незважаючи на трагічність багатьох наведених у книзі людських доль,
читачі, безумовно, знайдуть чимало обнадійливої інформації. Боротьба
відомих осіб із захворюванням, яке дотепер у громадській свідомості
залишається невиліковним, дала чимало прикладів гідних подиву мужності
та стійкості. Цей досвід буде позитивним для багатьох хворих і їхніх родин.
Книга буде корисною також для медиків різних фахів. Викладачі
онкології зможуть використати цікаві клінічні ілюстрації щодо клініки
та лікування багатьох типів пухлин. Лікарі знайдуть корисні приклади
стосунків з хворими. Автор сподівається, що книга допоможе студентаммедикам розширити свої погляди на фах, який вони обрали, подолати
зневіру і байдужість, які часто трапляються в їхньому середовищі.
Врешті-решт, робота над цією книгою була боротьбою автора також
проти власної суспільної і професійної апатії. Останні роки після потужного
заряду суспільного оптимізму принесли кілька хвиль не менш вираженого
розчарування. Внаслідок цього майже повсюдно бачимо байдужість –
«будь, що буде, а мене залишість у спокої». Дуже прикро, що ця байдужість
*Основні фактичні дані для цієї книги взято з таких веб-сайтів:
• http://en.wikipedia.org/wiki/
• http://www.answers.com/
• http://www.nndb.com/
• http://www.britannica.com/
• http://www.blogofdeath.com/

Передмова

9
поширилася також на професійні цехи. Медицина, зокрема онкологія, не
стала винятком. Чиновницький й адміністративний тиск змінив не лише
окремих осіб, а й цілі колективи. Дедалі меншу вагу мають професійні
та морально-етичні якості лікарів. Все частіше фахівці «ламаються»
психологічно, а деякі шукають розраду в алкоголі. Славетні школи
перетворюються в строкаті колективи, де справжні лікарі не потрібні, а
культивується вміння складати медичну документацію. Доказову медицину
ігнорують, оскільки докази суперечать чудернацьким ідеям («факти не
підтримують мою теорію, тим гірше для фактів»). Внаслідок цього відома
істина, що «щастя – це коли вранці хочеться на роботу, а ввечері додому»,
дедалі частіше перестає справджуватися, принаймні в першій її частині.
Зайняті роботою над цією книгою години, хоча відібрані в рідних і
друзів, були для автора втечею у приватність, своєрідним протестом
проти прогресуючої всеохопної байдужості. Втішало ж те, що «ренесанс
відбувається не лише після ґотики, бароко та рококо, а й після соцреалізму»
(Станіслав Єжи Лєц).

РОЗДІЛ І

РАК: ПЕРЕМОЖЦІ

У середині 2004 р. в 49-річного співзасновника і виконавчого директора американської корпорації «Apple» Стіва Джобса виявили пухлину підшлункової залози. Його роздуми, пов’язані з цією подією, дуже важливі для
розуміння ідеї цієї книги.
«Коли мені виповнилося 17 років, якось я прочитав цитату на
зразок: “Якщо ви живете щодня так, ніби цей день останній, то
колись виявиться, що ви маєте рацію”. Цитата вразила мене, і
відтоді, вже 33 роки, я дивлюся в дзеркало щодня і запитую себе:
“Якби сьогодні був останній день мого життя, чи захотів би я робити те, що збираюся робити сьогодні?”. І якщо відповіддю було
“Ні” впродовж кількох днів, я розумів, що треба щось змінювати.
Усвідомлення того, що я незабаром помру, – найважливіший
інструмент, який допомагає мені вирішувати складні проблеми в
моєму житті. Тому що все інше – чужа думка, вся ця гордість, весь
цей страх збентеження чи провалу – розсіюється перед лицем
смерті, залишаючи лише те, що справді важливе. Пам’ять про
смерть – найкращий спосіб уникнення думок про те, що вам є що
втрачати. Ви вже голі. Ви не маєте більше причин не йти на поклик
свого серця.
Близько року тому в мене діагностували рак. Мені зробили скан
о 7.30 ранку, і на ньому було чітко видно пухлину в підшлунковій
залозі. Я навіть не знав, що таке підшлункова залоза. Лікарі сказали
мені, що цей тип раку невиліковний і що мені залишилося жити не
більш як три–шість місяців. Мій лікар порадив мені піти додому
й упорядкувати свої справи (що в лікарів означає приготуватися
до смерті). Інакше кажучи, порадив мені спробувати сказати
своїм дітям те, що би мав сказати за наступні 10 років. Порадив
переконатися в тому, що все добре влаштовано, щоб моїй сім’ї було
якомога легше. Порадив попрощатися.
Я жив з цим діагнозом увесь день. Пізніше, ввечері, мені зробили
біопсію – засунули в горло ендоскоп, пропхали його через шлунок
і кишки, встромили голку в підшлункову залозу та взяли декілька
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клітин з пухлини. Я був непритомним, але моя дружина, яка там
була, сказала, що коли лікарі оглянули клітини під мікроскопом, то
розхвилювалися, бо в мене виявилася дуже рідкісна форма раку підшлункової залози, яку можна вилікувати операцією. Мені виконали
операцію, і тепер зі мною все гаразд.
Смерть тоді підійшла до мене найближче, і сподіваюся, що ближче
вона вже не підійде наступні кілька десятків років. Переживши це,
тепер можу сказати подальше з більшою впевненістю, ніж тоді,
коли смерть була корисною, але суто надуманою концепцією.
Ніхто не хоче помирати. Навіть люди, які бажають потрапити
на небеса, не хочуть помирати. І однаково, смерть – пункт призначення для всіх нас. Ніхто ніколи не зміг його уникнути. Так і має бути,
бо Смерть, напевно, найкращий винахід Життя. Вона – причина
змін. Вона очищає старе, щоб дати дорогу новому. Зараз нове – це
ви, але колись (не так багато часу й залишилося) ви станете старими і вас очистять. Вибачте за такий драматизм, але це правда.
Ваш час обмежений, тому не витрачайте його на життя чиїмось чужим життям. Не потрапляйте в пастку догми, яка каже
жити думками інших людей. Не дозволяйте шуму чужих думок заглушувати ваш внутрішній голос. І найважливіше, майте сміливість
йти за покликом свого серця. Воно якимось чином вже знає те, ким
ви хочете стати насправді. Усе решта – вторинне».
(З промови перед випускниками Стенфордського університету, 2005 р.)

Аббадо, Клаудіо
(Claudio Abbado; народився 26.06.1933 р. в
Мілані) – видатний італійський диригент. Керівник
театру Ла Скала (1971–1986), Віденської державної опери (1986–1991) і водночас Віденського (з
1971 р.), Лондонського (1979–1987) та Берлінського (1989–2002) симфонічних оркестрів. Син відомого скрипаля Мікеланджело Аббадо.
У 2000 р. 57-річного Аббадо прооперували з
приводу раку шлунка. Лікування було успішним,
і невдовзі диригент повернувся до активної роботи. У вересні 2007 р.
він оголосив, що, за порадою лікарів, має намір незабаром завершити
свою кар’єру.
Азімов, Айзек
(Іsaac Asіmov, насправді – Исаак Озимов; 02.01.1920, Петровичі, Білорусь – 02.04.1992, Нью-Йорк) – американський письменник, біохімік,
популяризатор науки, один із найвідоміших майстрів наукової фантастики. У 1923 р. його батьки – євреї – переїхали до США. Здобув магістер-
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ський і докторський ступені з хімії в Колумбійському університеті. Викладав біохімію в Медичній
школі при Бостонському університеті. У 1958 р.
залишив університет, щоб цілком віддатися літературній праці. Автор понад 500 книг. Найвідомішими є його книги про роботів, зокрема «Я, робот»
(«І, Robot», 1950) і трилогія «Сталеві печери» («The
Caves of Steel», 1954). Неперевершеним зразком
науково-популярної праці є «Путівник Азімова з
природознавства» («Asіmov’s Guіde to Scіence»,
1972). У цьому ж стилі написані книги «Неземні цивілізації» («Extraterrestrіal Cіvіlіzatіons», 1979) та «Досліджуючи
Землю і Космос» («Explorіng the Earth and the Cosmos», 1982). П’ять разів
нагороджувався премією Г’юґо і два рази – премією Неб’юла.
У середині грудня 1971 р. в 52-річного Азімова констатували пухлинний утвір у щитовидній залозі. Через місяць здійснили сканування з
радіоактивним йодом і цей вузол виявився «холодним». Ще через місяць
Азімову виконали правобічну тиреоїдектомію. Гістологічно діагностували
папілярний рак щитовидної залози. Надалі Азімов отримував гормональну терапію. Рецидивів захворювання не спостерігали. Помер у 72-річному віці від серцевої та ниркової недостатності на тлі СНІДу. ВІЛ-інфекція
потрапила в його організм під час операції на серці в 1983 р. Про те, що
Азімов хворів на СНІД, стало широковідомо лише через 10 років після
його смерті.
Акiгiто
(Akihito; народився 23.12.1933 р. в Токiо) – iмператор Японiї (125-й у династiї) з 1989 р. Старший син i п’ята дитина імператора Сьова (Хiрогiто)
й iмператрицi Нагако. Став імператором Японiї
7 сiчня 1989 р., успадкувавши трон найдавнiшої
у свiтi династiї пiсля смертi батька. Цього дня в
Японiї розпочався новий перiод нацiонального
лiточислення. Роки правлiння Акігіто називають
ерою Хейсей (досягнення всесвiтнього миру). Як
i його батько, імператор Акiгiто захоплюється бiологiєю та iхтiологiєю.
Вже опублiковані 25 його наукових праць про морських бичків. У 1986 р.
Акігіто обрали почесним членом Лондонського товариства Лiннея i Мiжнародного товариства бiологiв. Окрiм цього, вiн цiкавиться iсторiєю. У
спорті віддає перевагу тенiсу (з майбутньою дружиною познайомився
на кортi). Любить грати на пiанiно й арфi.
«Немає тяжчої роботи, ніж намагатися виглядати гарною від восьмої ранку до
півночі» (Бріджит Бардо)

Розділ І. РАК: Переможці 13
Hаприкiнцi грудня 2002 р. за результатами чергового обстеження
з оцiнкою рівня простатичного специфічного антигена (PSA) в Акiгiто
запiдозрили рак простати. Пiсля бiопсiї дiагноз пiдтвердився. У
сiчнi 2003 р. група зі семи спецiалiстiв Токiйського державного унiверситету та Нацiонального онкологiчного центру здійснила в лікарні
6-годинне оперативне втручання (простатектомію). Це перший в iсторiї
Японiї випадок, коли чинного монарха прооперували за межами iмператорського палацу. Тодi ж повідомили про добрий прогноз, оскільки захворювання виявили на раннiй стадiї. Однак через 18 мiсяцiв
констатували прогресування хвороби i призначили гормонотерапiю (щомiсячнi iн’єкцiї iнгiбiторiв ЛГРФ).
Аллен, Пол
(Paul Gardner Allen; народився 21.01.1953 р. в
Сіетлі, штат Вашинґтон) – співзасновник корпорації
«Microsoft». У 1968 р. познайомився (за легендою,
під час гри в покер) з молодшим на два роки Білом
Ґейтсом (який мав таке саме захоплення). За їхніми спогадами, обмежений доступ до великих ЕОМ
вже тоді породив у них мрію про мініатюрний персональний комп’ютер на кожному робочому столі.
У 1975 р. відбулася знаменна подія – Аллен і Ґейтс
уперше використали назву «Micro-Soft» (пізніше
це слово перетворилося у звичне нині «Microsoft»). У спільному бізнесі
Пол Аллен відповідав за технічні ідеї та перспективні розробки, а Ґейтс –
за переговори, укладання контрактів й інше ділове спілкування. Їхній
зоряний час настав у 1980 р., коли компанія IBM звернулася до невеликої маловідомої компанії «Microsoft» з пропозицією адаптувати кілька
мов програмування для їх використання на персональному комп’ютері
IBM PC, який мав з’явитися на ринку в 1981 р.
Проте в 1982 р. напружене і до межі насичене роботою життя Аллена миттєво істотно змінилося. У Парижі під час турне по Європі для реклами деяких продуктів «Microsoft» Аллен захворів і виявив збільшення
лімфатичних вузлів шиї. У Сіетлі 29-річному Аллену поставили діагноз
лімфоми Годжкіна. Майже два роки провадили інтенсивне лікування. Хвороба відступила, але змінився сам Аллен. Він зізнався пізніше: «У
30 років, заглянувши в очі смерті, розумієш, що добре було б зайнятися
справами, на які раніше ніколи не вистачало часу». Спочатку Пол ще виконував свої обов’язки в компанії «Microsoft», але в 1983 р. він залишив
компанію, зберігши за собою великий пакет акцій і місце в раді директорів.
Лікарі рекомендували Аллену відпочити, і цей час він використав для
спілкування з сім’єю, читання, подорожей, підводного плавання й інших
життєвих радощів, які раптом набули для нього особливого значення.
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Хвороба і видужання пробудили в Полі Аллені потяг до краси. Він колекціонує справжні римські статуї і твори французьких імпресіоністів.
Має дві спортивні команди, що грають у чемпіонатах Національної баскетбольної та Національної футбольної ліг. Жертвує чималі кошти лікарням
і науковим фондам для боротьби зі СНІДом і раком. У вересні 2003 р.
виділив кошти на організацію Інституту наук про мозок (Allen Institute of
Brain Science). Першим його проектом став Атлас мозку імені Алена (Allen
Brain Atlas). Субсидував створення першого приватного космічного
корабля «SpaceShipOne», який мав вже два успішні цивільні космічні
запуски (на висоту понад 100 км) і таким чином здобув приз «Ansari X».
Нині Аллен – акціонер понад 140 успішних компаній. У 2007 р. його капітал
оцінювали у 18 млрд доларів (п’яте місце серед американців). Цього ж
року журнал «Time» зарахував його до ста найвпливовіших осіб світу.
Анастасія
(Anastacia, насправді – Anastacia Lyn Newkirk;
народилася 17.09.1973 р. в Чикаґо) – відома американська поп-співачка.
У січні 2003 р. 29-річній Анастасії під час огляду
лікар порекомендував зробити мамограму. «Коли
я побачила вираз обличчя лікаря після отримання
знімок, то зрозуміла – щось не так… Мене нічого не
турбувало, не відчувала жодного дискомфорту…
Хто б міг подумати, що мені поставлять такий
діагноз – рак грудної залози. Я все життя пишалася своїми грудьми, які були дуже помітні від природи, а згодом зовсім
несподівано з’ясувалося, що не все так добре, як видається на перший
погляд», – згадувала співачка. Вона зізналася, що нічого не знала про рак
грудної залози, його лікування. Як заявив лікар співачки, якби вони вчасно
не зробили мамограму, то шансів зберегти ліву залозу не було б зовсім.
Після біопсії стан співачки не можна було назвати задовільним. Давалася
взнаки хвороба Крона, яка розвинулася в Анастасії в 13-річному віці,
додалися тяжка ангіна з гіпертермією, непереносимість медикаментів.
«Хірург, який виконував мені операцію, сам перебував у шоковому стані,
коли з’ясував, наскільки складна ситуація. Він був змушений вирізати
40 % моєї залози. Коли я опритомніла, то навіть не змогла плакати, бо будьякий рух, навіть глибоке дихання, призводив до надзвичайного болю».
Одночасно здійснювалася пластика. Після операції була призначена
хіміотерапія, на яку співачка свідомо погодилася, хоча знала про її суттєві
побічні ефекти. В інтерв’ю журналу «Marie Claire» співачка додала, що
якби, не дай Боже, пухлина дала про себе знати, то вона видалить обидві грудні залози, щоб зберегти собі життя. Тепер Анастасія закликає всіх
жінок якнайуважніше ставитися до свого здоров’я, щоб у разі виникнення
хвороби виявити її на ранній стадії.
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Андель-Шиппер, Генні ван
(Hendrikje «Henny» van Andel-Schipper;
29.06.1890, Клустервен – 30.08.2005, Хуґевен) –
жителька Голландії, яка від 29 травня 2004 р.
входила до «Книги рекордів Ґіннеса» як найстарша людина світу.
У 100-річному віці в неї виявили рак грудної
залози і в 1995 р. їй здійснили мастектомію. За
деякими даними, хворіла ще й на рак шлунка.
Померла уві сні, причому смерть не пов’язують з
прогресуванням раку.
Апшоу, Дон
(Dawn Upshaw; народилася 17.07.1960 р. в Нешвіл, штат Теннессі) – видатна американська оперна
та камерна співачка (сопрано). Чотири рази була
лауреатом премії «Ґреммі».
У листопаді 2006 р. 46-річна Апшоу розпочала
агресивне лікування з приводу ранньої стадії раку
грудної залози. Прогноз оцінюють сприятливо.

Арана, Факундо
(Jorge Facundo Arana Tague; народився
31.03.1972 р. в Буенос-Айресі) – аргентинський
актор, який знімається переважно в телесеріалах. Зіграв роль щонайменше у 12 серіалах,
зокрема в таких, як «Дикий ангел» («Muñeca Brava», 1998), разом зі співачкою Наталією Орейро,
«Яго – темна пристрасть» («Yago, pasión morena»,
2001).
У 17-річному віці захворів на лімфому Годжкіна. Тривалий час лікувався, відтак перебував під наглядом лікарів. Лише через п’ять років було
констатовано ремісію й актор відновив активну працю в кіно.
Армстронґ, Ленс
(Lance Armstrong; народився 18.09.1971 р. в Плано, штат Техас) – видатний американський велосипедист. Семиразовий переможець велоперегонів «Тур де Франс» (1999–2005).
«Я була дуже щасливою, дуже багатою, дуже гарною, дуже шанованою, дуже відомою і дуже нещасливою» (Бріджит Бардо)
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У 25-річного Армстронґа 2 жовтня 1996 р.
виявили задавнений рак правого яєчка. За словами спортсмена пухлина була завбільшки у велику цитрину і він зауважив її ще за три роки до
того. Звернувся ж до лікарів, коли пухлина стала
перешкоджати займатися велоспортом, виник
біль, з’явилося кровохаркання та розвинулася
істотна фізична слабкість. Під час рентґенівського
обстеження грудної клітки виявили метастази в
легенях. Рівень пухлинних маркерів (АФП і ХГ)
був підвищеним. При томографії мозку констатували два метастази в його м’якій оболонці. Відтак хворому здійснили оперативне втручання на яєчку. Після операції було з’ясовано, що
морфологічно пухлина складається на 60 % з хоріокарциноми, а на
40 % – з ембріонального раку з невеликими домішками тератоми. Шанси Армстронґа на виживання оцінювали тоді не вище, ніж на 40–50 %.
Армстронґ розпочав хіміотерапію в Остині (штат Техас), де тоді проживав. Перший цикл відбувся в типовому для таких випадків режимі
(ВЕР – беоміцин + етопозид + цисплатин). Проте відомо, що побічним ефектом дії блеоміцину є легенева токсичність. Через неї в разі ефективного лікування Армстронґ не зміг би професійно займатися велоспортом. Тому
провідні американські онкоурологи Крейґ Нічолс (Nichols) та Леррі Ейнгорн (Einhorn) з Індіанського університету запропонували застосувати ще
три цикли хіміотерапії в режимі VIP (етопозид + іфосфамід + цисплатин),
який не містить блеоміцину. Проте спочатку оперативно видалили утвори
з мозку – операція виконувалася під стереотаксичним контролем і тривала понад 5 год.
Армстронґ згадував, що порівняно легко переніс обидві операції,
але «хімія» залишила в нього жахливі спогади – розвинулася неймовірна
слабкість, випало все волосся, він втратив навіть брови. У цей час його
подруга Крістін Річард писала у своєму щоденнику: «Хвороба навчила
нас тому, що потрібно не опускати рук і не здаватися». Там вона процитувала Ленса: «Навіть якщо я помру, нехай, згадуючи про мене, говорять:
“Армстронґ був борцем”». На щастя, пухлина виявилася чутливою до лікування – зникли легеневі метастази, нормалізувалися пухлинні маркери.
«50 відсотків моєї перемоги належить тим, хто вірив у мене, 25 відсотків –
тим, хто не вірив у мене й у такий спосіб змусив мене викладатися на
120 відсотків, а 25 відсотків – хворим на рак. Ця перемога має довести їм,
що хворобу можна подолати». Крім цього, Армстронґ стверджує, що досвід
боротьби з раком – це найкраще, що він набув у житті. «Я насамперед
той, хто вилікувася від раку, а вже потім – велосипедист», – зазначив він
у своїй книзі «Не лише про велосипед» («It’s Not About the Bike»). Уже
через два тижні після хіміотерапії Ленс проїхав на велосипеді 26 миль
поруч зі своїм давнім товаришем – легендою велоспорту Едді Мерксом.
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Здобуваючи перемоги в спорті, Армстронґ разом з компанією «Nike»
створив Фонд допомоги хворим на рак. Відома лінія різних товарів «10/2»
(створена на згадку про 2 жовтня, коли Армстронґ повідомив про те, що
хворий на рак), прибуток від продажу якої надходить у Фонд. Таким чином вдалося зібрати понад 5 млн доларів. Усьому світу відомі жовті (за
кольором майки лідерів велоперегонів) гумові браслети вартістю 1 долар.
На початок 2006 р. було продано 58 млн таких браслетів. Після одужання
в 1998 р. Ленс одружився з Крістін Річардс. Вона народила йому трьох
дітей – сина Люка (1999) та близнючок Ізабель і Ґрейс (2001). У 2003 р.
Ленс розлучився з Крістін і у 2004–2006 рр. жив з відомою співачкою
Шеріл Кроу, яка також має власний досвід боротьби з раком.
Армстронґ, Луї
(Louis Armstrong; 04.08.1901, Нью-Орлеан –
06.07.1971, Нью-Йорк) – американський джазовий музикант (трубач) і співак, якого називали «Королем джазу». У 1925 р. організував «Гарячу п’ятірку» – перший джазовий імпровізаційний ансамбль. Зроблені в ці роки записи
прийнято вважати першими сторінками золотої книги джазової класики, адже саме тоді
Армстронґ почав співати. У 1930-ті рр. багато гастролював, виступав
із знаними біґ-бендами: внаслідок травми губи (саме тому прозвали
його Satchmo») дедалі більше виступав як вокаліст. У 1940-ві рр. зібрав
в ансамбль блискучу джазову команду «All Stars». Класичним став його
й Елли Фіцджеральд запис (здійснений у 1950-і рр.) опери Ґершвіна
«Поргі і Бесс». На вершині слави Армстронґ записав пісню «Hello, Dolly!»,
яка входила до репертуару багатьох популярних виконавців, проте
Армстронґ серед них найвідоміший. Останнім його гітом стала пісня
«What а Wonderful World».
Хворів на рак простати. Помер у 69-річному віці від серцевого нападу.
Ассад, Хафез аль
(Hafez al-Assad; 06.10.1930, Кардага – 10.06.2000,
Дамаск) – сирійський політичний діяч. Став прем’єр-міністром після безкровного військового
перевороту 1970 р., а наступного року – першим
президентом, обраним за результатами загального
голосування. Придушив повстання Мусульманського братства в 1982 р. Був переобраний кілька
разів. Батько сучасного президента Башара Ассада.
Хворів на цукровий діабет і, за деякими даними,
злоякісну лімфому. Помер раптово в 69-річному віці від серцевого нападу
(під час телефонної розмови з президентом Лівану).
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Бардо, Бріджит
(Brigitte Anne-Marie Bardot; народилася
28.09.1934 р. в Парижі) – французька кіноакторка, модель, співачка, активістка руху за гуманне
поводження з тваринами, секс-символ 1950–
1960-х рр. Її також називають за ініціалами Бебе.
За 21 рік акторської кар’єри знялася в 48 фільмах
і записала 80 пісень. Світове визнання здобула
після виходу в прокат стрічки Роже Вадіма «І Бог
створив жінку» («Et Dieu Crea la Femme», 1956), у якій виконала головну
роль. Історики вважають фільм провісником сексуальної революції
1960-х рр. Вважається, що Бардо популяризувала купальник бікіні, з’явившись у ньому на Каннському кінофестивалі й у своїх ранніх фільмах, а
також картатий одяг й зачіску «кисла капуста». У 1970 р. скульптор Ален
Гурдон обрав Бардо моделлю для Маріанни – символу Франції.
Хворіла на рак грудної залози.
Белафонте, Гаррі
(Harold George «Harry» Belafonte; народився
01.03.1927 р. в Гарлемі, Нью-Йорк) – темношкірий американський музикант і громадський діяч.
Його найвідоміший альбом «Calypso« (1956) вперше у світі перейшов межу продажів в один мільйон копій. Цей альбом упродовж 31 тижня посідав перше місце, а протягом 58 тижнів входив
до десятки найкращих альбомів у США. Хоча найбільше Белафонте відомий як виконавець пісень у
стилі «каліпсо», він має записи в стилі блюз, фолк і
т.д. Белафонте був першим виконавцем з кольоровою шкірою, який став
лауреатом премії «Еммі» (за телепередачу «Вечір з Белафонте» – «Tonight with
Belafonte», 1959). У 2000 р. за творчість упродовж всієї кар’єри йому надали
премію «Ґреммі». Ще з 1950-х рр. бере активну участь у русі за громадянські права. У 1985 р. був одним із творців і виконавців відомої пісні «We Are
The World», яку відзначили премією «Ґреммі» і виконували для збору
коштів на допомогу жителям Африки. У 1987 р. був послом доброї волі
UNICEF. Має неоднозначні політичні погляди – підтримував різні політичні
ініціативи СРСР і Ф. Кастро, критикував США за вторгнення до Ґранади.
Звинуватив президента Буша за війну в Іраку, вважає його «найбільшим
терористом у світі». Назвав двох останніх державних секретарів США –
Коліна Пауела та Кондолізу Райс (обоє темношкірі) – «хатніми рабами».
З 1996 р. хворіє на рак простати і відтоді ж бере участь у різних заходах, спрямованих на вчасне виявлення та лікування цього захворювання.
«Краще бути невірною, ніж вірною без бажання нею бути» (Бріджит Бардо)
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Беліво, Жан
(Jean Kelly Béliveau; народився 31.08.1931 р. в
Труа-Рів’єр, Квебек) – відомий канадський хокеїст. Упродовж 20 років грав за одну команду –
«Montreal Canadiens». Десятиразовий переможець Кубка Стенлі (1956–1960, 1965, 1966, 1968,
1969, 1971). Володар призу «Hart Trophy» (найкращий гравець ліги – 1956, 1964). Зіграв у НХЛ
у 1125 матчах, набравши 1219 (507+712) очок. У
1972 р. введений до Залу слави хокею. Нагороджений орденом Канади.
Улітку 2000 р. 69-річний Беліво захворів на рак горла. Отримав
радикальний курс опромінення. Настала стійка ремісія.
Берлусконі, Сільвіо
(Silvio Berlusconi; народився 29.09.1936 р. в
Мілані) – італійський бізнесмен і політик, прем’єрміністр Італії (1994–1995, 2001–2006). У 1955–
1961 рр. навчався в Міланському університеті на факультеті прикладної юриспруденції,
який закінчив з відзнакою. Бізнес розпочав у
будівельній індустрії. Швидко став провідним
розробником житлової та широкомасштабної
нерухомості в Італії. У 1980 р. заснував «Canale 5» – першу національну
комерційну телевізійну сітку в Італії. Розвивав комерційне телебачення також в інших країнах Європи (Франції, Німеччині, Іспанії). Після
придбання «Mondadori» («Видавничого дому Італії») наприкінці 1980-х рр.
став найвідомішим видавцем книг і журналів в Італії. З 1986 р. – президент
«A. C. Мілан», одного з найвідоміших футбольних клубів Європи. Його
компанія «Fininvest» – друга за виробничими потужностями в Італії після
компанії FIAT. За даними журналу «Forbes», Берлусконі нині найбагатша
людина Італії.
У 1994 р. він вирішив стати політиком. Цього ж року, 26 січня, створив
новий політичний рух «Forza Italia» («Вперед, Італіє»). На виборах у березні 1994 р. здобув більшість голосів і став прем’єр-міністром. У 1996 р.
вперше програв вибори Романо Проді. У 1999–2000 рр. Берлусконі кілька
разів ставав перед італійським судом за звинуваченням в економічних
злочинах (несплаті податків, даванні хабара – зокрема 10 млн доларів
колишньому главі уряду Беттіно Краксі), але був цілком виправданий.
Від 2001 до 2006 рр. – удруге прем’єр-міністр Італії. Знову його змінив
Романо Проді. Берлусконі має дуже високу думку про себе – порівнював
себе то з Наполеоном, то з Черчиллем, навіть з Ісусом Христом.
Одружений, має двоє дітей від першого шлюбу і троє – від другого.
Хворіє на рак простати.
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Берні, Фанні
(Frances Fanny Burney, після одруження –
D’Arblay; 13.06.1752, Кінґс-Лінн, графство Норфолк – 06.01.1840, Лондон) – англійська письменниця. Автор роману «Евеліна» («Evelina», 1778).
Під час блокади Англії Францією в 1802–1812 рр.
Берні проживала в Парижі. Тут їй здійснили мастектомію без анестезії, як вважають, з приводу раку
грудної залози. Результати лікування були напрочуд успішними.
Бідл, Джеремі
(Jeremy Beadle; 12.04.1948, Лондон – 30.01.2008,
там само) – британський телепродюсер і письменник.
У 2004 р. Бідлу виконали операцію з приводу
злоякісної пухлини нирки, а у квітні 2005 р. після
рутинного загального аналізу крові в нього виявили хронічну лімфоїдну лейкемію, яку однак не
вважали небезпечною для його життя. Цікаво, що
ще перед тим Бідл тісно співпрацював з Дитячим
лейкемічним фондом. Помер від пневмонії.
Бізе, Жорж
(Alexandre-César-Léopold «Georges» Bizet;
25.10.1838, Париж – 03.07.1875) – славетний французький композитор, диригент і піаніст епохи
романтизму. Прагнення композитора до демократизації оперного мистецтва, бажання позбутися
театральних штампів та умовностей яскраво виразилися в геніальній опері «Кармен» (за новелою
Проспера Меріме, 1874).
Невдовзі після прем’єри опери «Кармен» 36-річний композитор помер від ревматичного міокардиту. Був глухим на ліве вухо внаслідок його
пухлинного ураження.

«Подружнє життя – це угода, умови якої щоденно переглядаються й затверджуються» (Бріджит Бардо)
«Я віддала юність і красу чоловікам. Тепер я віддаю мудрість і досвід – найкращу
частину себе – тваринам» (Бріджит Бардо)
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Блазіні, Ума
(Uma Blasini, насправді – Wilmadilis Blasini Pérez;
народилася 04.03.1982 р. в Понс, Пуерто-Рико) –
модель шоу-бізнесу. Виграла конкурс краси «Miss
Universe» у 2007 р. Успішно лікувалася з приводу
раку щитовидної залози.

Блатнік, Джеф
(Jef Blatnick; народився 26.07.1957 р. в НьюЙорку) – американський спортсмен. Чемпіон Олімпійських ігор у Лос-Анджелесі (1984) з греко-римської боротьби, перший борець США, який став
олімпійським чемпіоном у цьому виді спорту.
У 1982 р. 25-річний Блатнік захворів на лімфому Годжкіна. Під час операції йому видалили селезінку й апендикс. Після опромінення настала ремісія. Блатнік повернувся у великий спорт і саме тоді
здобув звання олімпійського чемпіона. Згодом настав рецидив лімфоми, з
приводу якого успішно проводилася хіміотерапія. Залишив великий спорт
і став працювати на телебаченні.
Блейк, Джейсон
(Jason Blake; народився 02.09.1973 р. в Мурхед,
штат Міннесота) – професійний американський
хокеїст (нападник). Виступав за різні команди, у
2007 р. – за «Toronto Maple Leafs». Зіграв у НХЛ
511 матчів, набравши 288 (134+154) очок.
На початку жовтня 2007 р. 34-річний Блейк повідомив, що хворіє на хронічну мієлоїдну лейкемію. Лікується (вживає препарат «Ґлівек») і далі
грає в хокей. Настрій спортсмена та його лікарів –
оптимістичний.
Бойл, Релен
(Raelene Boyle; народилася 24.06.1951 р. біля Мельбурна) – австралійська легкоатлетка. Чотири рази брала участь в Олімпійських іграх, тричі
була срібною призеркою на дистанціях 100 м (Мехіко, 1968), 100 і 200 м
(Мюнхен, 1972).
«Світ тісний: врешті-решт, всі ми зустрінемося в ліжку» (Бріджит Бардо)

22 Розділ І. РАК: Переможці
У 1996 р. в 45-річної Бойл виявили рак грудної залози, з приводу якого успішно лікувалася. Наступного року була одним з організаторів
Sporting Chance Cancer Foundation. Активно
підтримує діяльність доброчинних організацій,
метою яких є боротьба з раком. У 2000 р. у Бойл
діагностували рак яєчників, і знову лікування було
успішним.

Борман, Френк
(Frank Frederick Borman II; народився 14.03.
1928 р. в Гері, штат Індіана) – американський
астронавт. У 1950 р. закінчив Військову академію
США у Вест-Пойнті. Від 1951 р. – військовий пілот.
У 1957 р. в Каліфорнійському технологічному
інституті здобув ступінь магістра з авіаційної техніки, став доцентом термодинаміки та механіки
рідини. У 1960 р. закінчив Школу ВПС США з
підготовки пілотів для експериментальних літних
випробовувань на базі Едвардс у Каліфорнії.
У 1962 р. зарахований у загін астронавтів NASA під час другого набору.
Спеціалізувався на ракетах-носіях. Працював з Вернером фон Брауном
над створенням аварійної системи виявлення поломок на ракетах-носіях. Уперше Борман перебував у космосі 4–18 грудня 1965 р. як командир корабля «Gemini-7» (тодішній рекорд тривалості польоту – понад
13 діб). З 21 по 27 грудня 1968 р. – командир корабля «Apollo-8». Корабель
вийшов 24 грудня на селеноцентричну (навколомісячну) орбіту, на якій
перебував понад 20 год, зробивши 10 витків. Таким чином, уперше в історії
пілотований корабель досягнув орбіти Місяця. Журнал «Time» визнав
Бормана «Людиною року» в 1968 р. Астронавт пішов з NASA в 1970 р.
З 1969 р. – консультант авіакомпанії «Eastern Airlines». Згодом обіймав у
ній різні керівні посади до 1986 р. Від 1986 р. – віце-президент і директор
корпорації «Texas Air Corp.» у Х’юстоні. На дозвіллі відновлює літаки Другої
світової війни.
Хворіє на рак простати.
Брандорф, Вальтер
(Walter Brandorf; 12.02.1943, Мюнхен – 08.08.1996, Каринтія, Австрія) –
австро-німецький письменник-фантаст. Його предки походили з України
(Галичина) і Польщі. Юрист за освітою. Писав у стилі літератури жахів.
«Краще бути старою, ніж мертвою» (Бріджит Бардо)
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Зокрема, автор романів «Будинок зі ставком» («Das Weiherhaus», 1989),
«Рік жаху. Сатана в Санкт-Юдасі. Клендарна історія» («Das Jahr des Grauens.
Satan in St. Judas. Eine Kaledergeschichte», 1992).
У 1992 р. 49-річний Брандорф захворів на злоякісну лімфому. Хоча
вважав свої шанси на одужання мізерними, йому вдалося досягнути ремісії. Через кілька років загинув в авіакатастрофі.
Браун, Джеймс
(James Joseph Brown Jr.; 03.05.1933, Барнуел,
штат Південна Кароліна – 25.12.2006, Атланта,
штат Джорджія) – американський темношкірий
співак, якого визнають однією з найвпливовіших
фігур поп-музики ХХ ст. Працював у таких стилях,
як госпел, ритм-енд-блюз, фанк (його називали
«хрещеним батьком фанку»). У 2004 р. журнал
«Rolling Stone» відвів йому сьоме місце в списку
найславетніших музикантів епохи рок-н-ролу. Випущений Брауном у
1956 р. синґл «Please Please Please» був першою ластівкою того емоційного,
глибоко чуттєвого підходу до виконання пісень, який згодом назвали
«соул». На концертах Браун так викладався, що за кулісами непритомнів
і йому доводилося робити ін’єкції глюкози. У 2005 р. співаку встановили
пам’ятник в Атланті. Уведений до Залу слави рок-н-ролу та Залу авторів
пісень.
Кілька разів сидів у тюрмі. Зловживав наркотиками – курив марихуану.
Хворів на цукровий діабет. У 2004 р. йому проведене успішне хірургічне
лікування раку простати. Помер у 73-річному віці від пневмонії.
Брежнєв, Лєонід
Брежнєв, Лєонід (Леонид Иллич Брежнев;
19.12.1906, Каменське, тепер – Дніпродзержинськ –
10.11.1982, Москва) – радянський державний і
партійний діяч, Генеральний секретар ЦК КПРС
(1964–1982). У 1935 р. закінчив Дніпродзержинський металургійний інститут. Українцем Брежнєв
записався лише одного разу, у 1928 р. Після переїзду до Москви став «росіянином». З 1937 р. – на
керівній радянській і партійній роботі. У роки
Другої світової війни був військово-політичним
працівником у діючій радянській армії. Після війни – знову на партійній роботі (зокрема, перший секретар комуністичних партій Молдавії та
Казахстану). З його іменем пов’язують епоху «застою» в колишньому СРСР.
Помер у 75-річному віці внаслідок емфіземи та серцевої патології. За
деякими даними хворів на лейкемію.
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Бреннан, Ейлін
(Eileen Brennan; народилася 03.09.1938 р. в ЛосАнджелесі) – американська акторка театру та кіно.
Номінувалася на премію «Оскар» за роль другого плану у фільмі «Рядовий Бенджамін» («Private
Benjamin», 1980). За цю ж роль отримала премію
«Еммі».
У 1990 р. 52-річній Бреннан здійснили мастектомію з приводу раку грудної залози.
Брінкер, Ненсі
(Nancy Goodman Brinker; народилася
06.12.1946 р. в Пеорія, штат Іллінойс) – американський дипломат. З 2001 р. була послом
США в Угорщині, а в червні 2007 р. призначена
керівником Секретаріату президента США. У
пам’ять про сестру, яка померла від раку грудної залози в 36-річному віці, створила у 1982 р.
благодійний фонд, названий її іменем («Susan
G. Komen for the Cure»). Успішно залучає до роботи у фонді різних відомих і впливових осіб. Автор передмов до багатьох посібників із лікування раку грудної залози. Президент США Р. Рейґан призначив її членом
наглядового комітету з онкології. Нагороджена багатьма відзнаками
різних онкологічних товариств. Входила до десятки найвпливовіших жінок США.
У 1984 р. успішно лікувалася з приводу раку грудної залози.
Брундтланд, Ґру Харлем
(Gro Harlem Brundtland; народилася 20.04.
1939 р. в Осло) – норвезький політик і громадський діяч, лікар за освітою. Голова Лейбористської
партії Норвегії в 1981–1992 рр. Єдина дотепер
жінка, що була прем’єр-міністром Норвегії (1981,
1986–1989, 1990–1996). У 1998–2003 рр. очолювала
Всесвітню організацію охорони здоров’я, де стала
відомою за активною позицією проти поширення
нетипової пневмонії (SARS) і боротьбою з курінням. У 2004 р. британська газета «The Financial Times» відвела Брундтланд
четверте місце серед найвпливовіших європейських політиків останніх
25 років (після Іоанна Павла ІІ, Міхаїла Горбачова і Марґарет Тетчер).
«Щоб показати свої переваги, треба набагато більше розуму, ніж для того, щоб
приховати свої вади» (Ґрета Ґарбо)
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У 2002 р. 63-річну Брундтланд прооперували в Ullevål University Hospital з приводу раку тіла матки. У 2008 р. стало відомо, що в цьому ж
госпіталі вона отримала ще два курси лікування у 2007 р., причому коштом
системи охорони здоров’я Норвегії. Однак Брундтланд не мала на це
права, оскільки проживала тоді у Франції. Щоб якось загладити скандал,
вона погодилася повернути кошти і переїхати на батьківщину.
Буртник, Керрі
(Kerry Burtnyk; народився 24.11.1958 р. у Вінніпеґу) – канадський спортсмен українського походження. Капітан збірної команди Канади з керлінгу. Кількаразовий чемпіон Канади, чемпіон світу
(1995).
Успішно лікувався з приводу раку.

Бутефліка, Абделазіз
(Abdelaziz Boutelika; народився 02.03.1932 р. в
Уджда, Марокко) – 10-й президент Алжиру (від 27
квітня 1999 р.), обраний як незалежний кандидат на
загальних виборах. Переобраний 8 квітня 2004 р.,
коли отримав 85 % голосів, причому спостерігачі
визнали ці вибори як найзразковіші в арабському
світі.
Бутефліку госпіталізували у Франції 26 листопада 2005 р. Як було повідомлено – з приводу шлункової кровотечі, спричиненої виразкою. Однак за час, упродовж якого цей
прихильник гласності мовчав, з’явилися чутки, що Бутефліка лікується з
приводу раку шлунка. Повторно він опинився в лікарні у квітні 2006 р.
Буш, Лаура
(Laura Lane Welch Bush; народилася 04.11.1946 р.
в Мідленд, штат Техас) – дружина 43-го президента США Джорджа Буша-молодшого. Від початку
2001 р. – перша леді США. За даними журналу
«Forbes», Лаура Буш – друга за впливовістю жінка
в США (після Кондолізи Райс) і четверта – у світі.
Її мати успішно лікувалася з приводу раку грудної залози. Відтоді Лаура Буш – активістка організацій, які борються з цим захворюванням. У листопаді 2006 р. Лауру прооперували з приводу плоскоклітинного раку шкіри в ділянці правого коліна.
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Бушер, Джуліанна
(Julianne Buescher; народилася 04.02.1965 р. в
Клівленді, штат Огайо) – американська кіноакторка. Її голосом говорять популярні персонажі
мультсеріалів «Вулиця Сезам» («Sesame Street») і
«Мапет-шоу» («The Muppets»).
Успішно лікувалася з приводу раку грудної залози.

Вайлдер, Джин
(Gene Wilder, насправді – Jerome Silberman;
народився 11.06.1933 р. в Мілуокі, штат Вісконсин) – американський кіноактор, режисер і сценарист. Походить з єврейської сім’ї, яка емігрувала
з Росії. Зіграв ролі у фільмах «Молодий Франкенштейн («Young Frankenstein«, 1974) і «Продюсери»
(«The Producers«, 1968), за які в різних номінаціях
висувався на здобуття премії «Оскар».
Був одружений з акторкою Джильдою Раднер,
яка в 1984 р. померла від раку яєчників. Відтоді бере активну участь
у протираковому русі. У 1999 р. 66-річний Вайлдер захворів на негоджкінську лімфому. Після проведеної хіміотерапії і пересадження
стовбурових клітин кісткового мозку вдалося досягнути стійкої ремісії.
Ван Хален, Едді
(Edward Lodewijk «Eddie» Van Halen; народився
26.01.1955 р. в Амстердамі) – американський гітарист голландського походження. До США переїхав з батьками в 1967 р. Один із засновників
і лідер відомої рок-групи «Van Halen». Багато
хто вважає його одним із найкращих гітаристів
сучасності.
Наприкінці 1990-х рр. Ван Хален двічі лікувався з
приводу раку ротової порожнини та язика (йому
видалили більшу частину язика). Музикант пояснює своє захворювання дією електромагнітних хвиль у музичній студії. Водночас продовжує
курити, бо вважає, що рак не пов’язаний з курінням. Переконаний, що не
одужав би без застосування нетрадиційних методів лікування.
«Легше розкаятися за щось, ніж попросити на це дозволу» (Ендрю Ґроув)
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Варлоу, Ентоні
(Anthony Warlow; народився 18.11.1961 р. у Воллонґонґ, Новий Південний Уельс, Австралія) – зірка
австралійської опери та музичного театру, володар багатьох престижних нагород. У 1998 р. йому
надали звання живого національного надбання
(Living National Treasure) Австралії.
У 1992 р. в 30-річного Варлоу виявили негоджкінську лімфому. Він припинив свою концертну
діяльність на кілька років для лікування. Після хіміотерапії у Варлоу залишилася стійка відраза до червоних напоїв, тому
що вони нагадують йому про медикаменти. Після одужання співак отримав
потужний заряд оптимізму, віри у свої сили та жадоби життя. Варлоу бере
активну участь у роботі Австралійського фонду лейкемії.
Ватанабе, Кен
(Kensaku Watanabe; народився 21.10.1959 р.
в Койде, префектура Нііґата) – японський кіноактор. Зіграв багато самурайських ролей, завдяки
чому Едвард Цвік надав йому головну роль у фільмі «Останній самурай» («The Last Samurai», 2003).
За цю роботу був номінований на премії «Оскар» і
«Золотий глобус». Згодом знявся у таких фільмах,
як «Бетмен: Початок» («Batman Begins», 2005),
«Мемуари гейші» («Memoirs of a Geisha», 2005).
У 1989 р. в 30-річного актора діагностували
гостру мієлогенну лейкемію, з приводу чого впродовж року лікувався.
Після цього продовжив акторську працю. У 1994–1996 рр. лікувався з
приводу рецидиву і знову повернувся в кіно, щоб зіграти свої найкращі
ролі.
Вейден, Маартен ван дер
(Maarten van der Weijden; народився 31.03.
1981 р. в Дордрехті) – данський спортсмен – плавець із довгих та марафонських дистанцій. Посідав
високі місця на чемпіонатах Європи і світу на
дистанціях 10 і 25 км.
У 2001 р. 20-річний Вейден захворів на лейкемію. Після успішного лікування у 2003 р. повернувся у великий спорт. Відтоді активно допомагає
громадським організаціям, які збирають кошти
для боротьби з раком. Організував сайт «Maarten
van der Weijden zwemt tegen kanker» («Маартен плаває проти раку»), де
інформував своїх фанів про власну боротьбу з раком.
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Венеман, Анна
(Ann Margaret Veneman; народилася 29.06.
1949 р. в Модесто, штат Каліфорнія) – американський політик-республіканець. Була першою жінкою, яка стала міністром сільського господарства
США (2001–2005). З 2005 р. – виконавчий директор
ЮНІСЕФ.
У 2002 р. в 53-річної Венеман виявили рак грудної залози. Лікування було успішним.
Вільямс, Теннессі
(Thomas Lanier «Tennessee» Williams III;
26.03.1911, Коламбус, штат Міссісіпі – 25.02.1983,
Нью-Йорк) – американський прозаїк і драматург.
Найвідоміші п’єси – «Скляний звіринець» («The
Glass Menagerie», 1945), «Трамвай „Бажання“» («A
Streetcar Named Desire», 1947), «Татуйована рожа»
(«The Rose Tattoo», 1952; премія «Тоні»), «Кішка на
розпеченому даху» («Cat on a Hot Tin Roof», 1955) –
успішно екранізувалися та входять до репертуару багатьох театрів світу.
У відвертих «Мемуарах» («Memoirs», 1975) Вільямс без приховування і з
самоіронією пише про свій гомосексуалізм.
Письменнику успішно видалили пухлину грудної залози. Хворів на
катаракту. Тому постійно використовував очні краплі, при цьому мав
звичку тримати кришку від флакона в зубах. Помер раптово в 71-річному
віці від асфіксії такою кришкою.
Воррен, Ерл
(Earl Warren; 19.03.1891, Лос-Анджелес –
09.07.1974, Вашинґтон) – 14-й голова Верховного суду США (1953–1969), діяч Республіканської
партії. Очолював комісію, яка розслідувала обставини вбивства президента США Джона Кеннеді.
Воренну здійснили успішну операцію з приводу раку органів черевної порожнини. Помер у
83-річному віці від хвороби серця.

«Коли з’явилося телебачення, то люди сприймали його як радіо з картинками. Ми живемо в період, коли Інтернет сприймають як телебачення з
поганим зв’язком» (Ендрю Ґроув)
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Воттс, Чарлі
(Charles Robert Watts; народився 02.06.1941 р. в
Лондоні) – британський рок-музикант, від 1962 р. –
незмінний ударник славетної групи «The Rolling
Stones». Вважається найспокійнішим серед членів
цієї групи. Введений до Залу слави рок-н-ролу.
Багато курив. У червні 2004 р. в 63-річного Воттса
виявили рак горла. Отримував амбулаторну променеву терапію у відомому Royal Marsden Hospital
у Челсі. Була досягнута повна ремісія. Прогноз оцінили як сприятливий. Воттс продовжує музичну кар’єру.

Гавел, Вацлав
(Vaclav Havel; народився 05.10.1936 р. в Празі) –
письменник, драматург, дисидент, один із перших
прес-секретарів «Хартії-77». Лідер політичних змін
у листопаді 1989 р., останній президент Чехословаччини (1989–1992) і перший президент Чеської
Республіки (1993–2003). Вважається одним із найяскравіших символів змін у Східній Європі. Кілька
разів висувався на здобуття Нобелівської премії
миру.
У січні 1996 р. після тривалої боротьби з раком грудної залози померла його перша дружина Ольга Гавлова, яка
була його вірним соратником понад 30 років. Наприкінці цього ж року,
а саме в грудні, в університетській клініці Інсбрука Гавелу здійснили
правобічну лобектомію з приводу початкового раку легенів. Окрім
цього, у квітні 1998 р. його прооперували з приводу перфорації товстої
кишки (тоді ж виконали трахеотомію). У липні–серпні цього ж року в
Гавела спостерігалися порушення серцевого ритму. Загалом він провів
на лікарняному ліжку понад 200 днів. Проте і під час лікування Гавел
продовжував працювати, чим довів, що його проблеми зі здоров’ям не
є перешкодою для виконання обов’язків президента. Гавел був затятим
курцем, але лікарі змусили його відмовитися від згубної звички.
Гаврилко, Галина
(народилася 30.05.1983 р. в Ужгороді) – українська співачка
(драматичне сопрано). Відома тим, що отримала другу премію (у складі
дуету «Барселона») на престижному конкурсі «New wave-2007» (Юрмала). Закінчила Донецьку консерваторію за класом фортепіано (2007).
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Навчається у Львівській музичній академії
ім. М. Лисенка (клас вокалу Володимира Ігнатенка). Має рідкісну для сучасних естрадних співачок
якість – чудовий голос від природи. Свого часу широкого розголосу набув конфлікт співачки з продюсером О. Чорним, який виступав проти україномовного репертуару співачки.
У 2003–2004 рр. 20-річна співачка успішно лікувалася з приводу лімфоми Годжкіна. Прогноз оцінюється сприятливо.
Гаден, Енді
(Andrew Maxwell «Andy» Haden; народився
26.09.1950 р. у Ванґануї, Нова Зеландія) – відомий
реґбіст 1970–1980 рр.
Від 2003 р. Гаден лікується з приводу хронічної
лімфоцитарної лейкемії.

Гакабі, Джанет
(Janet Huckabee, дівоче прізвище – McCain; народилася 16.07.1955 р. в Лейк-Чарльз, штат Луїзіана) – дружина кандидата від Республіканської
партії на президентських виборах у США у 2008 р. і
губернатора Арканзасу (1996–2007) Майка Гакабі.
Вони одружилися в 1974 р. Через два роки у
Джанет діагностували злоякісну пухлину хребта.
Їй загрожував параліч. Джанет прооперували, після
чого піддавали опроміненню. Це дало змогу досягнути одужання. Згодом у подружжя народилося троє дітей.
Гамільтон, Скотт
(Scott Scovell Hamilton; народився 28.08.1958 р.
в Толедо, штат Огайо) – американський фігурист.
Олімпійський чемпіон 1984 р. в одиночному
катанні, чотириразовий чемпіон світу (1981–1984).
У 1990 р. введений до Залу слави фігуристів і Залу
слави американських олімпійців.
Від березня 1997 р. 39-річний Гамільтон успішно лікувався з приводу раку яєчка. В онкологічній
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клініці Клівленда йому провели 12-тижневий курс хіміотерапії, після чого Гамільтона прооперували. Спортсмен був цілком переконаний, що
поборе хворобу і повернеться на лід. Так і сталося. Заснував Фонд Scott
Hamilton CARES (Cancer Alliance for Research, Education and Survivorship
Initiative), метою якого є сприяння науковим дослідженням лікування
раку та підтримки якості життя хворих. Крім цього, у листопаді 2004 р.
Гамільтону видалили доброякісну пухлину мозку. У 2002 р. спортсмен
одружився. Має двох синів.
Ганнаг, Баррі
(Barry Hannah; народився в 1942 р. в Клінтон,
штат Міссісіпі) – американський новеліст. Лауреат
Премії імені Фолкнера, літературної премії Американської академії мистецтв і словесності.
У 2000–2001 рр. успішно лікувався з приводу
дуже тяжкої форми негоджкінської лімфоми.

Гантер, Ніккі
(Nicki Hunter; народилася 19.12.1979 р. в штаті
Флорида) – відома американська порноакторка.
У 2006 р. номінувалася на звання найкращої порноакторки року.
На початку 2007 р. 27-річна Гантер захворіла на
гостру Т-клітинну лімфоїдну лейкемію. Вартість
лікування була дуже високою. Відповідні витрати
не могла покрити страхівка, тому додаткові кошти
були зібрані серед порноакторів США.
Гаральд V
(Harald V; народився 21.02.1937 р. в Скауґум
біля Осло) – король Норвегії (від 17 січня 1991 р.).
Зійшов на престол після смерті батька – Улофа V.
Активно займається вітрильним спортом. Брав
участь в Олімпійських іграх, здобув медалі (зокрема золоті) на чемпіонатах світу та Європи.
У грудні 2003 р. було повідомлено, що в 66-річного короля діагностовано рак сечового міхура,
з приводу чого 8 грудня 2003 р. йому здійснили
«Найбільше платити доводиться за непродажних жінок» (Франсуа Моріак)
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резекцію міхура з пластикою. Гаральд V дуже багато курив, але після
операції відмовився від цієї звички. Лікування тривало до середини
квітня 2004 р. У червні 2005 р. Гаральду виконали операцію з приводу
стенозу аорти – аортокоронарне шунтування.
Гемілл, Дороті
(Dorothy Stuart Hamill; народилася 26.07.
1956 р. в Чикаґо) – американська спортсменка.
Чемпіонка Олімпійських ігор в Інсбруці (1976) і
чемпіонка світу (1976) з одиночного фігурного
катання. Упровадила в цей вид спорту новий елемент, який тепер називають «кружлянням верблюда» («Hamill camel»). Непереможеною залишила спорт і зосередилася на виступах у льодових
шоу «Broadway on Ice». Уведена до Залу слави
фігурного катання (2000).
На початку січня 2008 р. 52-річна Гемілл оголосила, що лікувалася
з приводу раку грудної залози в Johns Hopkins Medical Scholl. Цього ж
місяця повернулася на лід.
Гестон, Чарлтон
(Charlton Heston, насправді – John Charlton
Carter; 04.10.1924, Еванстон, штат Іллінойс –
05.04.2008, Беверлі-Гіллз, штат Каліфорнія) – відомий американський актор. Сім разів обирався президентом Гільдії кіноакторів і довгий час
очолював Американський інститут кіно. Вже після
виконання перших ролей на початку 1950-х рр.
став суперником Берта Ланкастера щодо ролей
«історичних плейбоїв», які потребували від актора появи в кадрі з голим торсом. Будучи атеїстом,
Ланкастер відмовлявся зніматися в ролях біблейських персонажів, і ці ролі
перепадали Гестону. Останній же створив вражаючу галерею легендар-

«Заради добра і любові людина не повинна дозволити смерті заволодіти її
думками» (Томас Манн)
«Війна – це боягузлива втеча від проблем мирного часу» (Томас Манн)
«Наш страх – це джерело хоробрості для наших ворогів» (Томас Манн)
«Письменник – це людина, якій писати важче, ніж іншим людям» (Томас Манн)
«Людина – це загадка, і в основі людяності завжди лежить схиляння перед цією
загадкою» (Томас Манн)
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них фігур світової історії, яким надавав незламні моральні переконання.
Такі – Мойсей у «Десяти заповідях» («The Ten Commandments», 1956) і
Бен Гур в однойменному блокбастері («Ben-Hur», 1959), за який Гестон
отримав премію «Оскар». Далі були не менш харизматичні фігури – Іоанн
Хреститель, Сид, Марк Антоній, Мікеланджело та ін. У 1968 р. Гестон
досить несподівано зіграв головну роль у фантастичному фільмі «Планета мавп» («Planet of the Apes»), завдяки чому став відомим новому поколінню глядачів.
Брав активну участь у політичному житті США. Спочатку підтримував
демократів, а після обрання президентом Рональда Рейґана проявив себе
як консервативний республіканець. У 1944 р. одружився і жив з дружиною
понад 60 років, що є рідкістю не лише для Голлівуда.
У 1998 р. 74-річний Гестон отримав радикальний курс опромінення
з приводу раку простати. Останні роки жив відлюдно через прогресуючу хворобу Альцгеймера.
Голл, Дональд
(Donald Hall; народився 20.09.1928 р. в НьюГевен, штат Коннектикут) – американський поет.
У 1989 р., коли Голлу виповнилося 60 років, він
захворів на рак товстої кишки. Було здійснене
оперативне втручання, але в 1992 р. розвинулися
метастази в печінці. Голла знову прооперували,
провели хіміотерапію, що дало змогу досягнути
тривалої ремісії, хоча його шанси на одужання
оцінювалися невисоко. На початку 1994 р. в
дружини Голла Кеньйон виявили лейкемію, внаслідок якої вона через
15 місяців померла. Боротьба подружжя Голлів з раком описана у книзі
«Without» (1998).
Горн, Мерілін
(Marilyn Horne; народилася 16.01.1934 р. в
Бредфорд, штат Пенсильванія) – американська
оперна співачка (мецо-сопрано). Неодноразово
успішно виступала на сценах Метрополітен-опери
та Ла Скали. У 1983 р. визнана однією із 100 найвидатніших співаків, які виступали в Метрополітенопері (єдина з активних на той час).
У січні 2006 р. 72-річна співачка була успішно
прооперована з приводу локального раку підшлункової залози. Прогноз оцінюють сприятливо.
«Кохати – це бачити диво, яке не бачать інші» (Франсуа Моріак)
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Гувер, Герберт
(Herbert Clark Hoover; 10.08.1874, Вест-Бранч,
штат Айова – 20.10.1964, Нью-Йорк) – американський політик, діяч Республіканської партії,
31-й президент США (1929–1933). За його правління виникла тяжка економічна криза – Велика депресія. На виборах 1932 р. Гувер зазнав нищівної
поразки від Рузвельта. Під час Другої світової війни виступав за невтручання США у військові дії в
Європі. Гуверу належить рекорд перебування в
статусі екс-президента – 31 рік.
Переніс операцію з приводу пухлини товстої кишки. Помер у
90-річному віці внаслідок серцевої аритмії та пневмонії, спричинених
внутрішньою кровотечею.

Ґаларраґа, Андрес
(Andrés José Padovani Galarraga; народився
18.06.1961 р. в Каракасі, Венесуела) – видатний
американський бейсболіст.
У 1999 р. зазнав травми спини, яка не піддавалася звичайному лікуванню. Онкологи Атланти
виявили в 38-річного спортсмена негоджкінську
лімфому. Отримав курс хіміотерапії і повернувся
у великий спорт. У 2004 р. настав рецидив, але
лікування знову було успішним, і Ґаларраґа відновив спортивну кар’єру.
Ґарбо, Ґрета
(Greta Garbo, насправді – Greta Lovisa Gustafsson; 18.09.1905, Смаланд, Швеція – 15.04.1990, НьюЙорк) – шведсько-американська акторка, одна з
найбільших зірок минулих років. Номінувалася
на премію «Оскар» за найкраще виконання ролі у фільмах «Анна Крісті» («Anna Christie», 1930),
«Роман» («Romance», 1930), «Камілла» («Camille»,
1937) і «Ніночка» («Ninotchka»,1939). У 36-річному віці припинила акторську роботу. У 1954 р.
отримала почесну премію «Оскар» за великий
внесок у розвиток кіномистецтва.
Багато курила. Хворіла на рак грудної залози, з приводу якого їй
здійснили двобічну мастектомію. Померла у 84-річному віці від ниркової
недостатності.
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Ґарсіа Маркес, Ґабріель
(Gabriel José García Márquez; народився
06.03.1928 р. в Аракатака) – колумбійський письменник-прозаїк, журналіст, видавець і політичний діяч. Лауреат Нобелівської премії з літератури
(1982). Представник магічного реалізму – одного
з літературних напрямів. Серед його найвідоміших творів – повість «Полковнику ніхто не пише»
(«El coronel no tiene quien le escriba», 1961), романи
«Сто років самотності» («Cien anos de soledad», 1967)
та «Осінь патріарха» («El otono del patriarca», 1975).
У 1999 р. 71-річний Ґарсіа Маркес був госпіталізований з вираженим виснаженням. Діагностували злоякісну лімфому, з приводу якої він
майже два роки лікувався в США і Мексиці. Ґарсіа Маркес оцінював ці
події, як «страшний удар долі», бо вони змусили його розпочати писати
мемуари. Він відійшов від публічного життя (ходили навіть чутки про
смерть письменника), щоб у 2002 р. презентувати перший том мемуарів
«Жити, щоб розповісти» («Vivir Para Contarla»).
Ґінзбурґ, Рут
(Ruth Bader Ginsburg, насправді – Joan Ruth
Bader; народилася 15.03.1933 р. в Нью-Йорку) –
американський юрист єврейського походження.
Закінчила Гарвардський університет. Від 1993 р. –
член Верховного суду США. Член Американської
академії наук і мистецтв (1982). Уведена до Національного залу слави жінок.
Старша сестра Рут померла від раку в молодому
віці. Мати боролася з раком упродовж навчання
Рут в університеті і померла за день до отримання нею диплому. У 1999 р.
66-річній Ґінзбурґ здійснили радикальне оперативне втручання з приводу колоректального раку, після чого проводилися хіміотерапія й опромінення.
Ґреґор, Кріс
(Chris Gregoire, насправді – Christine O’Grady;
народилася 24.03.1947 р. в Обурн, штат Вашинґтон) – американський політик, губернатор штату
Вашинґтон з 2005 р.
У вересні 2003 р. під час рутинної мамографії в
56-річної Ґреґор виявили ранню стадію раку грудної залози. З приводу цієї хвороби здійснили лівобічну мастектомію.
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Ґрін, Ерні
(Ernie Green; народився 15.10.1938 р. в Колумбус, штат Джорджія) – американський темношкірий професійний футболіст (1962–1968), а
після завершення спортивної кар’єри – бізнесмен
(засновник компанії «Ernie Green Industries, Inc.»).
У липні 2005 р. 66-річний Ґрін виявив пухлину
в грудній залозі. Однак лікар заспокоїв його, бо
«рак грудної залози трапляється тільки в жінок».
Однак у серпні 2005 р. інший лікар здійснив йому
мастектомію з приводу раку грудної залози. Після цього Ґрін отримав
вісім циклів хіміотерапії, яку закінчив у березні 2006 р. Дві його старші
сестри також мали рак грудної залози (одна з них померла від цього
захворювання). Ґрін став активістом організацій, які борються з раком
грудної залози. Зокрема закликає і чоловіків звертати увагу на утвори в
цих органах.
Ґроув, Ендрю
(Andrew Stephen Grove, насправді – Gróf
András István; народився 02.09.1936 р. в Будапешті) – американський бізнесмен єврейського
походження. Емігрував з Угорщини після вторгнення радянських військ у 1956 р. Один із
засновників (1968) компанії «Intel» (INTegrated
ELectronics), її президент (1979–1997), виконавчий директор (1987–1998), а з 1997 р. – голова
ради директорів. Автор багатьох популярних
книг з менеджменту. У 1995 р. визнаний «Людиною
року» журналом «Time».
Хворіє на рак простати. Відомо, що з цього приводу були проведені
телегамма-терапія та високодозова променева терапія за допомогою
імплантатів.
Ґудрем, Дельта
(Delta Lea Goodrem; народилася 09.11.1984 р.
в Сіднеї) – австралійська акторка, співачка і композитор.
У середині липня 2003 р. 19-річна Ґудрем повідомила, що в неї діагностували лімфому
Годжкіна. Відразу після цього продаж її альбому
«Innocent Eyes» зріс на 40 %. Співачку навіть звинувачували у використанні хвороби для проведення
рекламної кампанії. На початку лікування (хіміо-
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терапія й опромінення) вона записала ще кілька нових пісень і відеокліпів. Її пісні стали гітами в багатьох англомовних країнах. Наприкінці
2004 р. Ґудрем повідомила, що досягнута ремісія хвороби, і повернулася
до повноцінної роботи. Заснувала «Delta Goodrem Leukaemia & Lymphoma
Research Trust Fund», який підтримує дослідження раку. Була ініціатором
створення сайту «Teen Info on Cancer» для онкологічно хворих підлітків.

Давид, Жак Луї
(Jacques-Louis David; 30.08.1748, Париж – 29.12.
1825, Брюссель) – французький маляр; представник класицизму; учасник Французької революції
1789–1799 рр.; придворний художник Наполеона I.
Основні картини виконані на античні теми («Клятва
Гораціїв»). Також сюжети багатьох його картин
пов’язані з епохою революції та імперії («Смерть
Марата»). Великий доробок художника стновлять
портрети відомих сучасників.
Мав велику пухлину щоки, яка спотворювала
його вимову. Помер у 77-річному віці.
Даґґан, Джим
(James Stuart Duggan; народився 14.01.1954 р.
в Ґленз-Фоллз, штат Нью-Йорк) – відомий американський рестлер (кличка на рингу – «Hacksaw»
Jim Duggan – «Ножовка» Джим Даґґан). Хоча не
здобув гучних чемпіонських титулів, дуже популярний серед фанатів завдяки своїй харизматичності . На рингу мав образ американського
патріота (зокрема, у боях проти «росіянина» Ніколая Волкова).
У 1998 р. 44-річному Даґґану здійснили нефректомію з приводу раку
нирки. Перед операцією спортсмен демонстративно прощався зі своїми
фанами, але лікування було успішним і вже наступного року Даґґан
повернувся на ринг.
Данн, Патріція
(Patricia Cecile Dunn; народилася 27.03.1953 р. в Лас-Веґас, штат Невада) – американський бізнесмен, голова ради директорів компанії
«Hewlett Packard» (2005–2006). У 2006 р. проти неї відкрили кримінальну
справу за втручання в приватне листування і прослуховування членів ради директорів компанії. Невдовзі розгляд справи припинили «в інтересах
юстиції».
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Відомо, що Данн успішно лікувалася від раку
грудної залози та меланоми. Проте в січні 2004 р.
в неї виявили рак яєчників IV стадії. За допомогою
хіміотерапії була досягнута ремісія, яка тривала
до серпня 2006 р. Тоді Данн видалили метастази в
печінці. У жовтні 2006 р. продовжила хіміотерапію
в університетському San Francisco Medical Center.

Дей, Лоуренс
(Lawrence Day; народився 01.02.1949 р. в Оттаві) – найвідоміший канадський шахіст. Виступав
за збірну країни на 13 шахових Олімпіадах (1968–
2006). Учень українського шахіста, міжнародного
майстра Федора Богатирчука, який виїхав до Канади після Другої світової війни.
Наприкінці 1990-х рр. успішно лікувався від раку. Невдовзі повернувся до активних виступів.
Де Ніро, Роберт
(Robert De Niro; народився 17.08.1943 р. в НьюЙорку) – видатний американський кіноактор. Нагороджений преміями «Оскар» за найкраще виконання ролі другого плану («Хрещений батько-2» /
«The Godfather: Part II», 1974) і за найкращу чоловічу роль («Скажений бик» / «Raging Bull», 1980).
З 2003 р. хворіє на рак простати. Хворобу
виявили на ранній стадії під час профілактичного
огляду. Батько актора помер від раку.
Джексон, Кейт
(Catherine Elise «Kate» Jackson; народилася
29.10.1948 р. в Бірмінґемі, штат Алабама) – американська кіноакторка. Зіграла роль у відомому
фільмі «Ангели Чарлі» («Charlie’s Angels», 1976).
У 1987 р. 39-річну Джексон прооперували з приводу раку грудної залози. Через два роки розвинувся рецидив, після лікування якого настала тривала ремісія.
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Джилліан, Енн
(Ann Jillian, насправді – Ann Jura Nauseda;
народилася 29.01.1951 р. в Кембриджі, штат Массачусетс) – американська акторка литовського походження. Відома за роллю у фільмі «Аліса в країні
чудес» («Alice in Wonderland», 1985).
У середині 1980-х рр. 35-річна акторка захворіла на рак грудної залози. Їй здійснили двобічну
мастектомію. Її боротьба з хворобою стала темою
популярного телефільму «The Ann Jillian Story»
(1988). Джиліан бере активну участь у популяризації методів боротьби з
раком.
Джобс, Стів
(Steve Jobs; народився 24.02.1955 р. в СанФранциско) – співзасновник і виконавчий директор американської корпорації «Apple». Крім цього,
заснував і був виконачим директором компанії
«Pixar» (створила перший у світі комп’ютерний анімаційний фільм «Історія іграшок» – «Toy Story») до її
злиття з компанією «Disney». Нині Джобс – найбільший приватний акціонер компанії «Disney» і член її
ради директорів. Заснував також компанію «NeXT»,
яку пізніше придбала компанія «Apple». Остання
тим часом здобула лідерство в новому секторі ринку – у торгівлі музичними програвачами «iPod», а згодом – мобільними телефонами «iPhone».
У 2006 р. маєток Джобса оцінювали в 4,9 млрд доларів. У 2007 р. журнал
«Fortune» визнав його одним із 25 найвпливовіших бізнесменів сучасності.
У середині 2004 р. в 49-річного Джобса діагностували пухлину підшлункової залози. Хоча прогноз цього типу раку вкрай несприятливий, виявилося, що в Джобса була дуже рідкісна форма острівково-клітинної нейроендокринної пухлини. Наприкінці липня 2004 р. Джобсу здійснили успішне
оперативне втручання. Потреби в додатковому лікуванні (хіміотерапії чи
опроміненні) не було. Прогноз оцінюють сприятливо.
Джонс, Дженніфер
(Jennifer Jones, насправді – Phylis Lee Isley; народилася 02.03.1919 р.
в Тулса, штат Оклагома) – американська кіноакторка. Успіхи Джонс
пов’язують із її тісними взаєминами з найвпливовішим голлівудським
продюсером тих часів Девідом Селзніком («Кінг Конг», «Минуло з вітром»,
«Ребекка»). Великою мірою завдяки Селзніку їй надали премію «Оскар»
за найкращу жіночу роль у 1943 р. («Пісня Бернадетт» / «The Song of Bernadette»), а наступного року вона отримала премію «Золотий глобус».
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Серед найяскравіших акторських робіт Джонс –
роль у фільмах «Дуель під сонцем» («Duel in the
Sun», 1946), «Мадам Боварі» («Madame Bovary»,
1949), «Кохання – це найкраща у світі річ» («Love
Is a Many-Splendored Thing», 1955), «Прощавай,
зброє!» («A Farewell to Arms», 1957). Після смерті
Селзніка в 1965 р. Джонс одружилася з одним із
найбагатших чоловіків Америки – промисловцем
Нортоном Саймоном.
Джонс хворіла на рак грудної залози.
Джонсон, Ліндон
(Lyndon Baines Johnson; 27.08.1908, Стоунвол,
штат Техас – 22.01.1973, там само) – американський
політик, діяч Демократичної партії, 36-й президент
США (1963–1969).
Джонсону здійснили операцію з приводу поліпів горла, жовчнокам’яної хвороби, тричі з приводу каменів у нирках, а також 35 разів з приводу
доброякісних шкірних утворів. Помер у 64-річному віці внаслідок серцевого нападу.
Джуліані, Руді
(Rudolph William Louis «Rudy» Giuliani; народився 28.05.1944 р. в Нью-Йорку) – мер Нью-Йорка в
1994–2001 рр. Прославився своїми діями після терористичних актів у Нью-Йорку 11 вересня 2001 р.
Визнаний «Людиною року» журналом «Time» у
2001 р. Наступного року королева Єлизавета ІІ надала йому почесний титул рицаря.
У 2002 р. в Джуліані виявили рак простати.
Проводилася променева терапія (імплантація радіоактивних джерел).
Ділл, Діана
(Diana Dill Darrid; народилася 22.01.1923 р. на Бермудах) – британськоамериканська кіноакторка. Колишня дружина американської кінозірки
Кірка Дуґласа і мати іншої кінозірки – Майкла Дуґласа.
У середині 1990-рр. лікувалася від раку грудної залози.
«Багато людей дивляться на Господа Бога як на слугу, який має виконати за них
усю брудну роботу» (Франсуа Моріак)
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Доул, Боб
(Robert Joseph «Bob» Dole; народився 22.07.
1923 р. в Расселл, штат Канзас) – відомий американський політик, один із чільних представників
Республіканської партії другої половини ХХ ст. Був
кандидатом у президенти США в 1996 р. (програв
вибори Біллу Клінтону).
У 1991 р. в 68-річного Доула виявили рак простати, з приводу чого йому здійснили радикальну
простатектомію. Відомий своєю участю в рекламній компанії відомого засобу проти імпотенції «Віаґри».
Дрешер, Френ
(Francine Joy «Fran» Drescher; народилася
30.09.1957 р. в Нью-Йорку) – американська акторка кіно і телебачення. Вона постійно з гумором і
вдячністю наголошує на своєму єврейському походженні. У 1995 р. стала жертвою нападу бандитів і гвалтівників, після чого потребувала допомоги психотерапевтів. Прославилася виконанням
головної ролі в серіалі «Нянька» («The Nanny»,
1993–1999; 146 серій), якого була також продюсером. У 2005–2006 рр. зняли продовження цього серіалу – «Життя з
Френ» («Living with Fran»). Популярність зазначених серіалів зумовила
створення аналогічних серіалів у різних країнах світу (зокрема, добре відомого українському телеглядачу серіалу «Моя прекрасная няня»), серед
авторів сценаріїв яких була і Дрешер.
У червні 2000 р. акторка лікувалася з приводу раку тіла матки
у відомому Cedars Sinai Hospital у Лос-Анджелесі. На щастя, хворобу
виявили на І стадії – тому лікарі обмежилися радикальною операцією
(гістеректомія). Акторка написала книгу про свій досвід боротьби з раком
«Cancer Schmancer». Її гасло: «Усе моє життя полягає в перетворенні
негативів у позитиви». У червні 2007 р. оголосила про створення
громадського руху «Cancer Schmancer Movement», метою якого є сприяння
ранній діагностиці раку в жінок.
Дурчок, Каміл
(Kamil Durczok; народився 06.03.1968 р. в
Катовіцах) – провідний польський тележурналіст. Публічно повідомив, що хворий на рак.
Після одужання відновив активну журналістську
діяльність.
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Еберт, Роджер
(Roger Joseph Ebert; народився 18.06.1942 р.
в Урбан, штат Іллінойс) – відомий американський кінокритик і телеведучий. Лауреат Пулітцерівської премії (1975). Автор понад 15 книг.
Веде рубрики кінокритики у 200 газетах. Відіграє
важливу роль у міжнародному Ротарі.
У лютому 2002 р. 59-річного Еберта успішно
прооперували з приводу папілярного раку щитовидної залози. Наприкінці 2003 р. у нього виявили
рак привушної слинної залози. Пухлину видалили, після чого провели
курс променевої терапії. У червні 2006 р. Еберту знову здійснили оперативне втручання (зокрема часткову резекцію нижньої щелепи). Вже
наступного місяця був госпіталізований після кровотечі з пухлини, що
вважали наслідком опромінення нейтронами. Еберту здійснили трахеостомію. Як наслідок, став німим, а тому відійшов від публічного життя.
Енквіст, Людміла
(Ludmila Engquist, насправді – Людмила Нарожиленко-Леонова; народилася в 1964 р. в Тамбові) –
шведська спортсменка російського походження.
Чемпіонка Олімпійських ігор в Атланті (1996) у
бігу на 100 м з бар’єрами, чемпіонка світу (1997,
1998). Готувалася до зимової Олімпіади 2002 р.
в складі бобслейної двійки, мріючи стати першою
жінкою, що здобула золоту медаль і на літній, і
на зимовій Олімпіадах. Визнавалася найпопулярнішою людиною Швеції. Відома також кількома голосними допінговими скандалами. У 1993 р. провину взяв на себе
колишній чоловік спортсменки. Після допінгових проб під час підготовки
до зимової Олімпіади не стала дочікуватися їх результатів, а виїхала зі
Швеції і завершила спортивну кар’єру.
Навесні 1999 р. 35-річна спортсменка оголосила на прес-конференції
в Стокгольмі, що їй здійснили мастектомію з приводу раку грудної залози
(пухлину виявила сама). Після цього отримувала курс хіміотерапії, під
час якого продовжувала тренуватися. Отримала чотири цикли лікування
антрацикліновими препаратами і передчасно припинила лікування. Через
півроку на першості світу 1999 р. здобула бронзову нагороду. У 2004 р.
народила сина (навіть годувала його здоровою залозою).

«Коли згадуєш про той час, коли ти любив, то здається, що відтоді більше вже
нічого не траплялося» (Франсуа Моріак)
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Енті, Фуміко
(Fumiko Enchi; 02.10.1905, Токіо – 12.11.1986,
там само) – видатний японський письменник і драматург. Лауреат премій Об’єднання письменниць
Японії (1953), Номи (1957), Танідзакі (1969) і ордена
культури (1985). Член Японської академії мистецтв
(1970).
У 1946 р. в 41-річному віці захворіла на рак
матки і їй здійснили гістеректомію. Це майже на
5 років перервало її письменницьку кар’єру. Померла раптово внаслідок зупинки серця у 81-річному віці.
Етерідж, Мелісса
(Melissa Lou Etheridge; народилася 29.05.1961 р.
в Лівенворс, штат Канзас) – американська рок-співачка. Відомо про її гомосексуальну орієнтацію.
Активно виступала за права сексуальних меншин.
Лауреат премій «Ґреммі» (1992, 1994) й «Оскар»
(2007 р. за найкращу оригінальну пісню «I Need to
Wake Up» до документального фільму про глобальне потепління). Дивлячись на статуетку «Оскара»,
вона пожартувала, що це буде єдиний оголений
чоловік у її спальні.
У жовтні 2004 р. в 43-річної співачки виявили рак грудної залози. Отримувала складне лікування, зокрема агресивну хіміотерапію. Бере активну
участь у роботі громадських протиракових організацій. Відомо, що баба та
тітка Етерідж померли від цього ж захворювання.
Ешенбах, Ендрю фон
(Andrew C. von Eschenbach; народився
30.10.1941 р. у Філадельфії) – керівник FDA (Food
and Drug Administration) із жовтня 2005 р. Як
практичний лікар, спеціалізувався на урології.
Був президентом American Cancer Society, а у
2002–2005 рр. – 12-м директором Національного інституту раку США (National Cancer Institute). Вважав, що доки онкологи не можуть
цілковито перемогти рак, вони повинні досягнути хоча б того, щоб хворі
не страждали від наслідків цієї хвороби. «Не допустити спричинених
раком смертей і страждань вже до 2015 р.» – таке завдання він поставив,
будучи директором NCI. У 2006 р. журнал «Time» визнав його однією із
100 найвпливовіших осіб світу.
Хворіє на рак простати.
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Занд, Еббе
(Ebbe Sand; народився 19.07.1972 р. в Гедсунд) – данський футболіст. У
1998–2004 рр. зіграв 66 матчів за збірну Данії, забивши 22 голи, зокрема
на двох чемпіонатах світу і двох чемпіонатах Європи. Автор найшвидшого в історії голу на чемпіонаті світу (на 16-й секунді, 1998 р.). Виступав
за футбольний клуб «FC Schalke» (1999–2006). У 2001 р. – найкращий
бомбардир чемпіонату Німеччини.
У серпні 1998 р. 26-річний Занд успішно лікувався з приводу раку яєчка
і невдовзі повернувся на спортивну арену.
Зінченко, Олександр Олексійович
(народився 16.04.1957 р. в Славуті, Хмельницька обл.) – український політик. У 1979 р. закінчив
фізичний факультет Чернівецького державного
університету. Після цього працював інженером та
молодшим науковим співробітником університету.
У 1983 р. розпочав комсомольську кар’єру. За шість
років пройшов шлях від заступника секретаря комітету комсомолу Чернівецького університету до
завідувача відділу пропаганди та агітації ЦК ВЛКСМ. У 1990 р. був одним
із засновників Руху демократичних реформ у Москві. Співавтор публічної
заяви ЦК ВЛКСМ про рішуче засудження ҐКЧП як спроби державного
перевороту.
В українській столиці очолив ТОВ «Омета-Меркантайл», що була складовою створеного Григорієм Суркісом у 1992 р. холдингу «Омета-ХХІ сторіччя». У 1995 р. Зінченка призначили генеральним директором телеканалу «Інтер». Від 1998 до 2002 рр. він був почесним президентом телеканалу. У 2003 р. був остаточно позбавлений можливостей впливу на цей
телеканал. Обирався у 1998 і 2002 рр. народним депутатом за партійним списком СДПУ(о). Від 1999 до 2002 рр. був лідером її фракції. Став у
травні 2002 р. віце-спікером Верховної Ради України за квотою СДПУ(о).
У 2003 р. Зінченко вийшов із партії Віктора Медведчука, а в липні 2004 р.
очолив виборчий штаб Віктора Ющенка. Цього ж року, 25 вересня, став
керівником штабу коаліції «Сила народу». Був обраний у листопаді 2004 р.
головою виконкому Комітету національного порятунку. З 24 січня 2005 р. –
Державний секретар України при Президенті Вікторові Ющенку.
Звільнений у вересні 2005 р. за власним бажанням – на знак протесту проти «відродження корупційних схем у вищих ешелонах влади». Залишив
велику політику.

«Єдина перевага диктатури – не потрібно годинами сидіти біля приймача, щоб
дізнатися результати виборів» (Франсуа Моріак)
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У квітні 2000 р. Зінченко розпочав лікування в Мюнхені з приводу
B-клітинної негоджкінської лімфоми. Упродовж майже трьох років отримував агресивну хіміотерапію. Саме під час хвороби Зінченко вийшов з
СДПУ(о). Після цього його позбавили впливу на канал «Інтер». Відомі заяви
чільників СДПУ(о), що саме вони оплачували лікування. Проте Зінченко
пов’язує своє одужання з нетрадиційним лікуванням.

Іноу, Рена
(Rena Inoue; народилася 17.10.1976 р. в Нішіномія, Японія) – американська спортсменка
(парне фігурне катання). Зі своїм партнером
Джоном Болдвіном стала чемпіонкою США 2004
і 2006 рр. Вони вперше виконали потрійний
аксель у парі.
У 22-річної спортсменки в 1998 р. виявили
ранню форму злоякісної пухлини легенів. Після
шестимісячного курсу лікування було констатоване цілковите одужання.
Іноу повернулася в професійний спорт.
Іоанн Павло II
(Ioannes Paulus PP. II, насправді – Karol Józef
Wojtyła; 18.05.1920, Вадовіце, Польща – 02.04.2005,
Ватикан) – 264-й Папа Римський, перший в історії
Папа-слов’янин. У 1946 р. кардинал Сапега висвятив Кароля Войтилу на священика римо-католицької церкви. У вересні 1958 р. став єпископом Кракова. У січні 1964 р. його призначали архієпископом,
митрополитом Краківським. Був ініціатором написання листа польських єпископів до німецьких
єпископів про примирення зі словами: «Пробачаємо і просимо пробачення». У червні 1967 р. став кардиналом.
Обраний Папою Римським 16 жовтня 1978 р. уперше з 1523 р. на Апостольський престол зійшов не італієць, а іноземець. Обрання Папою особи
з комуністичної держави сприяло пришвидшенню розпаду Радянської
імперії, визволення країн Східної та Центральної Європи і повернення
релігійної свободи на всій пострадянській території. Понтифікат (26-річний) Іоанна Павла II став третім за тривалістю в історії католицької церкви
(після правління Святого Петра і Пія IX). За цей час понтифік відбув 104 закордонні подорожі, зокрема, в червні 2001 р. відвідав Україну.
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У травні 1981 р. був тяжко поранений під час замаху, організованого
болгарськими та радянськими спецслужбами. Прооперований з приводу
пухлини товстої кишки. В останні роки хворів на паркінсонізм. Помер у
84-річному віці від септичного шоку та серцево-судинного колапсу.

Кавалері, Натан
(Nathan Cavaleri; народився 18.06.1982 р.) –
австралійський віртуозний гітарист у стилі рок і
блюз, а також дитячий актор.
У ранньому дитячому віці захворів на лейкемію. Щоб забути про хворобу, грав на гітарі; і вже
в підлітковому віці, перемігши хворобу, став гітаристом-віртуозом.

Каррерас, Хосе
(Josep Miguel Carreras; народився 05.12.1946 р. в
Барселоні) – видатний іспанський оперний співак,
ліричний тенор. Відомий за концертами «Трьох
тенорів» (разом з Лучано Паваротті та Пласідо Домінґо).
На вершині кар’єри в 1987 р. в 41-річного співака
виявили гостру лімфобластну лейкемію. Шанси
на одужання оцінювали як 1:10. Після лікування
(хіміотерапія та опромінення, аутологічне пересадження кісткового
мозку), яке тривало понад рік, співак тріумфально повернувся на сцену.
Одужавши, Каррерас заснував Міжнародний фонд боротьби з лейкемією,
а також Іспанську асоціацію з досліджень кісткового мозку. Для цих цілей
співак перераховує третину своїх гонорарів – «співаю для багатих, а гроші
віддаю бідним».
Карсон, Бен
(Benjamin Carson; народився 18.09.1951 р.
в Детройті, штат Мічиґан) – американський
нейрохірург. У 33-річному віці призначений
керівником відділу дитячої нейрохірургії в Johns
Hopkins Hospital. Відомий виконанням операцій із розділення сіамських близнюків.
У червні 2002 р. в 50-річного Карсона виявили
агресивну форму раку простати. Через шість
тижнів його успішно прооперували. Додаткове лікування не провадили.
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Картер, Розалінн
(Eleanor Rosalynn Smith Carter; народилася
18.08.1927 р. в Плейнс, штат Джорджія) – дружина
президента США Джиммі Картера, перша леді
США (1977–1981). Брала активну участь у політичному житті.
Прооперована з приводу пухлин грудної залози та яєчників.

Карузо, Енріко
(Enrico Caruso, насправді – Errico; 25.02.1873,
Неаполь – 02.08.1921, там само) – славетний італійський оперний співак, належить до найкращих тенорів усіх часів. У 1900 р. вперше виступив
у Ла Скала, у 1902 р. дебютував у лондонському
театрі Ковент-Гарден. Найбільша слава співака
пов’язана з нью-йоркським театром Метрополітен-опера, провідним солістом якого він був у
1903–1921 рр. Одним із перших серед оперних
співаків зафіксував основну частину свого репертуару на грамофонних платівках. Заробив на цьому великий капітал.
Як і багато інших оперних співаків, був прооперований з приводу пухлинних утворів гортані. Захворів на пневмонію, яка ускладнилася гнійним плевритом. Здійснили резекцію ребра, але гнійний процес поширився на паранефральний простір, що спричинило уросепсис і смерть. Помер
у 48-річному віці.
Кемпбелл, Една
(Edna Campbell; народилася 26.11.1968 р. у
Філадельфії) – американська професійна баскетболістка.
У 2002 р. в 34-річної Кемпбелл виявили рак
грудної залози. Після успішного лікування повернулася у великий спорт.

«Згідно з фундаментальним правилом технології, якщо щось може бути виконаним, воно буде виконаним» (Ендрю Ґроув)
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Кемпбелл, Мензіс
(Walter Menzies Campbell; народився 22.05.
1941 р. в Ґлазґо) – британський політик, член парламенту. Лідер Ліберально-демократичної партії
з березня 2006 р. За діяльність у парламенті отримав у 2004 р. титул лорда.
У 2002 р. 61-річний Кемпбелл захворів на негоджкінську лімфому. Отримав курс інтенсивної
хіміотерапії, після якого настала ремісія.
Кеннеді, Едвард (молодший)
(Edward Moore «Ted» Kennedy, Jr.; народився 26.09.1961 р. в Бостоні) – старший син сенатора Едварда Кеннеді (молодшого брата Джона та
Роберта Кеннеді). Займається бізнесом, а також
юридичним захистом неповносправних осіб.
У 1973 р. 12-річному Едварду ампутували праву ногу, уражену остеогенною саркомою. Тоді
ймовірність сприятливого перебігу хвороби
не перевищувала 10 %. Родичі хворого погодилися на його участь у
клінічному дослідженні для вивчення ролі післяопераційної хіміотерапії високими дозами метотрексату під захистом лейковорину.
Едвард Кеннеді-молодший отримав 18 циклів такого лікування в DanaFarber Cancer Institute під керівництвом відомого онколога Еміля Фрея
(Emil Frei III). Це та інші клінічні дослідження дали змогу підвищити виживання хворих до 60–70 %. Нині високодозова хіміотерапія метотрексатом – стандартний метод лікування кісткових сарком у дітей. У 1986 р.
створено телефільм «The Ted Kennedy Jr. Story», у якому розповідається
про досвід лікування Едварда Кеннеді-молодшого.
Керрі, Джон
(John Forbes Kerry; народився 11.12.1943 р. в
Денвері, штат Колорадо) – американський політик. З 1985 р. – сенатор від штату Массачусетс. У
2004 р. був кандидатом від Демократичної партії
на посаду президента США (тоді з невеликою перевагою переміг Джордж Буш-молодший).
У 2003 р. в 60-річного Керрі виявили рак простати, який успішно лікували.
«Якщо ви спробували все й нічого не досягли, спробуйте сказати правду»
(Рональд Рейґан)
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Керрол, Дайагенн
(Diahann Carroll, насправді – Carol Diann Johnson; народилася 17.07.1935 р. в Бронксі, НьюЙорк) – американська темношкіра співачка та кіноакторка.
Керрол хворіла на рак грудної залози. З її ініціативи процес лікування широко висвітлювали
ЗМІ, щоб привернути увагу громадськості до цієї
проблеми.
Кессел, Філ
(Phil Kessel; народився 02.10.1987 р. в Медісон,
штат Вайомінґ) – професійний американський
хокеїст. Центральний нападник команди «Boston
Bruins».
У грудні 2006 р. 20-річному Кесселу видалили
рак яєчка на ранній стадії. Вже через кілька днів
було оголошено, що хокеїст цілком здоровий. Він
успішно продовжує кар’єру у великому спорті. Зокрема, входить до збірної молодих зірок НХЛ, у
складі якої в січні 2007 р. забив три шайби в першому ж матчі.
Кіркбрідж, Анна
(Anne Kirkbride; народилася 21.06.1954 р. в
Олдгемі, Ланкашир, Англія) – британська акторка
телесеріалів.
Багато курила. У 1993 р. 39-річна Кіркбрідж захворіла на негоджкінську лімфому. Через хворобу
акторка впала в депресію. Проте лікування було
успішним.

Клемперер, Отто
(Otto Klemperer; 14.05.1885, Бреслау, тепер –
Вроцлав, Польща – 06.07.1973, Цюрих) – один із
найвидатніших диригентів ХХ ст., композитор.
Єврей німецького походження, з 1937 р. – громадянин США, а з 1970 р. – Ізраїлю. Від 1959 р. –
головний диригент Лондонського філармонічного оркестру. Спеціалізувався на творах Моцарта
та Малера.
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У 1939 р. 54-річному Клемпереру виконали операцію з приводу доброякісної пухлини мозку. Як наслідок, страждав від біполярних розладів,
мав частковий параліч, через що диригував сидячи.
Клівленд, Ґровер
(Stephen Grover Cleveland; 18.03.1837, Колдуел,
штат Нью-Джерсі – 24.06.1908, Принстон, там само) – державний діяч США, член Демократичної
партії. Единий президент США, який обіймав цю посаду два терміни з перервою і відповідно отримав
подвійну нумерацію в списку президентів (1885–
1889, 22-й президент; 1893–1897, 24-й президент).
Клівленд був єдиним президентом від Демократичної партії, який обирався між 1860 і 1912 рр.,
коли домінували республіканці.
З приводу ворсинчастої пухлини твердого піднебіння та верхньощелепної пазухи Клівленда таємно прооперували на яхті в Нью-Йорку.
Помер у 71-річному віці від серцевого нападу або легеневої емболії.
Ковалевська, Любов
(народилася в 1952 (?) р. в Сибіру, Росія) – українська журналістка, що
стала широковідомою (зокрема, за межами України) завдяки публікаціям, у яких фактично передбачила Чорнобильську аварію. За ці публікації, а також за подальшу багаторічну роботу зі збирання матеріалів (понад
30 разів відвідала зону відчуження) у жовтні 1991 р. була нагороджена
Міжнародною премією за мужність у журналістиці.
Про приватне життя Ковалевської відомо небагато. Проте є дані, що
внаслідок перебування на місці аварії та численних поїздок «у зону» для
збору матеріалів журналістка захворіла на рак щитовидної залози, після
лікування якого престала давати усні інтерв’ю.
Койву, Саку
(Saku Koivu; народився 23.11.1974 р. в Турку,
Фінляндія) – фінський хокеїст. Із 1995 р. грає за
канадську команду «Montreal Canadiens» (від
1999 р. – її капітан). У складі збірної Фінляндії був
чемпіоном світу (1995), на Олімпійських іграх двічі здобував срібні медалі (1994, 1998) і один раз
виграв бронзову медаль (2006).
Сезон 2001–2002 рр. 26-річний Койву майже
цілком пропустив через лікування з приводу
негоджкінської лімфоми. Успішно продовжує спортивну кар’єру.
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Коннері, Шон
(Thomas Sean Connery; народився 25.08.1930 р.
в Единбурзі, Шотландія) – видатний англійський
й американський кіноактор і продюсер. Знявся в
понад 70 фільмах, серед яких – екранізації творів
Яна Флемінґа, де Шон Коннері грав головну роль –
Джеймса Бонда. Нагороджений премією «Оскар»
за найкраще виконання ролі другого плану у фільмі «Недоторкані» («The Untouchables», 1988). Актор – активний член Національної партії Шотландії
і прихильник незалежності Шотландії від Англії.
Після кількох відмов актора у 2000 р. королева Єлизавета ІІ все ж надала
йому титул рицаря.
У 1993 р. у ЗМІ промайнула інформація, що затятий курець Коннері
отримує променеву терапію з приводу неуточненого захворювання горла. Відразу ж з’явилися повідомлення, що актор хворіє на рак горла, а
деякі ЗМІ навіть запевнювали, що він помер. У 1995 р. Коннері оголосив,
що опромінення дало змогу цілком вилікуватися від пухлини голосових
зв’язок. Слід зауважити, що батько актора, також затятий курець, помер
у 1972 р. від раку горла. У січні 2006 р. Коннері прооперували з приводу
раку нирки. Хворіє на рак простати.
Крістель, Сильвія
(Sylvia Kristel; народилася 28.09.1952 р. в
Утрехті) – голландська акторка, модель і співачка.
Найвідоміша її роль у культовому французькому
еротичному фільмі «Еммануель» («Emmanuelle»,
1974). Знялася ще в багатьох еротичних фільмах,
зокрема в стрічках «Коханець леді Чатерлей» («Lady
Chatterley’s Lover», 1981) і «Мата Харі» («Mata Hari»,
1985). У 2006 р. видала дуже відверту автобіографію «Оголена» («Nue»).
Надмірно випивала, вживала кокаїн. У 2002 р. 50-річній Крістель виконали операцію з приводу раку горла, а у 2004 р. – раку легені.
Кроу, Шерил
(Sheryl Suzanne Crow; народилася 11.02.1962 р. в Кеннетт, штат Міссурі) –
американська співачка в стилі рок, кантрі та поп. Багаторазовий лауреат
премії «Ґреммі».

«Від тяжкої роботи ще ніхто не помирав. Це – правда. Але для чого ризикувати?» (Рональд Рейґан)
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У лютому 2006 р. 44-річна співачка оголосила,
що прооперована з приводу раку грудної залози.
Була у 2005–2006 рр. нареченою Ленса Армстронґа – семиразового переможця велогонки «Тур де
Франс», відомого боротьбою з раком яєчка. Кроу
написала книгу «Crazy Sexy Cancer Tips», за мотивами якої у 2007 р. зняли документальний фільм
«Crazy Sexy Cancer».

Кучма, Леонід
(народився 09.08.1938 р. в с. Чайкине, Чернігівська обл.) – колишній президент України
(19 липня 1994 р. – 23 січня 2005 р.).
Різні ЗМІ повідомляли про те, що Кучму прооперували з приводу то раку щитовидної залози, то раку горла, то раку простати. Офіційні
джерела категорично заперечували ці дані та
вважали їх чутками, призначеними дестабілізувати політичну ситуацію в Україні.
Кушман, Шарлотта
(Charlotte Saunders Cushman; 23.07.1816, Бостон,
штат Массачусетс – 18.02.1876, там само) – одна з
найвидатніших театральних акторок свого часу.
Відомо про гомосексуальну орієнтацію Кушман, її зв’язок з багатьма жінками зі світу богеми. У
1869 р. 53-річна Кушман лікувалася з приводу раку
грудної залози. Причиною її смерті через сім років
була пневмонія.

Лавлейс, Лінда
(Linda Lovelace, насправді – Linda Susan Boreman; 10.01.1949, Бронкс,
штат Нью-Йорк – 22.04.2002, Денвер, штат Колорадо) – американська
порноакторка. Стала відомою після виходу в прокат фільму «Глибока
«Якщо виникне критична ситуація, розбудіть мене о будь-якій годині – навіть
якщо я на засіданні кабінету міністрів» (Рональд Рейґан)
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глотка» («Deep Throat», 1972) – одного з найвдаліших фінансово порнофільмів в історії (прибуток
оцінюють у 600 млн доларів США, тоді як гонорар
Лавлейс становив лише 1250 доларів). З 1980 р. –
активістка руху проти порноіндустрії.
Перенесла важкий вірусний гепатит і навіть
трансплантацію печінки. Хворіла на рак грудної
залози, який пов’язували з наявністю силіконового
імплантату. Загинула в автокатастрофі.
Лем’є, Маріо
(Mario Lemieux; народився 05.10.1965 р. в
Монреалі) – один із найвідоміших канадських
хокеїстів. Виступав за клуб «Pittsburgh Penguins»
(1984–2006). У сезоні 1988–1989 рр. забив 57 %
голів своєї команди в чемпіонаті, що є найвищим
досягненням в історії НХЛ. Олімпійський чемпіон
(2002), дворазовий володар Кубка Стенлі (1991,
1992). У 1997 р. введений до Залу слави хокею.
На вершині кар’єри в січні 1993 р. у 27-річного
Лем’є виявили ранню стадію лімфоми Годжкіна. Хокеїст був змушений
пропустити частину сезону, бо отримував променеву терапію. Проте вже
в останній день лікування Лем’є повернувся на лід і навіть закинув шайбу.
Створив Mario Lemieux Foundation для допомоги онкологічним хворим.
Леонтьєв, Васілій
(Wassily Leontief; 05.08.1906, Мюнхен –
05.02.1999, Нью-Йорк) – видатний американський
економіст. Лауреат Нобелівської премії з економіки (1973). Його мати – Ґеня Беккер – походила з
багатої єврейської родини з Одеси.
У 1925 р. зумів виїхати з СРСР, бо ЧК повірив, що
він невиліковно хворий на саркому. Діагноз виявився помилковим.

«Кажуть, що політика – друга найдавніша професія. Але я дійшов висновку, що
вона значно більше має спільного з першою» (Рональд Рейґан)
«Уряд не розв’язує проблем, він фінансує їх» (Рональд Рейґан)
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Локк, Сондра
(Sondra Locke; народилася 28.05.1947 р. в
Шелбівілі, штат Теннессі) – американська кіноакторка. Номінувалася на премію «Оскар». Упродовж багатьох років була коханкою відомого кіноактора Клінта Іствуда, знімалася в його фільмах.
Лікувалася з приводу раку грудної залози.

Льовкін, Владімір
(Владимир Лёвкин; народився 06.06.1969 р. в
Москві) – соліст популярної російської поп-групи
«На-На».
Півтора року лікувався з приводу лімфоми
Годжкіна в Москві в професора Савченка (на
лікування в Німеччині не змогли зібрати потрібні
150 тис. євро). Настала ремісія.

МакКейн, Джон
(John Sidney McCain III; народився 29.08.
1936 р. в американській зоні Панамського каналу) – американський політик від Республіканської партії США, сенатор від штату Аризона. Його
тато і дід були адміралами ВМФ США. Після закінчення академії в ранзі капітана військово-морської авіації служив у В’єтнамі під час військових дій
США в цій країні. Потрапив у полон і провів у В’єтнамі п’ять з половиною років (1967–1973). У 1986 р.
став сенатором, у 2008 р. – кандидатом у президенти від Республіканської партії США.
МакКейна успішно прооперували з приводу меланоми шкіри.

«Середній вік – це коли з-поміж двох спокус обираєш ту, яка дасть тобі змогу
повернутися додому до дев’ятої вечора» (Рональд Рейґан)
«Сподіваюся, всі ви – республіканці?» (Рональд Рейґан)
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МакКланаган, Ру
(Eddi Rue McClanahan; народилася 21.02.
1934 р. в Гілдтон, штат Оклагома) – американська
кіноакторка. Лауреат премії «Еммі».
У червні 1997 р. в 53-річної МакКланаган
виявили рак грудної залози. Відомо, що в її лікуванні брав активну участь один з найвідоміших
сучасних онкологів Леррі Нортон (Larry Norton).

Макміллан, Гарольд
(Maurice Harold Macmillan; 10.02.1894, Лондон – 29.12.1986, Бірч-Ґроув, Суссекс) – перший
граф Стоктонський, британський політик-консерватор, прем’єр-міністр Великобританії (1957–1963).
Власник однойменного видавництва. Депутат
палати общин з 1924 р. У 1945 р. – міністр авіації
(у кабінеті Черчилля), у 1954–1955 рр. – міністр
оборони, в 1955 р. – міністр закордонних справ,
у 1955–1957 рр. – канцлер казначейства. Після
відставки Ентоні Ідена обраний лідером Консервативної партії й автоматично призначений королевою на посаду
прем’єра. За його урядування відбулося потужне економічне зростання.
Макміллану був властивий жорсткий стиль керівництва, який згодом перейняла Марґарет Тетчер. Зокрема, у 1962 р. він одночасно змінив усіх
своїх урядовців («британська ніч довгих ножів»). У 1984 р. Макміллану
надали спадкове перство та титул графа.
У 1963 р. 69-річний Макміллан пішов у відставку за станом здоров’я –
в нього діагностували задавнений рак простати. Однак висновок лікарів виявився хибним. Макміллан помер аж через 23 роки у віці 92 років і
322 днів, що було на той час рекордом тривалості життя серед британських
прем’єр-міністрів.
Мандела, Нельсон
(Rolihlahla Dalibhunga «Nelson» Mandela; народився 18.07.1918 р. в Куну, поблизу Умтати,
ПАР) – південноафриканський політик і юрист,
президент ПАР (1994–1999), президент Африканського національного конгресу (АНК) з 1991 р.
Як організатор АНК був ув’язнений у 1964 р. і став
символом руху проти апартеїду. У лютому 1990 р.
був звільнений, а заборону діяльності АНК скасували. Мандела розпочав переговори з урядом
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про багаторасове майбутнє ПАР. У травні 1994 р. обраний президентом
країни, після того як АНК отримав на виборах 63 % голосів. Нагороджений
Нобелівською премією миру 1993 р. (разом з Ф. де Клерком).
Улітку 2001 р. 83-річний Мандела захворів на рак простати, з приводу чого отримав семитижневий курс променевої терапії.
Манн, Томас
(Paul Thomas Mann; 06.04.1875, Любек, Німеччина – 12.08.1955, Цюрих, Швейцарія) – німецький
письменник, есеїст, брат Генріха Манна. Лауреат
Нобелівської премії (1929). Найвідоміші твори –
«Будденброки» (1901), «Тоніо Креґер» (1903),
«Смерть у Венеції» (1911), «Чарівна гора» (1924),
«Лотта у Веймарі» (1939), «Доктор Фауст» (1947). Від
1938 р. проживав у США. Після Другої світової війни ситуація в США ставала дедалі менш сприятливою для Манна (письменника звинувачували в підтриманні сталінського режиму), і він переїхав у 1952 р. до Швейцарії.
З приводу раку легені Манну здійснили успішну лобектомію. Помер у
80-річному віці від розриву аневризми аорти.
Меніно, Томас
(Thomas Michael Menino; народився 27.12.1942 р.
в Бостоні) – теперішній мер Бостона (від 1994 р.),
італієць за походженням. Перший за 150 років мер Бостона не ірландського походження.
У 2003 р. 61-річному Меніно видалили м’якотканинну саркому спини, яка гістологічно виявилася
рідкісним типом дерматофібросаркоми – Dermatoibrosarcoma protuberans. Окрім цього, лікується з
приводу хвороби Крона.
Мердок, Руперт
(Keith Rupert Murdoch; народився 11.03.1931 р.
в Краден, біля Мельбурна) – австралійський
бізнесмен. Медіа-магнат – власник корпорації «News
Corporation», яка має транснаціональні інтереси.
Йому, зокрема, належать газети «The Sun», «New
York Post», «The Times», «Daily News», телеканал
«British Sky», кіностудії «Metromedia», «Sky Channel»,
«Twentieth Century – Fox Film Corporation». За
даними журналу «Forbes 400», у 2007 р. Мердок
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посів 33-тє місце серед найбагатших американців, маючи капітал у
8,8 млрд доларів.
У 2000 р. було оголошено, що 69-річний Мердок хворіє на рак простати. Це спричинило зниження вартості акцій «News Corporation» на 15 %.
Лікування було успішним.
Мієрсон, Бесс
(Bess Myerson; народилася 16.07.1924 р. в НьюЙорку) – американська модель. Перша єврейка,
яка перемогла в конкурсі «Міс Америка» (1945).
Походить з родини емігрантів із Росії. Активно працювала на телебаченні – вела багато популярних
шоу в 1950–1960-х рр. У 1970–1980-х рр. займалася
політикою; фігурувала в кількох скандалах, їй навіть загрожував арешт.
У 1973 р. 49-річна Мієрсон успішно лікувалася
від раку яєчників.
Міноуґ, Кайлі
(Kylie Ann Minogue; народилася 28.05.1968 р.
в Мельбурні) – австралійська співачка, авторка
пісень, а також акторка. Досягла популярності
наприкінці 1980-х рр. завдяки ролі в австралійській
телевізійній мильній опері «Сусіди» ще до того, як
розпочала кар’єру поп-співачки.
У 37-річної співачки 17 травня 2005 р. діагностували рак грудної залози ранньої стадії. Вже через
кілька днів її прооперували в Мельбурні. Під час
лікування Міноуґ підримували її друзі (наприклад, Олівія Ньютон-Джон –
інша австралійська поп-співачка, яка хворіла на рак грудної залози) і різні
офіційні особи (зокрема прем’єр-міністр Австралії Джон Говард). Хіміотерапію проводили в Парижі в славетному Institut Gustave-Roussy. Після
лікування Міноуґ повернулася на сцену, а також написала книгу для дітей
«The Showgirl Princess».
З’ясовано, що після широкого висвітлення ходу лікування Міноуґ у міжнародній пресі, у розвинутих країнах істотно збільшилася кількість жінок,
які вирішили пройти обстеження грудних залоз, зокрема, мамографію.
Журналісти назвали це «ефектом Міноуґ».

«Уряд як немовля: дивовижний апетит на одному кінці і цілковита
безвідповідальність на іншому» (Рональд Рейґан)
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Мораріу, Коріна
(Corina Marie Morariu; народилася 26.01.1978 р.
в Детройті, штат Мічиґан) – американська тенісистка румунського походження. Чемпіонка турніру у
Вімблдоні в парній грі (1999).
У 2001 р. 23-річна спортсменка захворіла на
лейкемію. Була успішно проведена хіміотерапія. У
2002 р. Мораріу повернулася у великий спорт, причому змогла виграти кілька престижних турнірів.
Моріак, Франсуа
(François Charles Mauriac; 11.10.1885, Бордо –
01.09.1970, Париж) – видатний французький романіст, драматург і поет. Автор відомих романів
«Поцілунок, дарований прокаженому» («Le Baiser
au lepreux», 1922), «Пустеля любові» («Le Desert de
1’amour», 1925), «Тереза Дескейру» («Trerese Desqueyroux», 1927), «Клубок змій» («Le Noeud de viperes»,
1932), «Фарисейка» («La Pharisienne», 1941), а також
творів католицького спрямування і мемуарів.
Член Французької академії (1933), кавалер ордена
Почесного легіону (1958), лауреат Нобелівської премії (1952).
У 1932 р. 47-річному Моріаку здійснили успішну операцію з приводу
раку гортані. Однак внаслідок цього втручання письменник цілком
втратив голос.
Мубарак, Хосні
(Muhammad Hosni Sayed Mubarak; народився
04.05.1928 р. в Кафр-ель-Мусайлаха) – четвертий
президент Єгипту. Став президентом 14 жовтня
1981 р. після того, як президент Садат був убитий
під час військового параду. Переобирався в 1987,
1993, 1999 і 2005 рр. Згідно з Конституцією Єгипту
1971 р. Мубарак здійснює тотальний контроль над
країною.
Хворіє на рак простати.

«Продюсери не хотіли, щоб це зробили добре. Вони хотіли, щоб це зробили до
середи» (Рональд Рейґан)
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Муґабе, Роберт
(Robert Gabriel Mugabe; народився 21.02.
1924 р. в Кутама, Родезія) – прем’єр-міністр Зімбабве з 1980 р. і президент – з 1987 р. Засновник лівонаціоналістичного (маоїстського) партизанського
руху «Африканський національний союз Зімбабве»
(1963). Після приходу до влади встановив однопартійну диктатуру. Відомий переслідуванням
«білих фермерів» (2001) і критичними висловлюваннями на адресу США.
Хворіє на рак простати.
Мудрик, Браян
(Bryan Mudryk; народився в 1979 р. в Антабаска, Альберта) – відомий канадський спортивний
коментатор українського походження.
У 17-річному віці захворів на лімфому Годжкіна. Отримував інтенсивну хіміотерапію й
опромінення. Через два роки настав рецидив.
Хворому пересадили стовбурові клітини та призначили ще інтенсивнішу хіміотерапію. Після
одужання Мудрик став брати активну участь у роботі різних протиракових організацій. Зокрема, організував турнір з гольфу «Bryan Mudryk Golf»,
під час якого за п’ять останніх років зібрано 200 тис. доларів для Cross
Cancer Institute в Едмонтоні.
Муні, Пол
(Paul Muni, насправді – Meshilem Meier Weisenfreund; 22.09.1895, Львів – 25.08.1967, Монтесіто,
штат Каліфорнія) – один із найкращих американських акторів кіно та театру 1930–1940-х рр. Народився в сім’ї акторів Єврейського театру у Львові, яка в 1902 р. емігрувала до США. Був одним із
перших у світовому кіноматографі, хто виступав
проти будь-яких постійних амплуа та продемонстрував здатність до психологічного перевтілення,
вміння втілювати різні характери та відображати
динаміку їх становлення. Шість разів номінувався на премію «Оскар» і
здобув її за виконання ролі у фільмі-біографії «Повість про Луї Пастера»
(«The Story of Louis Pasteur», 1936). Лауреат премії «Тоні» за роль у фільмі
«Успадкувати вітер» («Inherit the Wind», 1955).
Муні видалили уражене пухлиною ліве око. Помер у 71-річному віці від
хронічної серцевої недостатності.

60 Розділ І. РАК: Переможці
Мур, Роджер
(Roger George Moore; народився 14.10.1927 р.
в Лондоні) – англійський кіноактор, найбільше відомий за роллю Джеймса Бонда. Знімався в цій
ролі найдовше – упродовж 12 років (1973–1985 рр.,
сім фільмів). Найстарший на сьогодні виконавець
ролі Бонда. Після цього мало знімався в кіно. У
1993 р. (після смерті своєї подруги Одрі Гепберн)
став послом ЮНІСЕФ, сприяючи поліпшенню умов
життя дітей в усьому світі. Королева Єлизавета ІІ
14 червня 2003 р. надала йому титул рицаря.
У 1993 р. 66-річного актора успішно прооперували з приводу раку
простати. Згодом Мур стверджував, що одержаний внаслідок хвороби
досвід змінив його ставлення до життя.

Назімова, Алла
(Alla Nazimova, насправді – Mariam Edez
Adelaida Leventon; 22.05.1879, Ялта, Україна –
13.07.1945, Лос-Анджелес) – американська акторка театру та кіно, продюсер та сценарист єврейського походження.
Успішно лікувалася з приводу раку грудної
залози. Померла в 66-річному віці від коронарного
тромбозу.
Натівідад, Кіттен
(Francesca Isabel «Kitten» Natividad; народилася
13.02.1948 р. в Хуарес у Мексиці) – американська
порноакторка мексиканського походження. Вирізнялася бюстом великих розмірів – 44 дюйми
(понад 110 см).
У жовтні 1999 р. 41-річній Натівідад здійснили
двобічну мастектомію з приводу раку грудної
залози.
Нільсен, Джеррі
(Jerri Linn Nielsen; народилася 01.03.1952 р.) – американський лікар.
Учасниця експедиції на станції Амундсена-Скотта на Південному Полюсі
в Антарктиді.
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У 1999 р. 47-річна Нільсен розпочала річну
експедицію на полярній станції. Невдовзі вона виявила пухлину в грудній залозі. Після
консультацій через Інтернет з лікарями на
континенті вона здійснила собі біопсію пухлини, з’ясувавши її злоякісний характер. Пізніше
стала вводити собі цитостатики. Через кілька
місяців експедиція завершилася і Нільсен продовжила лікування на континенті. Написала про
ці події автобіографічну книгу.
Ньютон-Джон, Олівія
(Olivia Newton-John; народилася 26.09.1948 р.
в Кембриджі, Англія) – австралійська й американська співачка та акторка британського походження. Лауреат премії «Ґреммі». Офіцер ордена Британської імперії. Онучка по лінії матері лауреата
Нобелівської премії – славетного німецького фізика
Макса Борна.
У 1992 р. 44-річній співачці успішно виконали
операцію з приводу раку грудної залози. Нині
Олівія активно працює в протиракових організаціях. Фонд її імені збирає
кошти на будівництво Olivia Newton-John Cancer Centre у Мельбурні (на це,
зокрема, спрямовані прибутки від продажу деяких альбомів Олівії). У
квітні 2008 р. вона організувала з участю багатьох відомих осіб 228-кілометровий похід уздовж Великої китайської стіни. Цей похід символізував
поступове, крок за кроком, повернення хворих на рак до нормального
життя.

О’Коннор, Сандра Дей
(Sandra Day O’Connor; народилася 26.03.1930 р.
в Ель-Пасо, штат Техас) – американська юристка.
У 1981–2005 рр. була членом Верховного суду
США. Введена до Національного залу слави жінок. У 2004–2005 рр. визнавалася журналом
«Forbes» однією з найвпливовіших жінок світу.
У 1988 р. 58-річна О’Коннор успішно лікувалася
з приводу раку грудної залози.
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Ольмерт, Ехуд
(Ehud Olmert; народився 30.09.1945 р. в НахлатЖаботинський, Палестина) – ізраїльський політик. У 28-річному віці був уперше обраний до кнесету. Відтоді – постійний його член (за винятком
1998–2003 рр.). Був міністром фінансів, міністром
промисловості й зайнятості. Після створення партії
Кадима вийшов з рядів Лікуда й приєднався до нової партії Аріеля Шарона. У 2006 р. обраний спадкоємцем Аріеля Шарона на посаді керівника партії Кадима, а також став
виконувачем обов’язків прем’єр-міністра Ізраїлю аж до виборів. Його
партія здобула більшість місць у парламенті й сформувала уряд на чолі з
Ольмертом у квітні 2006 р.
Наприкінці жовтня 2007 р. Ольмерт оголосив, що хворіє на ранню
форму раку простати.
Осборн, Шерон
(Sharon Osbourne, насправді – Sharon Rachel
Arden; народилася 09.10.1952 р. в Лондоні) – британська акторка, телеведуча, продюсер. Дружина
Оззі Осборна (члена рок-групи «Black Sabbath»).
Стала відомою після показу в 1990-х рр.–2002 р.
першого реаліті-шоу «The Osbournes», у якому глядачі стежили за щоденним життям родини Осборнів. З 2004 р. веде ток-шоу «The Sharon Osbourne
Show». Посідає 60-те місце серед найбагатших жінок світу.
Здоров’я Шерон часто було об’єктом публічного обговорення – вона
перенесла безліч косметичних операцій, а також змогла схуднути на
45 кг після реконструктивної операції на шлунку. У липні 2002 р. 49-річну
Шерон прооперували з приводу раку товстої кишки. Через ураження
регіонарних лімфатичних вузлів їй провадили ад’ювантну хіміотерапію.
Кадри із хворою Шерон входили до реаліті-шоу. У серпні 2004 р. вона
створила «Sharon Osbourne Colon Cancer Program» у Cedars Sinai Hospital.
Крім цього, Шерон була почесним гостем підсумкового засідання Multiple
Myeloma Research Foundation’s у 2003 р., на якому розповіла про свій
досвід боротьби з раком. Шерон активно підтримала виготовлення спеціальних футболок, прибуток від продажу яких був спрямований на боротьбу
з раком грудної залози.

«Нам не слід сподіватися, що уряд розв’яже наші проблеми. Сам уряд – наша
проблема» (Рональд Рейґан)
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Охеда, Роса
(Rosa María Ojeda Cuen; народилася 15.10.
1986 р. в Кулякан, Сіналоа) – мексиканська модель. Міс Мексики-2006.
У 15-річному віці успішно лікувалася з приводу
раку щитовидної залози.

Пауелл, Колін
(Colin Luter Powell; народився 05.04.1937 р.
в Нью-Йорку) – генерал Збройних сил США,
державний секретар (керівник зовнішньополітичного відомства) у період першого президентства Джорджа Буша-молодшого. Його предки походять з Ямайки. Ветеран війни у В’єтнамі.
У 1987–1989 рр. – радник з національної безпеки
в адміністрації президента Р. Рейґана. Від 1989 до
1993 рр. – голова Об’єднаного комітету начальників штабів. У 1991 р. брав
участь у війні в Персидській затоці.
У 2003 р. 66-річному Пауеллу успішно виконали радикальну операцію з
приводу раку простати.
Пінтер, Гарольд
(Harold Pinter; народився 10.10.1930 р. в Лондоні) – англійський драматург, поет, режисер,
актор. Лауреат Нобелівської премії з літератури
(2005). Його предки – євреї-ашкеназі з Польщі й
України (Одеса). Один із провідних представників
театру абсурду. Двічі висувався на премію «Оскар»
за адаптацію сценарію. Активно виступає проти
війни в Іраку, політики США на Близькому Сході і
Балканах. Входив до Комітету оборони Слободана Мілошевича.
Наприкінці 2001 р. в 71-річного Пінтера виявили рак стравоходу.
Були проведені успішне оперативне втручання та хіміотерапія. У день
оголошення нобелівських лауреатів, 13 жовтня 2005 р., один із телеканалів повідомив, що «Пінтер помер», але потім виправився «Пінтер став
лауреатом Нобелівської премії».
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Райт, Макс
(George Edward Maxwell Wright; народився
02.08.1943 р. в Детройті, штат Мічиґан) – американський актор. Найбільш відомий за роллю Віллі
Танера в телевізійному серіалі «Альф». У 1998 р.
Райт був нагороджений премією «Тоні» за роль
Іванова в однойменній п’єсі Антона Чехова. Відомо про бісексуальну орієнтацію Райта. Зловживає
алкоголем, вживав кокаїн.
У 1995 р. 52-річний актор захворів на лімфому.
Був проведений успішний курс хіміотерапії.
Раундтрі, Річард
(Richard Roundtree; народився 09.07.1942 р. в
Нью-Рошель, штат Нью-Йорк) – американський
кіноактор. Один із провідних темношкірих акторів 1970-х рр., зірка фільму «Шафт» («Shaft», 1971) і
його продовжень.
Багато курить. У 1993 р. 51-річному Раундтрі
здійснили двобічну мастектомію та хіміотерапію з
приводу раку грудної залози.
Ревілл-Гічкокк, Ельма
(Alma Lucy Reville-Hitchcock; 14.08.1899, Англія – 06.07.1982, Бель-Ейр, Лос-Анджелес) – сценарист, редактор, помічник режисера. Дружина
Гічкокка від 1926 р. до смерті режисера в 1980 р.
Успішно лікувалася з приводу раку грудної
залози. Померла у 82-річному віці з природних
причин.

Редґрейв, Лінн
(Lynn Rachel Redgrave; народилася 08.03.1943 р.
в Лондоні) – англійська акторка. Сестра відомої
акторки Ванесси Редґрейв. Двічі номінувалася на
премію «Оскар».
У 2002 р. 59-річній Редґрейв здійснили мастектомію з приводу раку грудної залози. Написала про це книгу «Журнал: Одужання мами і доньки від раку грудної залози» («Journal: A Mother and
Daughter’s Recovery from Breast Cancer»), ілюстровану фотороботами її
дочки. Згодом поставила за її мотивами п’єсу для одного актора.
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Рейґан, Ненсі
(Nancy Reagan, дівоче прізвище – Davis; народилася 06.07.1921 р. в Нью-Йорку) – вдова президента США Рональда Рейґана, перша леді США
в 1981–1989 рр. Перед одруженням була кіноакторкою.
У 68-річному віці 23 жовтня 1987 р. Рейґан
здійснили мастектомію з приводу раку грудної
залози в Bethesda Naval Hospital.
Рейґан, Рональд
(Ronald Wilson Reagan; 06.01.1911, Тампіко, штат
Іллінойс – 05.06.2004, Лос-Анджелес) – 40-й президент США (1981–1989), республіканець. У молоді роки був кіноактором. Від 1966 до 1974 рр. –
губернатор Каліфорнії. Найстарший президент
США (станом на 2008 р.). Рейґан був «твердим» і
популярним президентом. Він схвалив агресивну
політику в Центральній Америці, намагався скинути уряд Нікараґуа, ввів у 1983 р. війська США
в Ґренаду. У 1978 р. стався «Іранґейт». Рейґан підтримував проведення переговорів з Іраном, але не знав, що кошти від
продажу зброї Ірану йшли на підтримку контрас у Нікараґуа. За президенства Рейґана істотно зросли витрати на озброєння (дефіцит бюджету досяг рекордного рівня). Він зменшував фінансування соціальних
програм, запровадив дерегулювання внутрішнього ринку, зменшив
податки. Оголосив у 1983 р. програму «Стратегічна оборонна ініціатива».
Назвав СРСР «імперією зла». Відіграв величезну роль у тих змінах, які
відбулися в Європі наприкінці 1980-х рр.
У 1985 і 1987 рр. Рейґана прооперували з приводу ранніх стадій раку
товстої кишки, шкіри та простати. Страждав від хвороби Альцгеймера.
Помер у 93-річному віці від пневмонії.
Рейнгарт, Мері
(Mary Roberts Rinehart; 12.08.1876, Піттсбурґ,
штат Пенсильванія – 22.09.1958, Нью-Йорк) – американська письменниця. Авторка сотень детективних історій. Медична сестра за освітою. Її називали «американською Аґатою Крісті». Саме Рейнгарт
належить крилата фраза «Це зробив дворецький»
(«The butler did it»).
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Письменниці здійснили радикальну мастектомію з приводу раку
грудної залози. Усупереч традиції Рейнгарт не приховувала своєї хвороби.
У 1947 р. в інтерв’ю журналу «Ladies’ Home Journal» «Я хвора на рак» («I Had
Cancer») закликала жінок проводити обстеження грудей. Померла у 82-річному віці з природних причин.
Реліґа, Збіґнєв
(Zbigniew Religa; народився 16.12.1938 р. в
Мєднєвєце) – польський кардіохірург і політик.
У 1970-х рр. стажувався в клініках США. Виконав
у 1986 р. першу в Польщі вдалу трансплантацію
серця. З 2001 р. – директор Інституту кардіології у
Варшаві. У 1980-х рр. розпочав активну політичну
діяльність на боці патріотичних сил. Неодноразово обирався до парламенту. Відкрив 5 листопада
2007 р. перше засідання новообраного парламенту
Польщі як найстарший його член. Будучи атеїстом,
єдиний у фракції «Право і справедливість» не закінчив присяги депутата
словами: «Хай допоможе мені Бог». У 2005 р. під час президентських виборів був зареєстрований як позапартійний, але зняв свою кандидатуру на
користь Дональда Туска. Був міністром охорони здоров’я (2005–2007) – наполягав на кардинальній реформі цієї сфери. Почесний професор (Doctor
honoris causa) багатьох медичних університетів, зокрема Львівського.
Під час прес-конференції 30 травня 2007 р. 69-річний Реліґа повідомив,
що хворіє на рак лівої легені, який було виявлено на ранній стадії під час
профілактичного огляду. Вже наступного дня йому виконали радикальну
лобектомію (видалили половину легені), а 5 червня виписали з лікарні.
Сам Реліґа вважав, що в таких випадках додаткова хіміотерапія не ефективна, і її не проводили. Наприкінці червня 2007 р. повернувся до виконання
обов’язків міністра охорони здоров’я.
Реньє III
(Rainier III, насправді – Rainier Louis Henri
Maxence Bertrand Grimaldi; 31.05.1923, Монако –
06.04.2005, там само) – князь Монако від 1949 до
2005 рр., тобто впродовж 56 років, що було другим
за тривалістю монаршим правлінням у світі. У
1956 р. одружився з голлівудською кінозіркою, володаркою «Оскара» Ґрейс Келлі, яка трагічно загинула в 1982 р.
Князю Реньє здійснили лобектомію справа з
приводу раку легені, а також коронарну ангіопластику. Помер у 81-річному віці від легенево-серцевої і ниркової недостатності після пневмонії.
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Рокфеллер, Геппі
(Margaretta Fitler Murphy «Happy» Rockefeller; народилася 09.06.1926 р.) – друга дружина
41-го віце-президента США Нельсона Рокфеллера
(1908–1979). Представниця третього покоління
славетної родини Рокфеллерів.
Лікувалася з приводу раку грудної залози.
У жовтні 1974 р. 48-річній Геппі керівник відділу
мамології Memorial-Sloan Kettering Cancer Center
Джером Урбан виконав радикальну мастектомію. Через кілька тижнів він
видалив їй також другу грудну залозу.
Рузвельт, Франклін Делано
(Franklin Delano Roosevelt; 30.01.1882, ГайдПарк, штат Нью-Йорк – 12.04.1945, Уорм-Спринґс,
штат Джорджія) – 32-й президент США (1933–1945),
демократ. Був губернатором Нью-Йорка у 1929–
1933 рр. Став президентом під час Великої депресії. Повів нову економічну політику, розпочав реформу соціальних програм, завдяки набув великої
популярності серед населення. З розв’язанням
Другої світової війни запровадив програму лендлізу для підтримки військових союзників.
У 1921 р. в Рузвельта розвинувся параліч внаслідок поліомієліту (за
іншими даними, внаслідок синдрому Guillain-Barre). Йому здійснили радикальну операцію з приводу меланоми шкіри лиця. Помер у 63-річному віці внаслідок інсульту, спричиненого злоякісною артеріальною
гіпертензією.

Свенсон, Рут
(Ruth Ann Swenson; народилася 25.08.1959 р.
в Нью-Йорку) – американська оперна співачка
(сопрано). З успіхом виступала в багатьох європейських оперних театрах.
У жовтні 2006 р. 47-річна співачка була прооперована з приводу раку грудної залози у відомому
Memorial Sloan-Kettering Cancer Center. Після операції отримувала хіміотерапію. Прогноз оцінюють
сприятливо.
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Сіанук, Нородом
(Samdech Preah Norodom Sihanouk; народився 31.10.1922 р. в Пномпені) – політичний діяч
Камбоджі. Був королем у 1941–1955 рр., але скинутий внаслідок військового перевороту під керівництвом Лон Нола. Сіанук створив альянс із
Червоними кхмерами, які усунули від влади Лон
Нола в 1975 р. і на короткий час відновили Сіанука на посаді прем’єр-міністра (1975–1976). Згодом
він був змушений перебувати на засланні. Повернувся в листопаді 1991 р. й очолив Верховну національну раду – нову коаліцію, до якої ввійшли представники всіх політичних сил країни.
У 1999 р. в 72-річному віці захворів на рак простати.
Сімон, Карлі
(Carly Elisabeth Simon; народилася 25.06.1945 р.
в Нью-Йорку) – американська співачка та композиторка. Найвідоміша її пісня «You’re So Vain»
(1973) очолювала списки найкращих пісень у різних країнах. Як співачка нагороджувалася преміями «Оскар», «Золотий глобус», «Ґреммі» (двічі).
Виконала головну музичну тему «Nobody Does It
Better» для фільму про Джеймса Бонда «Шпигун,
який мене любив» («The Spy Who Loved Me», 1977).
У 1994 р. введена до Залу слави авторів пісень.
У 1998 р. 43-річна Сімон захворіла на рак грудної залози. Були проведені мастектомія та хіміотерапія, які дали змогу досягнути ремісії. Співачка повернулася на сцену.
Сміт, Меґґі
(Margaret Natalie «Maggie» Smith; народилася
28.12.1934 р. в передмісті Лондона) – англійська
кіноакторка. Двічі отримувала премію «Оскар» –
за найкраще виконання жіночої ролі («Міс Броуді
у розквіті літ» / «Prime Of Miss Jean Brodie, 1969) і
ролі другого плану («Каліфорнійський номер» /
«California Suite», 1978). П’ять разів отримувала премію BAFTA, двічі – «Золотий глобус» і один
раз – «Еммі». Велику частину своєї кар’єри присвятила театрові. У 1960 р. зіграла роль Дездемони в
постановці «Отелло» в «Royal National Theatre», де її партнером був славетний Лоуренс Олів’є. Завдяки цій ролі Сміт стала однією з найвідоміших британських акторок 1960-х рр.
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П’ять стрічок про Гаррі Поттера, де Сміт зіграла роль професора Мінерви Макгонагалл, забезпечили їй визнання нового покоління кіноглядачів. Епізоди з участю Сміт у шостій стрічці – «Гаррі Поттер і напівкровний
принц» («Harry Potter and the Half-Blood Prince», 2008) – були зняті тоді,
коли після операції та хіміотерапії з приводу раку грудної залози 73-річна
акторка проходила курс променевої терапії.
Солженіцин, Алєксандр
(Александр Исаевич Солженицын; народився
11.12.1918 р. в Кисловодську) – російський письменник і громадський діяч. Лауреат Нобелівської
премії з літератури (1970). У 1942–1945 рр. перебував на фронтах Другої світової війни. На момент арешту – капітан артилерії. У 1945–1953 рр. –
в’язень таборів. Під час відлиги опублікував у
журналі «Новый мир» повість «Один день Ивана
Денисовича» (1962) – перший художній твір про табірне життя, який побачив світ у СРСР. У 1965 р. Солженіцина перестали друкувати на батьківщині, за ним стежило КҐБ. За кордоном вийшли друком роман «В круге первом» (1968), повість «Раковый корпус» (1968–1969), славетний епічний
літопис «Архипелаг ГУЛАГ» (1973). Солженіцина заарештували на початку
1974 р. Потім позбавили громадянства та вивезли за кордон. Проживав
у Західній Європі та США. У 1994 р. повернувся в Росію. Його публікації
останніх років – це публіцистичні твори, які переходять межу патріотизму і
можуть оцінюватися радше як антидемократичні та шовіністичні.
Відразу після звільнення з таборів 35-річний Солженіцин оселився в
Казахстані. Тут у нього виявили злоякісну пухлину в черевній порожнині.
Деякі лікарі оцінювали прогноз як украй несприятливий. Дотепер у певних
джерелах можна знайти дані, що це був рак шлунка. Однак, на щастя майбутнього письменника, пухлина виявилася семіномою. Навесні 1954 р.
він отримав у Ташкентському госпіталі променеву терапію, яка була дуже
ефективною.
Солженіцин використав свій досвід пацієнта під час написання повісті
«Раковый корпус». Багато сторiнок цього твору вiддано небеззаперечним
думкам на «онкологiчнi теми», вираженню негативного ставлення до
лікарів і т.ін. Провідні онкологи СРСР радили Солженіцину згладити
несправедливі звинувачення лікарів, але він категорично і в неприязній
формі відмовився це робити.
Сомерс, Сюзанна
(Suzanne Somers, насправді – Suzanne Marie Mahoney; народилася
16.11.1946 р. в Сан-Бруно, штат Каліфорнія) – американська акторка,
продюсер, сценарист фільмів для кіно та телебачення, модель (позувала
для журналу «Playboy» у 1980 і 1984 рр.) і письменниця.
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Навесні 2001 р. 54-річна Сомерс повідомила, що
хворіє на рак грудної залози. Її прооперували, піддали опроміненню. Однак від хіміотерапії Сомерс
відмовилася, віддавши перевагу альтернативним
парамедичним методам. Крім цього, вона підтримує т. зв. біоідентичну гормонозамісну терапію.

Спектер, Арлен
(Arlen Specter; народився 12.02.1930 р. у Вічіта,
штат Канзас) – американський політик, один із найвідоміших сенаторів США, член Республіканської
партії. Обирався в сенат від штату Пенсильванія
в 1980, 1986, 1992, 1998 і 2004 рр.
У лютому–липні 2005 р. 75-річному політику
здійснили курс хіміотерапії з приводу лімфоми
Годжкіна. Настала ремісія. У квітні 2008 р. оголосили про рецидив хвороби.
Спілберґ, Стівен
(Steven Allan Spielberg; народився 18.12.1946 р.
в Цинциннаті, штат Огайо) – славетний американський кінорежисер, сценарист і продюсер. Шість
разів висувався на премію «Оскар» як найкращий
режисер і двічі нагороджувався нею («Список
Шиндлера» / «Schindler’s List», 1993; «Рятуючи рядового Раяна» / «Saving Private Ryan», 1998). Ще сім
разів його фільми номінувалися як найкращі фільми року, але лише стрічка «Список Шиндлера» була
відзначена премією «Оскар». Спілберґ – один із найуспішніших фінансово
кінорежисерів усіх часів (його маєток оцінюють у 3 млрд доларів США).
Журнал «Time» включив Спілберґа до списку «100 найвидатніших людей
століття», а журнал «Life» визнав його найвпливовішою особою свого покоління. Взяв участь у створенні понад 100 художніх і мультиплікаційних
фільмів. Серед найвідоміших його робіт – «Щелепи» («Jaws», 1975), трилогія
про Індіану Джонса, «Парк юрського періоду» («Jurassiс Park», 1993) і його
продовження, «Окрема думка» («Minority Report», 2002), «Піймай мене,
якщо зможеш» («Catch Me If You Can», 2002), «Термінал» («The Terminal»,
2004), «Мюнхен» («Munich», 2005). Уведений до Залу слави наукової фантастики.
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У 53-річного Спілберґа 7 лютого 2000 р. під час рутинного огляду
виявили пухлину нирки, яка виявилася нирковоклітинною карциномою.
Нефректомію здійснили в Cedars Sinai Medical Center у Лос-Анджелесі.
Сили Спілберґа швидко відновилися і він повернувся до роботи.
Стівенс, Джон
(John Paul Stevens; народився 20.04.1920 р. в
Чикаґо) – американський юрист. Член Верховного
суду США з 1975 р. На початок 2008 р. він – найстарший за віком і стажем суддя і третій за тривалістю
виконання обов’язків у Верховному суді за весь час
його існування.
У 1995 р. 75-річний Стівенс лікувався з приводу
раку простати.
Стресснер, Альфредо
(Alfredo Stroessner Matiauda; 03.11.1912, Енкарнасьйон – 16.08.2006, Бразиліа) – парагвайський
генерал та політик. Президент Парагваю в 1954–
1989 рр. До влади прийшов завдяки перевороту,
а потім обирався на безальтернативних виборах.
Переконаний антикомуніст, диктатор, але провадив досить ефективну економічну політику. Був
скинутий внаслідок перевороту.
Помер у 93-річному віці. Прямою причиною
смерті був інфаркт міокарда на тлі пневмонії після операції з видалення грижі. Крім цього, хворів на рак шкіри.
Стюарт, Ґлорія
(Gloria Frances Stewart; народилася 04.07.
1910 р. в Санта-Моніці, штат Каліфорнія) –
американська акторка кіно і телебачення. Була відомою за своїми ролями в 1930-х рр., але
потім довго не знімалася. Повернулася в кіно в
1970-х рр. Найбільшої популярності досягнула,
зігравши роль 101-річної Роуз Дьюітт у фільмі
Джеймса Камерона «Титанік» («Titanic», 1997),
за що була номінована на премію «Оскар» (найстарша з акторів, які будьколи претендували на цю премію) і «Золотий глобус».
У 1980-х рр. успішно лікувалася з приводу раку грудної залози.
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Стюарт, Род
(Roderick David Stewart; народився 10.01.1945 р.
в Лондоні) – співак, композитор, автор пісень,
продюсер. Один із найвідоміших представників британського року, починаючи з 1970-х рр. У
1994 р. введений до Залу слави рок-н-ролу. Напередодні 1995 р. дав концерт на відомому пляжі
«Копакабана» в Ріо-де-Жанейро, який зібрав рекордну аудиторію – 3,5 млн слухачів.
Вживав кокаїн. У 1999 р. 54-річний співак захворів на рак щитовидної залози. У липні 2000 р. його прооперували.
Після операції вчився співати знову. Бере активну участь у роботі The City
of Hope Foundation, який збирає кошти для дослідження лікування раку,
зокрема в дітей.
Сусанка, Сара
(Sarah Susanka, справжнє прізвище – Hills; народилася в 1957 р. в Кнокгольт, Англія) – американський архітектор і дизайнер житла. У приватному будівництві дотримується позиції «будуйте
гарне, а не велике». Написала кілька популярних
книг.
Успішно лікувалася з приводу раку грудної залози.

Тейлор, Елізабет
(Elizabeth Rosemond Taylor; народилася 27.02.
1932 р. в Лондоні) – одна з найвідоміших акторок в історії кіно. Знялася в 55 фільмах. Двічі нагороджувалася премією «Оскар» – за головні ролі
у фільмах «Батерфілд 8» («Butterield 8», 1961) та
«Хто боїться Вірджинії Вульф?» («Who’s Afraid of
Virginia Woolf?», 1967). Перша кінозірка Голлівуда,
яка отримала за виконання ролі мільйон доларів
(фільм «Клеопатра», 1963). У 1998 р. нагороджена
орденом Британської імперії. Крім кіно у неї було ще два захоплення –
секс і діаманти. Одружувалася вісім разів з сімома чоловіками (з Річардом
Бартоном двічі). Народила трьох дітей.
Тейлор хворіє на застійну серцеву недостатність, діабет, ожиріння, булімію та прогресуючий сколіоз. Ледь не померла від двох нападів тяжкої
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вірусної пневмонії (під час одного з них була здійнена трахеотомія в
1968 р.). Їй виконали три операції на стегні (зокрема з відновлення кульшового суглоба в 1988 р.), здійснили три кесареві розтини. Зазнала численних
переломів хребта. Хворіла на дизентерію. Крім цього, їй здійснили часткову гістеректомію (1968), апендектомію (1957) та дві тонзилектомії. Двічі
лікувалася від алкоголізму в клініці Бетті Форд (1983, 1988). Одного разу
передозувала медикаменти. Спробувала заподіяти собі смерть. Врешті,
Тейлор прооперували з приводу доброякісної пухлини мозку.
Темпл, Ширлі
(Shirley Jane Temple; народилася 23.04.1928 р.
в Санта-Моніці, штат Каліфорнія) – американська кіноакторка та політичний діяч. Знімалася
в кіно з трирічного віку. Виконувала дитячі пісні,
чим здобула додаткову популярність. На початку
1950-х рр. припинила акторську кар’єру. З 1967 р.
провадить активну політичну діяльність – була
представником США в ООН, послом у Ґані, начальником протоколу в адміністрації президента США Джеральда Форда. Відома своїми антикомуністичними поглядами. У 1989–1992 рр. (якраз під час Оксамитової
революції) була послом США в Чехословаччині.
У 1972 р. 46-річній Темпл здійснили мастектомію з приводу раку грудної залози. Тоді ж вона стала першою серед відомих усій країні жінок,
яка відкрито сказала на телебаченні: «Я хвора на рак грудної залози». Наприкінці 1990-х рр. її фотопортрет був розміщений на обкладинці одного
з номерів популярного журналу «People», присвяченого раку грудної
залози.
Тетро, Майкл
(Michael Edward Tetrault; народився 06.03.1956 р. в Цинциннаті, штат
Огайо) – легендарний американський блюзовий музикант. Грає на
гармоніці.
У 2002 р. 44-річний музикант розпочав лікування з приводу негоджкінської лімфоми. Згодом захворів на гепатит С.
Торп, Джим
(James Francis «Jim» Thorpe; 28.05.1887, індіанська резервація, тепер –
штат Оклагома – 28.03.1953, Ломіта, штат Каліфорнія) – видатний американський спортсмен індіанського походження. Олімпійський чемпіон
з легкоатлетичного п’ятиборства та десятиборства (Стокгольм, 1912). Один
із найвидатніших бейсболістів. Успішно грав в американський футбол,
баскетбол. Водночас його позбавили олімпійських нагород через надума-
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ні звинувачення. Справедливість була відновлена
в 1982 р. (нагороди вручили його дітям). За результатами багатьох опитувань, – найкращий американський спортсмен першої половини ХХ ст. У
1963 р. введений до Залу слави американського
футболу, а в 1983 р. – до Залу слави американських
олімпійців.
Зловживав алкоголем. У 1950 р. захворів на рак
нижньої губи. Будучи бідним, лікувався за зібрані
громадськістю кошти. Помер у 65-річному віці від
інфаркту міокарда.
Тріпп, Лінда
(Linda Rose Tripp, дівоче прізвище – Carotenuto; народилася 24.11.1949 р. в Джерсі, штат
Нью-Джерсі) – співробітниця Білого дому, яка в
1998–1999 рр. записувала на магнітну плівку
свої відверті розмови з практиканткою адміністрації президента США Монікою Левінські. На
її свідченнях ґрунтувалася невдала спроба імпічменту президента Білла Клінтона.
Багато курить. Успішно лікувалася з приводу
раку грудної залози.
Туту, Десмонд
(Desmond Mpilo Tutu; народився 07.10.1931 р.
в Клерксдорпі, провінція Трансвааль) – англіканський архієпископ Кейптаунський (перший
темношкірий єпископ у ПАР), діяльний борець з
апартеїдом. У 1984 р. йому надали Нобелівську
премію миру «як визнання мужності та героїзму,
виявлених чорними південноафриканцями, які
мирними засобами боролися проти апартеїду».
У 1996 р. в 65-річного Туту виявили рак простати.

Узе, Беате
(Beate Uhse-Rotermund, дівоче прізвище – Köstlin; 25.10.1919, Кранц,
Східна Пруссія – 16.07.2001, Сент-Ґаллен, Швейцарія) – німецький пілот і
бізнесмен. Перша та єдина жінка-каскадер Німеччини 1930-х рр. Під час
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Другої світової війни доставляла літаки на фронт.
Після війни їй заборонили літати. Залишившись
з малою дитиною без засобів для існування, Узе
стала заробляти дрібною торгівлею. При цьому
познайомилася з багатьма жінками та з’ясувала
їхні проблеми: вони потребували статевих стосунків, але утримувалися від них, тому що боялися
завагітніти. Інші просто не мали партнерів. Узе в
1947 р. видала брошуру про природний протизачатковий метод Кнаус-Огіна («безпечні дні»),
де описала, як жінки можуть визначити дні, у які
запліднення неможливе. У 1962 р. відкрила у Фленсбурзі «Спецмагазин
гігієни шлюбу» – перший у світі секс-шоп. Такий заклад був незвичним
для тодішнього суспільства. Були подані понад дві тисячі позовів проти
фірми Узе. Сьогодні компанія «Beate Uhse AG» – це представлений на біржі
світовий лідер у торгівлі «еротичними засобами».
На честь Беате Узе був названий еротичний супутниковий телеканал
«Premiere» (Німеччина) – «Beate Uhse TV». Беате Узе зробила великий
внесок у сексуальну просвіту в німецькомовному світі. У 1989 р. нагороджена федеральним хрестом за заслуги («Bundesverdienstkreuz»). У
1996 р. збулася її багаторічна мрія – бізнесменка відкрила в Берліні Музей
еротики Беате Узе. Через три роки фірма Узе випустила акції та вийшла
на біржу, що викликало у фінансовому світі неабиякий інтерес – вартість
акцій зросла в 64 рази (зокрема, акції фірми були популярними через
зображення на них двох оголених жінок). Залишила після себе капітал у
понад 200 млн доларів.
У 1983 р. 64-річна Узе успішно лікувалася з приводу раку шлунка.
Померла у 81-річному віці від пневмонії.

Фальк, Пітер
(Peter Michael Falk; народився 16.09.1927 р. в
Нью-Йорку) – американський актор. Походить із
сім’ї євреїв-емігрантів (мати – з Росії, батько – з
Угорщини).
У 3-річному віці йому видалили праве око,
уражене злоякісною пухлиною (мабуть, ретинобластомою). Відтоді носить скляний протез. Ця
обставина на тривалий час затримала його дебют
у кіно, де спочатку Фальк виконував другорядні
ролі. За участь у фільмах «Murder Inc.» (1960) та «Pocketful of Miracles»
(1961) номінувався на премію «Оскар» серед акторів другого плану. З
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1968 р. з успіхом виконував роль лейтенанта Коломбо в однойменному детективному серіалі. Аж десять разів був номінований за цю роль
на премію «Еммі» (п’ять разів отримав її), а ще дев’ять разів – на премію
«Золотий глобус» (одержав її один раз).
Фалько, Едді
(Edith Falco; народилася 05.07.1963 р. в Брукліні,
Нью-Йорк) – американська кіноакторка. Єдина з
акторок, якій вдалося в одному році здобути три
престижні премії – «Золотий глобус», «Еммі» і SAG (за
роль у телесеріалі «Клан Сопрано» / «The Sopranos»).
Успішно лікувалася з приводу раку грудної залози.

Фейтфул, Маріанна
(Marianne Evelyn Faithfull; народилася 29.12.
1946 р. в Гемстид, Лондон) – англійська поп-співачка й акторка. По лінії матері походить зі знатної
австрійської родини. Зокрема, Фейтфул – близька
родичка Леопольда фон Захера-Мазоха.
У вересні 2006 р. 59-річна співачка повідомила,
що хворіє на ранню стадію раку грудної залози. Була прооперована у Франції. Незабаром оголосили
про сприятливий прогноз.
Фітцуотер, Марлін
(Max Marlin Fitzwater; народився 24.11.1942 р.
в Саліна, штат Канзас) – прес-секретар Білого
дому впродовж шести років (1987–1993) під час
президенства Р. Рейґана і Дж. Буша. Дотепер – це
найдовший термін, упродовж якого цю посаду
обіймала одна особа.
Хворіє на рак простати.

Флемінґ, Пеґґі
(Peggy Gale Fleming; народилася 27.07.1948 р. в Сан-Хосе, штат
Каліфорнія) – американська спортсменка. Олімпійська чемпіонка з
одиночного катання на льоду (Ґренобль, 1968), триразова чемпіонка світу.
У 1983 р. введена до Залу слави американських олімпійців.
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У 50-річної Флемінґ у 1998 р. виявили рак
грудної залози на ранній стадії. Було успішно
здійснене оперативне втручання. Після цього
Флемінґ бере активну участь у діяльності протиракових громадських організацій.

Фонда, Генрі
(Henry Jaynes Fonda; 16.05.1905, Ґранд-Айленд,
штат Небраска – 12.08.1982, Лос-Анджелес) – славетний американський кіноактор, батько акторів Джейн і Пітера Фонда. Двічі лауреат премії
«Оскар» – за життєвий внесок (1981) і найкраще
виконання ролі у фільмі «На золотому озері» («On
Golden Pond», 1981). Ще двічі номінувався на цю
премію («Грона гніву» / «The Grapes of Wrath»,
1941; «12 розгніваних чоловіків» / «12 Angry Men», 1957). Нагороджувався
преміями BAFTA, «Золотий глобус», «Тоні».
Актору здійснили успішне оперативне втручання з приводу раку простати. Помер у 77-річному віці від хвороби серця.
Форд, Бетті
(Betty Ford, насправді – Elizabeth Ann Bloomer;
народилася 08.04.1918 р. в Чикаґо) – дружина президента США Джеральда Форда, перша леді США
(1974–1977).
Наприкінці вересня 1974 р. (через тиждень після
того, як її чоловік став президентом) 56-річній Бетті
Форд здійснили правобічну мастектомію з приводу
раку грудної залози. Це широко висвітлювалося в
ЗМІ, що привернуло увагу громадськості до проблеми раннього виявлення цього захворювання. До того ж, через кілька
тижнів таку ж операцію виконали дружині віце-президента США – Геппі
Рокфеллер. Після операції Форд зловживала знеболювальними засобами
й алкоголем.
Фредрікссон, Марі
(Gun-Marie Fredriksson; народилася 30.05.1958 р. в Есшьо, Швеція) –
солістка поп-рок-дуету «Roxette» (із Пером Гессле). Відома як єдина
володарка п’яти нагород «Найкраща рок-співачка Швеції». З 2004 р.
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захоплюється живописом – малює вугіллям на картоні. Видала художній альбом зі своїми малюнками. У Стокгольмі часто відбуваються виставки її
робіт.
Повернувшись додому з ранкової пробіжки,
11 вересня 2002 р. 44-річна Марі знепритомніла і
впала у ванній кімнаті, вдарившись головою об раковину. У лікарні в неї виявили пухлину в потиличній частці. Через струс мозку операцію довелося
відкласти на кілька тижнів. Під час хірургічного втручання було підтверджено злоякісну пухлину мозку. Внаслідок операції співачка втратила
здатність читати та рахувати, розвинувся правобічний геміпарез. Після
видалення пухлини вона отримувала хіміотерапію й опромінення. Через
кілька років реабілітації офіційно оголошено, що Марі цілком видужала.
Фрідман, Марія
(Maria Friedman; народилася 19.03.1960 р. в
Швейцарії) – акторка музичного театру. Виступала
в багатьох відомих постановках на Бродвеї.
У 2005 р. 45-річній Фрідман виконали органозберігаючу операцію з приводу раку грудної залози І стадії. Відтак акторку піддавали опроміненню. Під час лікування вона не залишала акторської
роботи.

Фрост, Роберт
(26.03.1874, Сан-Франциско – 29.01.1963, Бостон, штат Массачусетс) – видатний американський поет, чотириразовий лауреат Пулітцерівської премії (1924, 1931, 1937, 1943). Перший поет,
що виступив на церемонії інавгурації президента
США – Джона Кеннеді 20 січня 1961 р.
У грудні 1962 р. йому здійснили оперативне
втручання з приводу пухлини простати. Невдовзі помер у 88-річному віці від легеневої тромбоемболії, яка ускладнила перебіг хвороби в післяопераційний період.
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Церда, Педро
(Pedro Abelino Aguirre Cerda; 06.02.1879, Покуро – 25.11.1941, Сантьяго) – чилійський політик,
член Радикальної партії. Висунутий Народним
фронтом як кандидат на президентських виборах
1938 р. і тріумфально їх виграв.
Прооперований з приводу менінгіоми. Помер
у 62-річному віці від швидкопрогресуючого туберкульозу.

Чайлд, Джулія
(Julia Carolyn Child, дівоче прізвище – McWilliams; 15.08.1912, Пасадена, штат Каліфорнія –
12.08.2004, Санта-Барбара, там само) – відомий
американський кухар. Автор дуже популярних
на Заході книг і телепередач про готування їжі,
зокрема, французької кухні. Нагороджена орденом
Почесного легіону (1991).
У 1968 р. 56-річній Чайлд успішно здійснили
мастектомію з приводу раку грудної залози. Померла від ниркової недостатності.
Чепмен, Бет
(Beth Nielsen Chapman; народилася 14.09.1958 р.
в Гарлінґен, штат Техас) – американська співачка й
авторка пісень у стилях кантрі та поп. Її пісня «Sand
& Water» входить до репертуару багатьох відомих
виконавців.
У 2000 р. 42-річна Чепмен успішно лікувалася з
приводу раку грудної залози.

Черрікс, Абрагам
(Starchild Abraham Cherrix; народився в 1990 р.) – американський
юнак, який став відомим через юридичні процеси навколо його лікування.
У 2005 р. в хлопця виявили лімфому Годжкіна. Влітку цього ж року він
отримував хіміотерапію, яку переносив дуже важко (сильно схуд, ослаб).
До того ж, вже в лютому 2006 р. виник рецидив й онкологи рекомендували
відновити хіміотерапію. Однак Черрікс віддав перевагу нетрадиційному
лікуванню (спеціальна дієта без цукру та фітотерапія – «Hoxsey Therapy» в
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Мексиці). Батьки підтримали його вибір. Відбулося
кілька голосних судових процесів, у результаті
яких було дозволено продовжувати нетрадиційне
лікування під наглядом дипломованого онколога,
але рекомендовано застосувати променеву терапію. На середину 2007 р. завдяки традиційному
лікуванню вдалося взяти хворобу під контроль –
залишився лише один пухлинний утвір. Водночас
у штаті Вірджинія було ухвалено закон («закон
Абрагама»), згідно з яким підлітки віком понад
14 років можуть відмовлятися від пропонованого лікування.

Шварцкопф, Норман
(Herbert Norman Schwarzkopf, Jr.; народився 22.08.1934 р. в Трентон, штат Нью-Джерсі) –
американський воєначальник. Воював у В’єтнамі,
зазнав поранень. Був заступником командувача
військ США під час операції на Ґренаді. Очолював угруповання Багатонаціональних сил під час
війни в Персидській затоці (1990–1991). Вважав,
що війна має тривати до повалення режиму Саддама Хусейна. Завжди вирізнявся надзвичайно
людяним ставленням до підлеглих. На запитання,
що його найбільше вразило під час війни, відповідав: «Усе відбувалося за
планом, несподіванок не було. Але моя дружина за час моєї відсутності
навчилася сама викликати сантехніка». Має багато нагород, зокрема
королева Єлизавета ІІ надала йому почесний титул рицаря (1991).
У 1993 р. 59-річному Шварцкопфу виконали у Walter Reed Army Medical
Center радикальну простатектомію з приводу раку передміхурової
залози. Брав участь у популяризації боротьби з раком простати. Почесний член правління Multiple Myeloma Research Foundation.
Шерґолд, Крейґ
(Craig Shergold; народився 24.06.1979 р.) –
англійський хлопець, відомості про якого внесені
до «Книги рекордів Ґіннеса», оскільки він отримав
понад 350 млн поштових карток з вітаннями.
У 1989 р. 10-річному Крейґу поставили діагноз
невиліковної пухлини мозку. Хлопець захотів, щоб
якнайбільше людей надіслали йому поштові картки
з побажанням одужання. Вже наступного року він
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одержав 19 млн карток, а ще через рік – 35 млн. На кошти американського
мільярдера Джона Клюґе хлопця успішно прооперували, і сьогодні він
практично здоровий. Проте поштові картки тисячами та мільйонами далі
надходять на його домашню адресу в передмісті Лондона. Цей феномен
лежить в основі популярних тепер «листів щастя».
Шиммель, Боб
(Robert «Bob» Schimmel; народився в 1950 р. в
Бронксі, Нью-Йорк) – відомий американський комедійний актор. Його жарти часто контроверсійні
та стосуються переважно сексу.
У 1998 р. переніс інфаркт міокарда. У червні
2000 р. 50-річний Шиммель захворів на негоджкінську лімфому. Отримував інтенсивну
хіміотерапію, під час якої не втрачав почуття гумору. До того ж, саме тоді познайомився й одружився з набагато молодшою подругою своєї дочки. Після лікування
став батьком двох дітей. У березні 2008 р. видав книгу «Рак по 5 доларів на день (хіміотерапія не передбачена): Як почуття гумору допомогло мені перейти через тяжкі випробування життя» («Cancer on $5 a
Day* *(chemo not included): How Humor Got Me Through the Toughest
Journey of My Life»).

РОЗДІЛ ІІ

РАК: ЖЕРТВИ
«Рак – це Ватерлоо, що зайшло всередину»
Наполеон Бонапарт

Абдулов, Алєксандр
(Александр Гаврилович Абдулов;
29.05.1953, Тобольськ – 03.01.2008, Москва) –
радянський і російський актор театру
(«Ленком» Марка Захарова) та кіно,
заслужений (1986) і народний артист Росії
(1991). Найвідоміші ролі зіграв у фільмах
«Обыкновенное чудо» (1978), «С любимыми
не расставайтесь» (1979), «Карнавал»
(1980), «Ищите женщину» (1982), «Чародеи» (1982), «Самая обаятельная
и привлекательная» (1985), «Формула любви» (1984), «Десять негритят»
(1987), «Гений» (1991), «Next» (2002–2004) та ін.
На початку літа 2007 р. Абдулов захворів – став дратівливим, схуд
майже на 20 кг, його турбував біль у спині. Проте, незважаючи на це,
він не змінював звичний стиль життя, продовжував вечорами допізна
засиджуватися з друзями за келихом вина, часто не лягав спати аж до
ранку. Не відмовився також від цигарок – навіть у лікарняній палаті
дозволяв собі закурити.
Наприкінці серпня його прооперували в севастопольській клініці з
приводу загострення виразки. Через кілька годин після операції в актора
виникли істотні проблеми зі серцем, відтак шість діб він провів у реанімації. Після цього Абдулова відправили до Московського кардіоцентру
ім. Бакулєва, але там стан хворого продовжував погіршуватися. Під час
дообстеження виявили «об’ємний утвір у ділянці кореня нижньої частки
лівої легені і середостіння». Актора доправили на санітарному літаку для
подальшого лікування в ізраїльську клініку «Іхілов». За даними журналістів,
там «використовують унікальні методики», а вартість лікування порівняно
невисока (наприклад, операція коштує 30 тис. доларів). На початку вересня
з’ясувалося, що рак легені метастазував у хребет. Однак ізраїльські лікарі
вважали, що зможуть досягнути стабілізації або навіть регресії хвороби.
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Проте через два тижні стало зрозуміло, що обіцянки надто оптимістичні, і
Абдулов після першого циклу хіміотерапії повернувся до Москви.
Усі наступні місяці стан його здоров’я перебував у центрі уваги «жовтої»
преси, яка повідомляла про застосування певних лікарських засобів, що
використовувалося в недобросовісній рекламі. Актор мужньо боровся з
хворобою, але стан його здоров’я поступово погіршувався. Ще в середині
грудня він особисто отримав нагороду – «За заслуги перед вітчизною»
IV ступеня – від президента Путіна.
Помер у 54-річному віці в Кардіоцентрі ім. Бакулєва. Останнім образом
Абдулова в кіно був художник, що помирає від раку, у фільмі «Ниоткуда с
любовью, или весёлые похороны» (режисер Фокін).
Абель, Рудольф
(насправді – Вільям Генріхович Фішер;
11.07.1903, Ньюкасл-он-Тайн, Англія – 15.11.1971,
Москва) – відомий радянський розвідник. У
листопаді 1948 р. був скерований на нелегальну
роботу в США для отримання інформації про
американські атомні об’єкти. У 1957 р. його заарештували агенти ФБР. Тоді радянське керівництво заявляло, що СРСР «не займається шпигунством». Для того, щоб дати знати Москві про
свій арешт, Фішер назвався іменем свого покійного товариша Абеля. Під час слідства категорично
заперечував свою приналежність до розвідки,
відмовився свідчити на суді і відхилив пропозиції
щодо співробітництва. Був засуджений на 30 років ув’язнення. Покарання
відбував у федеральній тюрмі в Атланті. У камері розв’язував математичні
задачі, вивчав теорію мистецтва, займався живописом. 10 лютого 1962 р.
був обміняний на Френсіса Пауерса – пілота відомого американського
літака-розвідника U-2, збитого 1 травня 1960 р. над Уралом.
Помер у 68-річному віці від раку легені. Похований на Донському
цвинтарі в Москві.
Абрагам, Карл
(Karl Abraham; 03.05.1877, Бремен – 25.12.1925,
Берлін) – німецький психоаналітик. Створив
Берлінський психоаналітичний інститут (1910),
президент Міжнародної психоаналітичної асоціації
(1914–1918). Працював із Фройдом.
Помер у 48-річному віці від раку легені,
який кілька місяців розцінювали як звичайний
запальний процес.
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Абрамс, Крейтон
(Creighton Williams Abrams Jr.; 15.09.1914,
Спринґфілд, штат Массачусетс – 09.04.1974,
Вашинґтон) – американський вiйськовий дiяч,
генерал (1964). Командувач американських
збройних сил у В’єтнамi в 1968–1972 рр., тобто
пiд час вiйни. Hа вiдмiну вiд свого попередника
генерала У. Уестморленда, брав до уваги
антиамериканські настрої на пiвднi В’єтнаму
й антивоєнний рух у США, сприяв наданню
гуманiтарної допомоги місцевому населенню.
Скоротив чисельнiсть американського вiйська
у В’єтнамi від 530 до 30 тис. Згодом брав участь у здiйсненні полiтики
«в’єтнамiзацiї» конфлiкту. Тричi його портрет друкували на обкладинці
популярного журналу «Times» (1961, 1968, 1971).
Помер у 59-рiчному вiцi вiд раку легенi. Похований на Арлiнґтонському
цвинтарi. Iменем Абрамса назвали створений у 1980 р. танк M1.
Абу Нідаль
(Abu Nidal; насправді – Sabri Khalil al-Banna,
відомий під багатьма іменами; 01.05.1937, Яффа,
Палестина – 16.08.2002, Багдад) – палестинський
політичний лідер, засновник організації Фатх (Fatah
al-Majles al-Thawry), яку нерідко в пресі називали
організацією Абу Нідаля (Abu Nidal Organization –
ANO). У 1970–1980-х рр. (до появи Осами бен Ладена
й Аль Каїди) його вважали головним терористом
світу. Організував десятки терористичних актів у
20 країнах світу, в яких загинуло понад 900 людей.
Саме Абу Нідаль організував такі відомі злочини,
як захоплення заручників в аеропортах Відня та Рима наприкінці 1985 р.,
вибух літака над Локкербі в Шотландії в 1988 р.
Хворів на лейкемію. За офіційною версією, 65-річний Абу Нідаль наклав
на себе руки пострілом у рот (журналістам надали відповідні фото). Однак
існує версія, що його вбили за наказом Саддама Хусейна.
Авґуста, леді Ґреґорі
(Augusta, Lady Gregory, насправді – Isabella Augusta Persse; 04.03.1852,
Роксбері, Ірландія – 22.05.1932, Кул, Ірландія) – ірландський драматург.
У її творчості втілилися ідеї руху, що увійшов в історію під назвою
«Не біда прийти на світ у качиному гнізді, якщо ти вилупився з лебединого яйця»
(Ганс Крістiан Андерсен)
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«Ірландське літературне відродження». Дебют
леді Ґреґорі як драматурга припав на час, коли
їй вже виповнилося 50 років. У 1903–1910 рр.
Ґреґорі написала і поставила 21 п’єсу. Разом із
У. Б. Єйтсом і Дж. М. Синґом була одним з ініціаторів
створення ірландського національного театру –
«Театру Аббатства». Трагедії леді Ґреґорі («Кінкора»,
«Біла кокарда», «Визволитель»), сповнені високим
духом ірландського патріотизму, мали незмінний
успіх у національної аудиторії. Її щоденники –
багате джерело для вивчення історії ірландської
літератури.
Леді Ґреґорі, яку Джордж Бернард Шоу назвав «найвидатнішою ірландкою», померла від раку грудної залози у
80-річному віці.
Авґуста, принцеса Саксен-Ґотська
(Princess Augusta of Saxe-Gotha; 30.11.1719,
Ґота, Німеччина – 08.02.1772, Лондон) – принцеса
Уельська, одна з лише трьох носіїв цього титулу,
які не стали королевою Англії. Одружилася в
16-річному віці. На час смерті свого чоловіка –
принца Уельського (1751) була матір’ю 9 дітей.
Померла в 52-річному віці від раку горла.

Авілов, Віктор
(Виктор Васильевич Авилов; 08.08.1953, Москва – 21.08.2004, Новосибірськ) – російський актор.
У 1986 р. зіграв першу роль у кіно (Платон
Андрійович у містичному трилері «Господин –
оформитель»). Наступного року брав участь в Единбурзькому театральному фестивалі, виконуючи
роль Гамлета в однойменному спектаклі. За цю
роль отримав схвальні відгуки британської преси.
У театральному музеї Единбурґа зберігається
гіпсова маска, знята з Авілова – Гамлета. У 1989 р.
в прокат виходить фільм «Узник замка Иф»
Г. Е. Юнгвальд-Хількевича з авіловським графом Монте-Крісто. Остання з
відомих ролей Авілова – Воланд у спектаклі «Мастер и Маргарита» (1993).
Під час гастролей влітку 2004 р. в Авілова виявили злоякісну
пухлину (рак печінки, метастази в печінці?). Було призначено курс
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нетрадиційного лікування (нейтронна гармата?), проте невдовзі 51-річний
актор помер.
Аґнью, Спiро
(Spiro Theodore Agnew; 09.11.1918, Тоусон,
штат Мериленд – 17.09.1996, Берлiн, там само) –
американський полiтик, вiце-президент США
(20.01.1969 – 10.10.1973) часiв Нiксона. Полiтичну
дiяльнiсть розпочав як член Демократичної
партiї, але на початку 1950 рр. перейшов до
Республiканської партії. У 1966 р. виграв вибори
губернатора штату Мериленд, хоча цей штат
був вiдомим прихильнiстю до демократiв. Як
губернатор провадив судовi реформи, що дали
змогу подолати виступи афроамериканцiв пiсля
замаху на Мартiна Лютера Кiнґа.
Hезабаром пiсля президентських виборiв 1972 р., пiд час яких були
продовжені повноваження Hiксона, вибухнув скандал щодо фiнансових
зловживань Аґнью. З’ясувалося, що вiн, будучи губернатором Мериленду,
взяв хабара розмiром 29,5 тис. доларів, а також ухилився вiд сплати
податкiв, за що був оштрафований на 10 тис. доларів. Аґнью був змушений
подати у вiдставку (це був лише другий випадок вiдставки вiце-президента
за всю iсторiю США). Цей скандал, звичайно ж, негативно позначився на
репутацiї Аґнью. Один з американських гумористiв тодi навiть зазначив,
що з англiйських лiтер його iменi та прiзвища (Spiro Agnew) можна скласти
вислiв «grow [ріст] a penis». Пiсля вiдставки Аґнью проживав у своїх маєтках
у Калiфорнiї i Мерилендi. Протирiччя викликали його антисемiтськi заяви,
зокрема пропозицiя щодо припинення пiдтримки Iзраїлю.
Помер раптово в 77-рiчному вiцi через кiлька годин пiсля госпіталiзацiї
внаслiдок не дiагностованої доти лейкемiї.
Адамс, Абiґаль
(Abigail Amelia Adams; 14.07.1765, Саффолк,
штат Массачусетс – 15.08.1813, там само) – дочка
другого президента США Джона Адамса i сестра
шостого президента Джона Квiнсi Адамса.
У 1810 р. в Абiґаль дiагностували рак грудної
залози. Спочатку її лiкували болиголовом.
Найвiдомiший тодi лiкар Бенджамiн Раш писав
до батька хворої: «Пiсля п’ятидесятирiчного
спостереження за подiбними випадками я рiшуче
виступаю проти застосування мiсцевих аплiкацiй i медикаментозного
лiкування для полегшення стану хворих. Вилiкування можливе при
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застосуваннi лише одного радикального засобу. Цим засобом є нiж».
Пiсля тривалих переговорiв з чоловiком Абiґаль, який спочатку не
погоджувався на мастектомiю, 8 жовтня 1811 р. бостонський хiрург Джон
Варрен прооперував хвору. Операцію виконали в спальнi Абiґаль. Хвора
з’явилася у своїй вихiднiй сукнi, яку лише трохи приспустила, щоб хiрург
отримав частковий доступ до грудної залози. Втручання проводилося
25 хв без анестезiї, без дотримання суворої асептики. На щастя, iнфекцiйні
ускладнення не виникли. Однак упродовж року пiсля операцiї розвинулися
рецидив у дiлянцi рубця i метастази в кiстках.
Хвора померла, страждаючи вiд сильного болю, у 48-рiчному вiцi.
Адамян, Петрос
(1849, Константинополь, тепер – Стамбул –
03.06.1891, там само) – великий вірменський актор,
трагік; поет, художник. Найбільше прославився
виконанням ролей Отелло, Ліра й особливо
Гамлета. Дехто визнавав його одним з найкращих
Гамлетів другої половини XIX ст. у світовому
масштабі (поруч з італійцями Россі та Сальвіні).
Його ім’ям назвали вірменський театр у Тбілісі.
У часи геноциду вірмен Адамян, перебуваючи
в тяжкому матеріальному становищі, захворів на
рак горла, від якого помер у 42-річному віці.
Аддамс, Джейн
(Jane Addams; 06.09.1860, Седервiлль, штат
Iллiнойс – 21.05.1935, там само) – пiонер руху за
соцiальнi права громадян США, пацифiстка, борець
за права жiнок, лауреат Hобелiвської премiї
миру (1931). Вивчала медицину у Фiладельфiї,
але слабке здоров’я змусило її вiдмовитися вiд
навчання. Через природжений дефект хребта
часто перебувала в лiкарнi. Завдяки оперативним
втручанням Джейн вдалося врештi-решт полiпшити
своє здоров’я, хоча довелося довго (більш як рiк)
бути прикутою до ліжка. Проте цей стан, а згодом
чергова подорож у Європу (1883–1885) сприяли серйозним роздумам про
майбутнє. У Лондонi Джейн ознайомилася з роботою притулку для бiдних.
Аналогiчний притулок органiзувала в 1889 р. в Чикаґо.
У 1908 р. стала першою жiнкою-президентом Нацiональної конференцiї
доброчинних i виправних закладiв, у 1910 р. – першою жiнкою, якiй
«Заради краси і потерпіти не гріх» (Ганс Крістiан Андерсен)
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Йєльський унiверситет надав почесне звання доктора наук. Активно
виступала за надання жiнкам виборчого права. Iншим полiтичним кредо
Аддамс була боротьба за мир. У 1906 р. прочитала у Вiсконсинському
унiверситетi курс лекцiй, який опублiкувала у виглядi книги «Hайновiшi
iдеали миру» («Newer Ideals of Peace»). У 1931 р. (пiсля повторного
представлення) Аддамс стала першою американкою, що була визнана
гідною Нобелівської премiї миру як «справжнiй делегат усiх миролюбних
жiнок свiту» (роздiлила премiю з Нiколасом Мюрреєм Батлером).
Нездоров’я завадило їй прибути на церемонiю нагородження.
Усе своє життя Аддамс провела серед жiнок. Через хворобу хребта
вона не могла мати дiтей i не вийшла замiж. Відомо про її гомосексуальну
орієнтацію. Померла вiд раку грудної залози в 74-рiчному вiцi. Уведена до
Національного залу слави жінок (1973).
Айзенк, Ганс
(Hans Jurgen Eysenck; 04.03.1916, Берлін –
04.09.1997, Лондон) – відомий психолог, який
працював у багатьох сферах, але прославився
створенням тестів з визначення коефіцієнта
інтелекту (IQ). Вважають, що цей здобуток Айзенка
пов’язаний із його захопленням офіційною
ідеологією фашистської Німеччини й ідеями
створення «надлюдини» та «наднації». Публічно
вчений відхрещувався від фашизму і навіть виїхав
у юності разом із батьками до Франції, а потім до
Британії. Трохи пізніше, закінчивши університет у
Лондоні, він повернувся до Німеччини.
З інтересом спостерігаючи за експериментами нацистських біологів і
генетиків, Айзенк сам завзято вивчав в анатомічних лабораторіях людський
мозок. Водночас, серйозно захопившись астрологією, учений напередодні
Другої світової війни особисто склав гороскопи для Ґеббельса та Гіммлера.
Повернувшись до Англії, Айзенк написав серію глибоко фашистських
статей про майбутнє перенаселення планети і потребу у створенні касти
«надлюдей», які б змогли керувати людством. І хоч згодом, після створення
тестів з визначення IQ, учений став дуже відомим, він постійно перебував у
центрі скандалів, пов’язаних із фашизмом та расизмом.
Помер у 81-річному віці від пухлини мозку.
Айленд, Джил
(Jill Dorothy Ireland; 24.04.1936, Лондон – 18.05.1990, Малібу, штат
Каліфорнія) – американська кіноакторка, продюсер. Розпочала кар’єру як
танцівниця у 12-річному віці. Найвідоміші ролі в кіно зіграла після другого
одруження в 1967 р. з популярним актором Чарльзом Бронсоном (Charles

90 Розділ ІІ. РАК: Жертви
Bronson). Знялася у фільмах «Любов і кулі» (Love
and Bullets 1979), «Жадоба смерті ІІ» («Death Wish
II», 1982), «Вбивство» («Assassination», 1987) та ін.
У 1984 р. в Айленд виявили рак грудної
залози, з приводу якого здійснили мастектомію.
Айленд написала в 1987 р. книгу про своє
лікування «Жадоба життя» («Life Wish»). Активно
співпрацювала з Національним протираковим
товариством. Окрім цього, написала книгу
«Лінії життя» («Life Lines») про свою боротьбу за
здоров’я названого сина, який був наркоманом
і помер від передозування героїну в 1989 р. Після смерті
54-річної Айленд на екрани вийшов художній фільм про її життя – «Сенс
життя: історія Джил Айленд» («Reason for Living: The Jill Ireland Story»).
Айленд, Джон
(John Benjamin Ireland; 30.01.1914, Ванкувер,
Канада – 21.03.1992, Санта-Моніка, штат Каліфорнія) – американський кіноактор, який номінувався
на премію «Оскар» наприкінці 1940-х рр. Зіграв
ролі в таких відомих фільмах, як «Вся королівська
рать» («All the King’s Men», 1949), «Спартак» («Spartacus», 1960).
Помер у 78-річному віці від лейкемії.

Аккер, Кеті
(Kathy Acker, насправді – Karen Alexander;
18.04.1947, Нью-Йорк – 30.11.1997, Тіхуана, Мексика) – американська письменниця єврейського
походження. Писала в експериментальному
стилі і була одним зі світових лідерів цього
напрямку серед свого покоління. Її твори містять
яскраві феміністичні акценти, контроверсійні
порнографічними впливами. Відомо, що вона
деякий час працювала в порноіндустрії і мала
бісексуальну орієнтацію.
У квітні 1996 р. Аккер здійснили двобічну
мастектомію з приводу раку грудної залози, але від хіміотерапії
письменниця категорично відмовилася. У січні 1997 р. вона навіть
опублікувала в популярній газеті «Guardian» статтю «Дарунок хвороби»
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(«The Gift of Disease»), де пояснила свою недовіру до традиційної медицини.
Надалі лікувалася паранауковими методами у Великобританії та США.
Померла в 50-річному віці у відомій мексиканській клініці нетрадиційної
медицини.
Алєксандра Пєтровна
(Александра Петровна; 02.06.1838, СанктПетербурґ – 25.04.1900, Київ) – велика княгиня
російська, принцеса Ольденбурзька від народження (її батько був онуком царя Павла І), дружина великого князя Ніколая Ніколаєвича (третього
сина Ніколая І). Після одруження в 1856 р. перейшла
з протестантського віросповідання у православне.
Внаслідок проблем подружнього життя (зв’язок
чоловіка з балериною Катєріною Числовою, яка
народила йому кількох дітей), у 1880 р. переїхала
до Києва, а в 1889 р. постриглася в монахині під
іменем Анастасії і решту життя була послушницею Києво-Печерського
жіночого монастиря.
Померла в 61-річному віці від раку шлунка в Києво-Печерській лаврі,
де її і поховали.
Альбертсон, Джек
(Jonathan George «Jack» Albertson; 16.06.1907,
Мальден, штат Массачусетс – 25.11.1981, Голлівуд,
штат Каліфорнія) – американський актор кіно,
телебачення і театру. Народився в єврейській
сім’ї, яка емігрувала з Польщі та Росії. Один з
небагатьох, хто був відзначений відразу трьома
найпрестижнішими нагородами – «Оскар» (за
найкраще виконання ролі другого плану у фільмі
«Дні вина і троянд» / «Days of Wine and Roses», 1969),
«Тоні» та «Еммі». Знімався у фільмах «Поцілунок
кузини» («Kissin’ Cousins», 1964), «Віллі Вонка і
шоколадна фабрика» («Willy Wonka and the Chocolate Factory», 1971), «Пригоди Посейдона» («The
Poseidon Adventure», 1972).
У 1978 р. захворів на рак товстої кишки, але приховував це від публіки
і продовжував зніматися. Помер у 74-річному віці від прогресування раку.

«Якою б складною не здавалася проблема на перший погляд, вона, якщо
правильно до неї підійти, виявиться ще складнішою» (Пол Андерсон)
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Альварес, Луїс
(Luis Walter Alvarez; 13.06.1911, СанФранциско – 01.09.1988, Берклi, штат
Калiфорнiя) – лауреат Нобелiвської премiї
з фiзики (1968). Вiдкрив явище, яке назвали
«К-захопленням». Разом із колегами виявив радiоактивний iзотоп водню – тритiй
i гелiй-3. Hаприкiнцi 1930-х рр. Альварес
разом із Джекобом Ваєнсом на циклотронi
в Берклi отримав штучний iзотоп ртутi з атомною масою 198. Згодом Бюро
стандартiв США прийняло довжину хвилi свiтла, яке випромінює ртутна
лампа, заповнена парою цього iзотопа, як еталон довжини.
У 1943 р. запрошений до групи Енрiко Фермi для роботи над
створенням атомної бомби. Саме Альварес винайшов спосiб пiдривання
атомної бомби. Був скерований на одну з тихоокеанських вiйськових баз,
звiдки вилiтав (на лiтаку B-29) спостерiгати за вибухом атомної бомби
над Хiросiмою. Через кiлька рокiв Альварес приєднався до тих вчених,
якi наполягали, щоб президент Гаррi Трумен санкцiонував роботи зі
створення водневої бомби. Згодом вчений розробив радарну систему, яка
дає змогу на великiй вiддалi виявляти лiтаки. У 1946 р. Альварес отримав
за цю роботу найвищу нагороду Нацiонального товариства аеронавтики.
Тепер такі системи широко застосовуються не лише на вiйськових базах, а
й у цивiльних аеропортах.
Учений вдосконалив мiхурцеву камеру Дональда Ґлазера (призначена
для реєстрацiї частинок), використавши як перегрiту рiдину водень,
нагрiтий вище від температури його кипiння. Для аналiзу сотень тисяч
фотографiй Альварес вперше застосував комп’ютерну програму, яка
давала змогу дуже швидко аналiзувати данi. Експериментальний метод,
розроблений Альваресом, дозволив виявити багато нових частинок.
У 1965 р. вчений керував спiльною американо-египетською експедицiєю,
учасники якої намагалися знайти за допомогою зондування космiчними
променями потаємнi примiщення в пiрамiдi фараона Гефрена в Гiзi, але
пошуки були безуспiшними. Через три роки Альварес отримав Нобелiвську премiю «за винятковий внесок у фiзику елементарних частинок,
зокрема за вiдкриття великої кількості резонансiв завдяки розробленiй
ним технiцi з використанням водневої мiхурцевої камери й оригiнальному
аналiзу даних».
Hаприкiнцi 1970-х рр. Альварес разом із сином (професором
геологiї) висунув гiпотезу щодо причин вимирання динозаврiв та деяких
iнших форм життя 65 млн рокiв тому. За їхнім припущенням, внаслідок
зіткнення із Землею астероїда пiднялися такi хмари пилу i диму, крізь якi
не проходило сонячне свiтло, що зумовило загибель рослинності для
харчування динозаврiв. Ця гіпотеза була пiдкрiплена в 1985 р. виявленням
широко розсiяних частинок сажi вiком 65 млн рокiв, поява яких могла
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бути спричинена глобальною пожежею пiсля удару астероїда. Крiм цього,
Альварес винайшов електричну систему для кiмнатних тренувань із
гольфу, якою користувався президент США Дуайт Айзенгауер. Учений
навiть запропонував оригiнальну теорiю вбивства Джона Кеннедi. Через
надзвичайне рiзноманiття галузей, у якi зробив свiй внесок Альварес,
його прозвали «фiзиком з божевiльними iдеями».
Помер у 77-рiчному вiцi після тривалого лікування з приводу раку,
виникнення якого пов’язують з його науковими дослідженнями.
Альзадо, Лiл
(Lyle Alzado; 04.03.1949, Бруклiн, штат HьюЙорк – 14.05.1992, Портленд, штат Ореґон) – зiрка
Нацiональної футбольної лiги США. З 1971 р. грав
на захиснiй лiнiї рiзних професiйних команд ЛосАнджелеса, Клiвленда та Денвера. Знiмався в кiно
i на телебаченнi. Був боксером-аматором i навiть
виступив у показовому поєдинку проти Мухамеда
Алi. Займався культуризмом.
Упродовж кiлькох рокiв лiкувався з приводу
пухлини мозку, що, як припускають, розвинулася
внаслiдок тривалого застосування анаболiчних
стероїдiв. Помер у 43-рiчному вiцi.
Альтман, Роберт
(Robert Bernard Altman; 20.02.1925, КанзасСіті, штат Міссурі – 20.11.2006, Лос-Анджелес) –
американський кінорежисер. Автор радикальних
соціальних драм – «Військово-польовий госпіталь»
(«MASH», 1970) «Нешвіл» («Nashville», 1975),
«Баффало Білл та індіанці» («Bufalo Bill and the
Indians, or Sitting Bull’s History Lesson», 1976), «Три
жінки» («3 Women», 1977), «Доктор Т і його жінки»
(«Dr. T & the Women») тощо. У 2006 р. нагороджений
почесною премією «Оскар».
Альтман дуже багато курив. У 1995 р. йому пересадили серце. Помер
у 81-річному віці від ускладнень лейкемії у відомому Cedars-Sinai Medical
Center.

«Перш ніж закувати народ в кайдани, приспіть його обіцянками» (Анна
Австрійська – сину Людовіку XIV)
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Альфонсо, Хуан
(Juan Pablo Perez Alfonso; 13.12.1903, Каракас –
03.09.1979, Джорджтаун, штат Мериленд) –
колишній міністр корисних копалин і розвитку
Аргентини, один із творців організації OPEC у
вересні 1960 р.
Помер у 75-річному віці від раку підшлункової
залози в Georgetown University Hospital.

Альфред-Ернест-Альберт
(Alfred Ernest Albert; 06.08.1844, Віндзор,
Беркшир – 30.07.1900, Кобурґ, Німеччина) – другий син королеви Великобританії Вікторії і принца
Альберта (старший брат Альфреда став королем
Едуардом VII), герцог Саксен-Кобурґ-Ґотський,
герцог Единбурзький. Його дружиною була велика
княгиня Марія Алєксандровна.
Помер у 55-річному віці від раку горла.

Амарел, Сол
(Saul Amarel; 1928, Салоніки, Греція – 18.12.2002,
Принстон, штат Нью-Джерсі) – відомий ученийкомп’ютерник, піонер у дослідженні проблем
штучного інтелекту.
Упродовж шести років перед смертю мужньо
боровся з раком. Помер у 74-річному віці від
серцевого нападу, який ускладнив перебіг
захворювання.
Анда, Ґеза
(Geza Anda; 19.11.1921, Будапешт – 14.06.1976,
Цюрих, Швейцарія) – відомий угорський піаніст,
що прославився майстерним виконанням творів
Моцарта. Один з перших музикантів, репертуар
якого охоплював усі фортепіанні концерти
славетного композитора.
У 1974 р. захворів на рак стравоходу. Через
два роки, перебуваючи на вершині слави, 54-річний Анда помер від
спричиненої злоякісною пухлиною внутрішньої кровотечі.
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Андерсен, Ганс Крістiан
(Hans Christian Andersen; 02.04.1805, Оденсе,
о. Фюн – 04.08.1875, Копенгаґен) – данський
письменник-казкар, класик свiтової дитячої
лiтератури. Hародився в бiднiй сiм’ї. Проте батько
Андерсена був слугою в маєтку графинi Елiзи
Альфельдт-Лаурвiгс, коханки кронпринца Хрістiана
Фредерiка (майбутнього короля), починаючи з
лiта 1804 р., а мати працювала служницею в замку
Брохольм. Існує навiть легенда про королiвське
походження Андерсена.
У 1829 р. видатний казкар опублікував своє
перше фантастичне оповідання. У 1833 р. за гроші короля здійснив першу
в житті закордонну подорож. Відтоді Андерсен пише багато літературних
творів. У 1835 р. побачили світ його славетні «Казки». У 1836 і 1837 рр.
вийшли друком наступні редакції збірки, з додатком нових казок. Однак її
спочатку майже не купували – зовсім не відразу публіка оцінила цю книгу.
Із 1838 р. казки Андерсена ставали дедалі популярнішими. Утретє їх було
видано в 1845 р. У другій половині 1840-х рр. Андерсен продовжував
публікувати романи та п’єси, марно намагаючись прославитися як
драматург і романіст. Хоча зневажливо ставився до своїх казок, не полишав
свою творчу діяльність. Останню казку він написав на Різдво 1872 р.
Відомо, що Андерсен був гомосексуалістом (можливо, бісексуалом),
із чим пов’язують деякі особливості його творчості та хвороби. У 1872 р.
Андерсен упав з ліжка, сильно вдарився і, так і не одужавши, прожив
ще три роки. Вважають, що саме 1872 р. з’явилися перші симтоми раку
(можливо, простати з метастазами в печінці), від якого письменник
помер у 70-річному віці.
Андерсон, Карл
(Carl Anderson; 27.02.1945, Лінчбурґ, штат
Вірджинія – 23.02.2004, Лос-Анджелес) –
співак і актор, який найбільше відомий з ролі
Іуди Іскаріота в бродвейській постановці та
кіноверсії рок-опери Ендрю Ллойд Вебера «Ісус
Христос суперзірка» («Jesus Christ Superstar»). У
пресі тоді зазначали, що афроамериканець
грає роль Іуди, а власне співак наголошував, що
виконував роль одного з дванадцяти апостолів. Народився в багатодітній
«Якщо Ви потрапите в пекло, то замість всяких мук буде досить застелити
вам постіль полотняними простиралами замість батистових» (Кардинал
Мазаріні – Анні Австрійській).
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сім’ї. Перші виступи Андерсона відбулися під час його служби у Військовоповітряних силах США. За роль у мюзиклі «Ісус Христос суперзірка»
номінувався на премію «Золотий глобус» як найкращий дебютант і
найкращий музичний актор. Співпрацював з відомими співаками, зокрема
зі Стіві Вандером, Дьюком Еллінґтоном, Мейнардом Ферґюсоном, Ненсі
Вільсон.
Помер від лейкемії в Cedars-Sinai Medical Center у 58-річному віці.
Андерсон, Пол
(Poul William Anderson; 25.11.1926, Бристоль,
штат Пенсильванія – 31.07.2001, Оринда, біля
Сан-Франциско) – видатний американський
письменник-фантаст, автор понад 100 романів,
повістей й оповідань. Народився в сім’ї вихідців
зі Скандинавії (цим і пояснюється не зовсім звичайне для англійської орфографії написання його
імені – Poul, а не Paul). Отримав ступінь бакалавра
з фізики, згодом здобув ще й історичну освіту.
Завдяки скандинавському походженню добре знав
древні та сучасні скандинавські мови і літературу,
що не могло не позначитися на його творчості.
Перше оповідання «Діти завтрашнього дня» Андерсон опублікував у 1947 р.
Найвідоміші його книги: «Хрестовий похід у небеса» (1960), «Патруль
часу» (1960, 1990), «Зломаний клинок» (1954), «Танцівниця з Атлантиди»
(1971), «Мільйонорічний човен» (1989), цикл з п’яти романів «Зоряні ниви»
(1993–1999), «Буття». Упродовж тривалого часу Андерсон був президентом
Спілки письменників-фантастів США (ще за життя отримав її титул Grand
Master), сім разів ставав лауреатом премії Гюґо, тричі одержав премію
Неб’юла. У 2000 р. введений до Залу слави наукової фантастики.
Помер у 74-річному віці від ниркової недостатності, що була спричинена
прогресуванням раку простати.
Анікєєв, Іван
(Иван Николаевич Аникеев; 12.02.1933, Лиски, Воронезька обл. –
20.08.1992, Бєжецьк, Калінінська обл.) – радянський пілот-винищувач.
У 1960 р. включений до загону космонавтів (перша група). Через три роки
був звільнений за порушенння військової дисципліни – на підпитку разом
із товаришами із загону Ґріґорієм Нєлюбовим і Валєнтіном Філатьєвим
вчинив опір військовому патрулю.
Помер у 59-річному віці від раку.
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Анкетіль, Жак
(Jacques Anquetil; 01.08.1934, Монт-СентАйнан, біля Руана – 18.11.1987, Руан) – славетний
французький велогонщик, перший п’ятиразовий
переможець гонки «Tour de France». У 1952 р.
ще як спортсмен-аматор здобув бронзову
олімпійську медаль у командній гонці. Після цього
став професійним спортсменом. Двічі перемагав
на чемпіонатах світу (у 1955 р. в індивідуальній
гонці на 5 км і в 1966 р. в шосейній гонці). Виходив
переможцем у всіх найвідоміших багатоденних
велогонках – п’ять разів на «Tour de France» (1957,
1961–1964), двічі на «Giro d’Italia» (1960, 1964), один раз на «Vuelta Espana»
(1963). Дев’ять разів (рекорд) здобував перемогу в дуже престижному
турнірі їзди на час «Grand Prix des Nations» (1953–1958, 1961, 1965, 1966).
У 1956 р. встановив світовий рекорд у годинній гонці – 46 км i 159 м, а
потім покращив його до 47 км 493 м.
Відоме своєрідне ставлення велогонщика до спортивної дисципліни.
Ідеальний метод тренувань за Анкетілем – це «кілька склянок віскі, сигара
та блондинка». За спогадами колег, бували випадки, коли ніч перед
стартом чергової гонки Анкетіль проводив у ресторані, замовляючи одну
пляшку шампанського за іншою, або за грою в карти. Вранці ж виходив на
старт – і перемагав. Після закінчення кар’єри спортсмена був директором
гонки «Париж–Ніцца».
Помер у сні від раку шлунка в 53-річному віці.
Анна Австрійська
(Anne d’Austriche; 22.09.1601, Валладолід, Іспанія –
20.01.1666, монастир Валь-де-Грас) – дочка короля
Іспанії Філіпа ІІІ, королева Франції. У 1616 р. 15-річна
Анна одружилася з королем Франції Людовіком
XIII. Лише в 37-річному віці після кількох невдалих
вагітностей Анна народила першу дитину –
майбутнього короля Людовіка XIV – короля Сонця. У
1640 р. народився другий син – Філіп I Орлеанський.
Невдовзі після 60-річчя Анна виявила в грудній
залозі пухлину. Це дуже здивувало її, бо тоді рак грудної залози був
відомий як «хвороба монахинь». Анна бачила багатьох монахинь, що
згнивали живцем. Лікарі Паризького університету, які дотримувалися
теорії Ґалена, були проти хірургічного втручання. Застосовувалася терапія
кровопусканням і проносними засобами, щоб видалити з організму «чорну
жовч». Місцеве лікування передбачало припарки свинцю, ртуті та миш’яку,
порошку каустику й мазі з беладонни, припікання вапном. Анна померла в
тяжких муках у 65-річному віці.
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Аннінґ, Мері
(Mary Anning; 21.05.1799, Лайм-Реджис, Англія –
09.03.1847, там само) – англійська збирачка
скам’янілих решток живих істот і палеонтолог.
У 1811 р. 12-річна Мері знайшла цілий 10-метровий
скелет іхтіозавра (юрський період). Ця знахідка
принесла їй славу (була продана тоді за 23 фунти
стерлінги). У 1821 р. Аннінґ знайшла перший
цілий скелет плезіозавра, а в 1828 р. – птерозавра.
Згодом стала членом Лондонського геологічного
товариства.
В останні роки життя ходили чутки, що Аннінґ
зловживає алкоголем. Проте, як з’ясувалося, вона
змушена була вживати дедалі більші дози знеболювальних засобів, бо
хворіла на рак грудної залози, від якого померла в 47-річному віці.
Анталл, Йожеф
(Jozsef Jr. Antall de Kisjeno; 08.04.1932,
Будапешт – 12.12.1993, там само) – перший
прем’єр-міністр демократичної Угорщини. За
освітою Анталл був істориком й архівістом,
здобув науковий ступінь. Працював учителем.
Брав участь в Угорській революції 1956 р.
Його кілька разів заарештовували. У 1957 р.
йому заборонили здійснювати педагогічну
діяльність за політичну активність. Після цього протягом двох років
працював бібліотекарем. У 1963 р. написав біографії 80 угорських лікарів
для Енциклопедії угорських біографій. Створив фундаментальні праці
з історії медицини. Працював в архівному відділі Музею Земмельвейса,
з 1974 р. був його директором. У 1986 р. обраний віце-президентом
Міжнародного товариства історії медицини. Водночас тримався осторонь
від політичних подій, бо, як і більшість угорців, вважав, що наявний лад
змінити неможливо.
У лютому 1989 р. вступив до Угорського демократичного форуму (УДФ),
передчуваючи, що надходить час змін. Того ж року вже як один з лідерів
УДФ брав участь у роботі «круглого столу». Його заслуги високо оцінили
однопартійці і на ІІ з’їзді УДФ у жовтні 1989 р. обрали головою партії. Під
час виборчої кампанії 1990 р. виключав можливість співпраці не лише
з Угорською соціалістичною партією, а й з лібералами Союзу вільних
демократів. На здивування експертів УДФ виграв парламентські вибори,
а його голова Анталл став прем’єр-міністром Угорщини. Після виборів
пішов на компроміс (значною мірою закулісний) з другою за величиною
парламентською фракцією Союзу вільних демократів, внаслідок якого
представник останніх Арпад Гьонц (Arpad Goncz) став президентом
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Угорщини. Основним напрямом зовнішньої політики Анталла була
інтеграція із Заходом. Три основні пункти його програми (входження
в Євросоюз і НАТО, налагодження і підтримування дружніх відносин
з сусідніми країнами, допомога угорській меншості в інших країнах)
підтримували також усі наступні уряди. У внутрішній політиці виваженість
й обережність Анталла призвели до глибокої економічної кризи, що
зумовило зниження його авторитету.
У 1991 р. в Анталла діагностували негоджкінську лімфому, але він
не залишив свій пост. Отримав кілька курсів хіміотерапії (зокрема, у
Німеччині). Помер у 61-річному віці.
Аньєллі, Джанні
(Giovanni «Gianni» Agnelli; 12.03.1921, Турин –
24.01.2003, Мандрія, біля Турина) – італійський
промисловець, власник концерну FIAT (Fabrica
Italiana di Automobili Torino), який виробляє майже
5 % сукупного валового продукту Італії. Онук
засновника концерну Джованні Аньєллі. Вивчав
право в Туринському університеті, хоча ніколи не
практикував у цій галузі. Мав прізвисько Адвокат.
Під час Другої світової війни воював на Східному
фронті і двічі був поранений.
Повернувшись з війни в 1943 р., 22-річний
Джанні став віце-президентом групи FIAT і керував підрозділом із
виготовлення шарикопідшипників. Після смерті Аньєллі-старшого в
1945 р. Джанні очолив компанію і став президентом концерну FIAT в
1966 р. Його діяльність була дуже успішною. За керівництва Джанні FIAT
поглинув численних суперників в Італії – «Ланчію», «Івеко» і «АльфаРомео». Саме тоді були відкриті заводи в різних частинах світу: Східній
Європі (зокрема, у колишньому СРСР – т. зв. ВАЗ у Тольятті), Латинській
Америці, Південній Африці, Китаї та Індії. Наприкінці 1970-х рр.
у сімейному бізнесі з’являються високотехнологічні, аерокосмічні та
біоінженерні підприємства, телекомунікаційні і видавничі компанії. FIAT
став найбільшим медіахолдингом країни, взявши під контроль кілька
національних та регіональних газет і журналів. У холдинг увішли газети «La
Stampa», «Itedi», «Italiana Edizioni», «Corriere della Sera». Подарував Турину
збірку творів образотворчого мистецтва.
Джанні ще в 26-річному віці став президентом футбольного клубу
«Ювентус», повів вдалу кадрову політику в клубі і незабаром вивів його в
чемпіони країни. Навіть формально передавши в 1954 р. пост президента
клубу братові Умберто, він продовжував приймати найважливіші рішення,
особисто наймав тренерів і футболістів, розвивав інфраструктуру. Володів
легендарною командою у «Формулі-1». Завдяки його зусиллям зимова
Олімпіада 2006 р. відбулася в Турині.
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Джанні Аньєллі постійно використовував свої політичні зв’язки, щоб
забезпечити оптимальні фінансові умови і державну підтримку для FIATа.
З іншого боку, він підтримував тісні стосунки з Комуністичною партією
Італії (зокрема, товаришував з її керівником Енріко Берлінґуером). Це
давало змогу запобігати «виступам трудящих», страйкам, а якщо останні і
виникали, то їх швидко припиняли за допомогою інших трудящих. Під час
міжнародної паливної кризи в 1976 р. компанію врятувала допомога ще
одного великого друга Джанні — одіозного лівійського лідера, полковника
Муамара Каддафі. Ці авторитарні методи врешті-решт призвели в 1990-х рр.
до глибокої кризи концерну. Час регульованої економіки і методів
правління Джанні Аньєллі минув. У 1996 р. він залишив пост президента,
але до смерті залишався почесним президентом концерну.
За видатні заслуги перед Італією визнаний пожиттєвим сенатором у
1991 р. В одному з недавніх опитувань найславетнішою італійкою ХХ ст.
жителі Апеннін назвали Софі Лорен, а найвидатнішим італійцем – Джанні
Аньєллі. Життя останнього може бути основою для захоплюючого роману.
Він мав безліч коханок, серед яких Ава Гарднер, Ріта Гейворт, Памела
Гаріман, Аніта Екберг, Даніель Дарьє і навіть Памела Черчилль, колишня
невістка Вінстона Черчилля. Серед його друзів були найвидатніші політики
(зокрема, Генрі Кіссінджер, Джон Кеннеді та Рональд Рейґан), спортсмени,
актори різних країн світу. «Я можу купити на Землі все, крім вітру», –
якось зізнався Джанні Аньєллі журналістам. Проте єдиний син Джанні –
46-річний Едуардо наклав на себе руки.
Останній рік життя провів у США, де лікувався в онкологічних клініках.
Помер у 81-річному віці, страждаючи від сильного болю, спричиненого
раком простати.
Аньєллі, Умберто
(Umberto Agnelli; 01.11.1934, Лозанна, Швейцарія – 28.05.2004, Турин) – президент компанії FIAT
у 2003–2004 рр. Уся біографія Умберто Аньєллі
пов’язана зі сімейним бізнесом. Він був онуком
засновника FIATу Джованні Аньєллі і наймолодшим зі семи братів, які представляли третє покоління сім’ї. Вже у 22-річному віці став президентом
футбольного клубу «Ювентус». В автомобілебудування прийшов у 1968 р. і упродовж понад
30 років обіймав низку головних посад у компанії. З 1971 р. виконував обов’язки керівника
автоконцерну, але при цьому завжди залишався в тіні свого славетного
старшого брата – харизматичного лідера національного бізнесу Джанні
Аньєллі (відомо, що взаємини братів були не найкращими). У 1970-х рр.
Умберто зайнявся політикою, і в 1976–1979 рр. був сенатором республіки.
Крім цього, був обраний президентом Італійської футбольної асоціації.
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Після смерті брата Джанні у 2003 р. Умберто перейняв керівництво
найбільшою промисловою імперією Італії. З його приходом пов’язувалися
нові надії підприємства, яке перебувало в глибокій кризі. Якщо Джанні
називали генієм стратегії, то Умберто був відомий як блискучий тактик.
Він зміг запобігти згорненню FIATом автомобільного виробництва. Під
його керівництвом автогігант – флагман італійського машинобудування –
почав відновлювати свої позиції. Капітал самого Умберто оцінювали тоді в
1,5 млрд доларів (68-ме місце у світі).
Неофіційно було відомо, що він кілька років хворів на якусь рідкісну
форму лімфоми. Незадовго до смерті 69-річний Умберто Аньєллі розпочав
черговий курс лікування, який виявився невдалим. Місце керівника FIATу
після смерті Умберто посів його молодший син – Андреа (старший син –
Джованні Альберто, якого всі розглядали як найімовірнішого президента
FIATу, помер у 33-річному віці в 1997 р. від рідкісної форми злоякісної
пухлини шлунка).
Арафат, Фатхі
(Fathi Arafat; 11.01.1933, Єрусалим –
01.12.2004, Каїр) – молодший брат
Ясіра Арафата. У 1957 р. закінчив медичний факультет Каїрського університету, потім кілька років працював у Єгипті, Кувейті та Йорданії. У
1968 р. створив й очолив Товариство
Палестинського Червоного Півмісяця, що стало основою медичної структури палестинських громад у
різних арабських країнах. Після укладення угод в Осло та створення
Палестинської автономії в 1994 р. Фатхі Арафат повернувся до Ґази.
У 2001 р. через хворобу залишив посаду керівника заснованого ним
товариства, але був обраний його почесним головою. Оскільки штабквартира Палестинського Червоного Півмісяця розташована в Каїрі,
переїхав у Єгипет. На відміну від старшого брата, мало займався політикою та рідко з’являвся на публіці.
У Фатхі Арафата за три роки до смерті був виявлений рак шлунка.
Відтак йому виконали кілька операцій. За тиждень до смерті його стан різко
погіршився, і Фатхі Арафат був відправлений до єгипетського військового
шпиталю «Ваді ан-Ніл», де лікарі з’ясували, що ситуація 71-річного хворого
безнадійна.

«Якщо всі чоловіки народжуються вільними, то чому всі жінки народжуються
рабинями?» (Мері Астел).
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Арґо, Віктор
(Victor Argo, насправді – Victor Jimenez; 05.11.1934,
Бронкс, Нью-Йорк – 06.04.2004, Нью-Йорк) –
американський кіноактор. Його батьки походили
з Пуерто-Рико. У молодому віці грав на Бродвеї.
Згодом знімався у фільмах таких відомих режисерів,
як Мартін Скорцезе і Вуді Аллен. Найвідоміші ролі
зіграв у фільмах «Водій таксі» («Taxi Driver»), «Король
Нью-Йорка» («King of New York»), «Остання спокуса
Христа» («The Last Temptation of Christ»), «Їда і жінки
на скору руку» («Fast Food, Fast Women»).
Помер від раку легені в 69-річному віці в St. Vincent’s Hospital на
Мангеттені.
Арто, Антонен
(Antoine Marie Joseph Artaud; 04.09.1896,
Марсель – 04.03.1948, Париж) – французький
письменник, поет і драматург, актор театру та
кіно, художник, кіносценарист, режисер і теоретик
театру, новатор театральної мови. Всю свою творчу
діяльність спрямував на нове обґрунтування
мистецтва, його місця у світі і права на існування.
Засновник «Театру жорстокості».
У 4-річному віці захворів на менінгіт, що
суттєво вплинуло на його характер. Страждав
від постійного болю, впадав у депресії. Майже безперервно лікувався.
З 1919 р. приохотився до опіатів. Неодноразово лікувався в психіатричних
клініках (останні десять років життя майже постійно), зокрема проводилися
сеанси електрошоку. У січні 1948 р. в 51-річного Арно виявили задавнений
рак прямої кишки. Смерть настала внаслідок передозування хлоралу
(невідомо, чи випадкового, чи свідомого).
Артюхін, Юрій
(Юрий Петрович Артюхин; 22.06.1930, Першутіно,
Московська обл. – 04.08.1998) – радянський
космонавт. У січні 1963 р. був включений до загону
космонавтів (друга група). 3–19 липня 1974 р.
підполковник Артюхін як бортінженер здійснив
успішний політ на орбітальній науковій станції
«Салют-3» і транспортному кораблі «Союз-14»
(разом з Павлом Поповичем). Перебував у космосі
майже 16 днів. Герой Радянського Союзу.
Помер у 68-річному віці від раку після тривалого лікування.
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Асікаґа, Такаудзі
(Ashikaga Takauji; 1305 – 07.06.1358, Кіото) –
засновник і перший сьоґун сьоґунату Муроматі.
Правив у 1338–1358 рр. Один з організаторів
повалення Камакурського уряду, учасник руху за
відновлення «прямого імператорського правління».
Через суперечності з імператором і політичні
амбіції спричинився до розколу монаршого двору
на Північну та Південну династії та заснування
нового самурайського уряду в Кіото. Більшу частину життя провів у війнах
за об’єднання Японії під своєю владою. Наприкінці ХХ ст. Асікаґу було
віднесено до важливих фігур японської історії, фундаторів політичної
єдності країни. Сьогодні він – один із кумирів японців.
Помер у 53-річному віці. В історичних джерелах того періоду зазначено,
що смерть спричинила якась злоякісна пухлина, імовірно, рак.
Астелл, Мері
(Mary Astell; 12.11.1666, Ньюкасл, Англія –
09.05.1731, Челсі, там само) – англійський філософ
і письменник, який першим виступив за рівні
права на освіту для чоловіків та жінок. Її називають
першою англійською феміністкою.
Померла в 64-річному віці від раку грудної
залози через кілька місяців після здійснення
правобічної мастектомії.

Асторґа, Нора
(Nora Astorga; 1949, Манаґуа – 14.02.1988,
там само) – політичний діяч Нікараґуа, учасниця
сандиністського революційного руху. Після
перемоги революції 1979 р. – міністр юстиції,
представник в ООН (1986–1988).
Померла в 39-річному віці від раку шийки
матки. На батьківщині визнана одним з
12 апостолів нікараґуанської революції.

104 Розділ ІІ. РАК: Жертви
Атгерієв, Турпал-Алі
(1969, Аллерой, Чечня – 18.08.2002, Єкатеринбурґ) – активний учасник озброєних формувань Чеченської Республіки Ічкерія (ЧРІ).
Двоюрідний племінник і близький сподвижник
Аслана Масхадова, перший віце-прем’єр і міністр
державної безпеки ЧРІ. У січні 1996 р. його полк
разом із бійцями Салмана Радуєва брав участь у
терористичному акті в Кізлярі, внаслідок якого
загинули десятки людей. У січні 1997 р. очолював передвиборчий штаб
кандидата в Президенти ЧРІ Масхадова. Затриманий російською ФСБ
28 жовтня 2000 р. в Махачкалі. Засуджений на 15 років ув’язнення і
відправлений у Виправну колонію № 2 Єкатеринбурґа.
Одразу ж після етапу, 20 червня 2002 р., був госпіталізований у тяжкому
стані. Невдовзі 33-річний Атгерієв помер. За офіційною версією, – від
крововиливу в нирку внаслідок лейкемії. За іншими даними, помер від
туберкульозу, на який хворів ще перед арештом. Багато правозахисників
вважає, що засудженого просто вбили.
Аткінс, Чет
(Chet Atkins; 20.06.1924, Луттрел, штат Теннессі –
30.06.2001, Нешвіл, там само) – американський
кантрі-гітарист. Від раннього дитинства хворів
на бронхіальну астму. Працював скрипалем на
місцевій радіостанції. Згодом упродовж двох
років обіймав посаду менеджера на фірмі RCA,
яка випускала музичні платівки. У 1970-х рр. почав
грати на гітарі. Його музична кар’єра розпочалася
в 1973 р. Відтоді музикант випустив понад
100 альбомів і зіграв разом із такими зірками, як
Елвіс Преслі, Генк Вільямс. Найвідомішими гітами
його авторства є «Heartbreak Hotel», «Your Cheatin’ Heart» та «Wake Up Little
Susie». Через захоплення Аткінса музичними “сейшенами” його прозвали
“Містером Гітарою”. Чотирнадцять разів був нагороджений премією
“Ґреммі”. Гра Чета Аткінса виховала ціле покоління кантрі-гітаристів, серед
яких Джордж Гаррісон, Пол Маккартні, Марк Нопфлер, Даян Едді.
У 1973 р. був успішно прооперований з приводу раку товстої кишки,
у 1997 р. йому видалили пухлину мозку. Помер у 77-річному віці від раку
легені.
Атосса
(Atossa або Hutaosa; 550 р. до н.е. – 475 р. до н.е.) – дружина царя Персії
Дарія І. Ксеркс І був одним із трьох її дітей. Есхіл зобразив її у своєму творі
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«Перси», а Геродот зазначив, що вона віддавала перевагу грецьким рабам
над перськими.
Геродот писав, що грецький лікар Демоцедес вилікував її від виразкової
пухлини грудної залози (мабуть, це був мастит). За іншими даними, Атосса
померла в 75-річному віці від раку грудної залози.

Бак, Перл
(Pearl Buck, насправді – Pearl Comfort Sydenstricker; 26.06.1892, Гіллсборо, штат Західна Вірджинія –
06.03.1973, Денбі, штат Вермонт) – американська
письменниця, перший лауреат Нобелівської премії
у галузі літератури (1938) серед американців.
Уведена до Національного залу слави жінок.
Померла у 80-річному віці від раку легені.

Банана, Канаан
(Canaan Sodindo Banana; 05.03.1936, Езіфезіні, Зімбабве – 10.11.2003, Лондон) – політик
Зімбабве, пастор; діяч визвольного руху в Родезії
й член Африканського національного союзу Зімбабве, перший президент незалежного Зімбабве
(1980–1987). Після відставки був арештований за
звинуваченням у содомії.
Помер у 67-річному віці від раку.

Банах, Стефан
(Stefan Banach; 30.03.1892, Краків – 31.08.1945,
Львів) – польський й український математик,
професор Львівського університету та Львівської
політехніки. Його відкриття стали золотим
фондом математики ХХ ст. Польське математичне
товариство заснувало премію імені С. Банаха.
Разом з Г. Штейнгаузом 1929 р. організував видання
відомого журналу «Studia mathematica». Вивчені
ним лінійні простори, що одержали назву «простір
Банаха», мають велике значення для сучасної
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математики. Банах та його учні – С. Мазур, В. Орлич, В. Шаудер – стали
одними з фундаторів світового визнання Львівської математичної школи,
неформальні засідання якої відбувалися в «Шотландській кав’ярні», що
розміщувалася в кінці теперішнього проспекту Т. Шевченка. Один із творців
сучасного функціонального аналізу. Багато результатів праць Банаха стали
класичними i входять до підручників та монографій з функціонального
аналізу. Із 1939 р. був головою Польського математичного товариства.
Член-кореспондент АН УРСР. Працював деканом фізико-математичного
факультету Львівського університету й одночасно перебував на керівній
роботі в АН УРСР (Львівська філія).
Тримався осторонь політики, але був обраний до Львівської міської
ради. Пiд час німецької окупації спочатку переховувався, а потім, – щоб
якось прожити і уникнути репресій, – вступив до протитифозного інституту
Вейґля, де прославленого математика (і багатьох інших представників
львівської інтелігенції) використовували для годування вошей. У 1944 р.
повернувся на посаду керівника кафедри математики Львівського
університету, за сумісництвом завідував кафедрою теоретичної механіки
Львівської політехніки. Жив у родині своїх друзів Риделів. Готувався до виїзду
на постійне проживання в Краків.
У січні 1945 р. в Банаха виявили рак легені, від якого 53-річний
математик невдовзі помер. Похований на Личакiвському цвинтарі у
Львові.
Банкрофт, Анна
(Anne Bancroft, насправді – Anna Maria Louise Italiano; 17.09.1931, Нью-Йорк – 06.04.2005, там само) –
американська кіноакторка. Була нагороджена
премією «Оскар» за найкращу жіночу роль у фільмі
«Та, що сотворила чудо» («The Miracle Worker»,
1962). Після цього, ще чотири рази висувалася на
здобуття «Оскара». Введена до Національного залу
слави жінок.
Померла в 73-річному віці від раку тіла матки
у відомому Mount Sinai Hospital (Нью-Йорк).
Акторка приховувала своє захворювання та лікування, через що її смерть
стала несподіванкою навіть для найближчих друзів.

«Ентузіазм – повсякденний хліб молодості, скептицизм – повсякденне вино
старості» (Перл Бак)
«Діти, яких не люблять, стають дорослими, які не можуть любити» (Перл Бак)
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Банцер, Уґо Суарес
(Hugo Banzer Suarez; 05.10.1926, Концепціон,
Болівія – 05.05.2002, Санта-Круз, там само) –
диктатор (1971–1978), всенародно обраний
президент Болівії (1997–2001).
На початку серпня 2001 р. після виявлення
злоякісної пухлини Банцер подав у відставку.
Помер у 75-річному віці від раку легені з
метастазами в печінці і мозку.
Барбі, Клаус
(Nikolaus «Klaus» Barbie; 25.10.1913, БадҐодесберґ, біля Бонна – 25.09.1991, Ліон, Франція) –
німецький нацист, член СС з 1936 р. Під час Другої
світової війни займався депортацією євреїв з
окупованих Нідерландів і переміщенням євреїв та
учасників руху Опору у Франції. Особливо відомий
звірствами у Франції, зокрема під час керування
ґестапо в Ліоні, за що прозваний «ліонським
різником». У 1945–1955 рр. працював на розвідки
Великобританії та США. У 1955 р. переїхав зі
сім’єю до Болівії, де брав активну участь у роботі
наркокартелів. Ще в 1971 р. розпізнаний як військовий злочинець.
Заарештований у 1983 р. і звинувачений у злочинах проти людства у
Франції в 1987 р. Засуджений на довічне ув’язнення.
Помер у 77-річному віці від лейкемії.
Барденс, Пітер
(Peter Bardens; 19.06.1944, Вестмінстер, Лондон –
22.01.2002, Малібу, штат Каліфорнія) – британський
музикант-клавішник, один із засновників групи
прогресивного року «Camel». Грав переважно
на синтезаторі і меллотроні та написав більшість
творів групи. Після виходу з групи «Camel» (1978)
розпочав сольну кар’єру, яка привела його до
електронної музики. Випустив кілька відомих
альбомів.
Помер у 57-річному віці від раку легені.
Барзані, Мустафа
(Mele Mistefa Barzani; 14.03.1903, Барзан, Ірак – 01.03.1979, Вашинґтон) –
відомий курдський військовий і політичний діяч, лідер національно-
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визвольного руху в Іракському Курдистані. Керував
численними повстаннями курдів, під час яких
виявився його талант полководця. У 1940–1960-х рр.
Барзані активно підтримувало керівництво СРСР.
У 1946 р. заснував Демократичну партію Курдистану.
Хоча останнє повстання, котре підняв Барзані,
врешті-решт не вдалося, він заклав фундамент
курдських політичних структур, які при сприятливому збігу обставин 1991–2003 рр. спричинилися
до створення формально федерального, а фактично
напівнезалежного Іракського Курдистану.
Помер у 75-річному віці від раку в Georgetown Hospital.
Барр, Реймонд
(Raymond William Stacey Burr; 21.05.1917, НьюВестмінстер, Британська Колумбія – 12.09.1993,
Сонома, штат Каліфорнія) – популярний американський актор телебачення та кіно. Зокрема,
зіграв роль у фільмах «Аероплан ІІ: Продовження»
(«Airplane II: The Sequel», 1982) і «Ґодзілла» («Godzilla», 1985). Двічі отримав премію «Еммі» за роль
у телесеріалі «Перрі Мейсон» («Perry Mason»). Не
приховував своєї гомосексуальної орієнтації.
У січні 1993 р. в Барра виявили рак нирки,
але актор відмовився від операції, оскільки якраз закінчував роботу у
двох телефільмах. Коли він знову звернувся до лікарів, то виявилося, що
пухлина вже поширилася на багато органів і була неоперабельною. Помер
у 76-річному віці.
Барретт, Сід
(Roger Keith «Syd» Barrett; 06.01.1946, Кембридж,
Англія – 07.07.2006, там само) – вокаліст і гітарист,
один із засновників та учасник (1965–1968)
славетної англійської рок-групи «Pink Floyd». Один
з основоположників психоділичного напряму в
рок-музиці. Зловживав наркотиками (ЛСД), що
стало причиною припинення його кар’єри.
Помер у 60-річному віці від раку підшлункової
залози (за деякими даними, від ускладнень діабету,
який, зрештою, можна вважати наслідком основного захворювання).
«Їсти свій хліб без надії – це повільно помирати з голоду» (Перл Бак)
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Барретт, Френк
(Frank Aloysius Barrett; 10.11.1892, Омаха, штат
Небраска – 30.05.1962, Хієне, штат Вайомінґ) –
американський військовий, юрист і політик:
член Конґресу та сенату США, губернатор штату
Вайомінґ (1951–1953).
За 15 днів до смерті в 69-річного Барретта
виявили лейкемію, яка і стала причиною його
смерті.

Барток, Бела
(Bela Viktor Janos Bartok; 25.03.1881, Надьсентміклош, тепер – Синніколаул-Маре, Румунія –
26.09.1945, Нью-Йорк) – угорський композитор і
піаніст. Початкову музичну освіту отримав у матері
і вже в 10-річному віці виступив публічно як піаніст
та композитор. Це сталося в м. Севлющі (тепер –
м. Виноградово на Закарпатті), де після смерті
батька він тоді проживав разом із матір’ю. У 1899 р.
вступив у Королівську Угорську музичну академію
в Будапешті, де навчався по класу фортепіано в
Іштвана Томана і композиції в Яноша Кьослера.
Перші ж самостійні твори Бартока, написані відразу після закінчення
ним Академії в 1903 р., вирізняються яскравим національним колоритом.
Тоді ж композитор почав збирати та вивчати фольклор народів
Центральної Европи. Зокрема, зібрав й опрацював понад 80 закарпатських
українських пісень, як от «Горе чоловіка». Наприкінці життя композитора
його фольклорна колекція нараховувала понад 6 тис. зразків.
У 1907 р. став професором фортепіанного класу Угорської музичної
академії. Відтоді багато творив для фортепіано (зокрема, дитячі п’єси).
Згодом написав твори театральних і камерно-інструментальних жанрів.
Два з них, виконані з політичних мотивів після 1918 р., – одноактна опера
«Замок герцога Синя Борода» і Другий струнний квартет – незабаром
принесли Бартоку європейську славу. Він став одним з керівників
Міжнародного товариства сучасної музики, багато виступав з концертами
як піаніст і композитор, зокрема кілька разів у США (перші гастролі в 1927 р.)
і в СРСР (1929).
Після відновлення в 1919 р. в Угорщині монархії й обрання Хорті
реґентом, емігрував до США, де, поселившись у Нью-Йорку, більшу частину
«Прагнучи досконалості, дехто стає зовсім нестерпним» (Перл Бак)
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часу виділяв на розшифрування записів югославського фольклору з
колекції М. Паррі (на замовлення Колумбійського університету). Вже
будучи тяжко хворим, закінчив свій Третій фортепіанний концерт.
Помер у 64-річному віці від лейкемії. Після розвалу в Угорщині
комуністичної системи його останки 7 липня 1988 р. були урочисто
перенесені з Нью-Йорка в Будапешт.
Бастьяніні, Етторе
(Ettore Bastianini; 24.09.1922, Сієна – 25.01.1967,
там само) – видатний італійський оперний співак,
що розпочинав кар’єру як бас, а з 1952 р. виконував
партії баритона (переучувався впродовж семи
місяців). Дебютував у Ла-Скалі у квітні 1948 р., а в
Метрополітен-опері – у грудні 1953 р. З успіхом
виконував десятки різних партій, виступав із
найвідомішими співаками та диригентами свого
часу. Разом із Каллас і ді Стефано 28 травня 1955 р.
брав участь в історичній постановці «Травіати»
(режисер Л. Вісконті).
Восени 1962 р. в Чикаґо в Бастьяніні виявили рак горла. Він заспівав
ще партію графа ді Луна на відкритті сезону в Ла-Скала в опері «Трубадур»
і залишив сцену на кілька місяців, як було оголошено, – «для відпочинку».
Існує багато легенд про те, що співак нібито відмовився від операції, яка
могла би врятувати його, щоб не втратити голосу. Насправді ж, поки була
надія на виздоровлення, Бастьяніні вперто лікувався, зокрема отримував
телегамматерапію в Берні. Це вплинуло на його голос, зміни в якому
стали очевидними з другої половини 1963 р. Доля розпорядилася так,
що востаннє співак виступив 11 грудня 1965 р. в Метрополітен-опері,
виконуючи партію Родріґо в опері «Дон Карлос» – партію, яка закінчується
смертю героя і його останньою чудовою арією «Io morro». Бастьяніні не
хотів, щоб про його хворобу було оголошено публічно (про неї стало
відомо лише після смерті). Про нещастя співака знали тільки члени його
сім’ї та найближчі друзі – Франко і Лоретта Кореллі, які єдині відвідували
співака в останній рік його життя. Помер у 44-річному віці.
Батьяні-Штраттманн, Ласло
(Laszlo Batthyany-Strattmann; 28.10.1870, Дунакіліті,
Угорщина – 22.01.1931, Відень) – князь, лікар,
беатифікований католицькою церквою у 2003 р.
У вересні 1929 р. захворів на рак сечового міхура.
Помер у 60-річному віці в тяжких стражданнях
від хвороби. 23 березня 2003 р. Папа Іоан Павло ІІ
оголосив про беатифікацію Ласло Батьяні.
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Баум, Віккі
(Vicki Baum, насправді – Hedwig Baum;
24.01.1888, Відень – 29.08.1960, Голлівуд, штат
Каліфорнія) – австрійська письменниця єврейського походження. Навчалася у Віденській
консерваторії і професійно грала на арфі. Міжнародну ж славу здобула завдяки одному з перших
своїх романів «Ґранд-готель» («Menschen im Hotel»,
1929), за мотивами якого в Голлівуді було знято
однойменний фільм з Ґретою Ґарбо в головній
ролі («Grand Hotel», 1932). Він був відзначений
премією «Оскар». У 1938 р. стала громадянкою США і відтоді писала
твори англійською мовою. Одна з перших авторів бестселерів. Написала
майже 50 романів, за 10-ма з них було знято фільми в Голлівуді.
Померла в 72-річному віці від лейкемії.
Бейкер, Джек
(Jack Baker, насправді – John Anthony Bailey; 04.06.1947, штат Огайо –
13.11.1994, Лос-Анджелес) – афро-американський кіноактор і письменник.
Зіграв роль у серіалі «M* A* S* H» (1972). Від початку 1980-х рр. знімався у
фільмах для дорослих (понад 140 фільмів).
Помер у 47-річному віці від раку сечового міхура.
Бейтс, Алан
(Alan Arthur Bates; 17.02.1934, Еллестрі, Дербішир, Англія – 27.12.2003, Лондон) – англійський
кіноактор. Знявся в понад 50 фільмах, серед
яких «Грек Зорба» («Zorba the Greek», 1964) і «Закохані жінки» («Women in Love», 1969). За фільм
«Ремонтник» («The Fixer», 1968) був номінований на
премію «Оскар». У 1995 р. нагороджений орденом
Британської імперії, у 2003 р. королева Єлизавета ІІ
надала йому титул рицаря. Лауреат премії «Тоні».
З 1970 р. одружений з акторкою Вікторією Вард,
з якою мав синів-близнюків. Однак був бісексуалом:
відомо про його численні романи і з чоловіками. Зокрема, упродовж
двох років його коханцем був чемпіон світу та Олімпійських ігор (1976) з
фігурного катання Джон Кері, який помер на руках у Бейтса від СНІДу.
Помер у 69-річному віці від раку підшлункової залози.

«Краще бути першим у поганулі, ніж сотим у красуні» (Перл Бак)
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Беккер, Юрек
(Jurek Becker; 30.09.1937, Лодзь, Польща –
14.03.1997, Сесебі, Німеччина) – німецький
письменник та кіносценарист єврейського
походження.
Помер у 59-річному віці від виявленого
наприкінці 1995 р. раку товстої кишки.

Беко, Жильбер
(Gilbert Becaud, насправді – Francois Gilbert
Silly; 24.10.1927, Тулон – 18.12.2001, Париж) –
французький співак, композитор і актор, прозваний
«Месьє 100 000 вольт» за свої енергійні виступи.
Наприкінці 1999 р. невиліковно хворий на
рак легені співак дав кілька чудових концертів у
відомому залі «Олімпія». Помер у 74-річному віці на
своїй власній яхті на Сені.

Бекон, Генрі
(Henry Bacon; 28.11.1866, Ватсека, штат Іллінойс –
17.02.1924, Нью-Йорк) – видатний американський
архітектор, найвідомішою роботою якого є
виконаний у давньогрецькому стилі меморіал
Лінкольна у Вашинґтоні.
Помер у 57-річному віці від раку шлунка.

Белл, Чарлі
(Charles H. «Charlie» Bell; 07.11.1960, Сідней –
16.01.2005, там само) – австралійський бізнесмен,
голова ради директорів і виконавчий директор
компанії «МакДональдс».
Одразу після призначення 19 квітня 2004 р.
головою компанії «МакДональдс» захворів на
рак товстої кишки. Деякий час продовжував
виконувати свої обов’язки. Невдовзі перестав
боротися за своє життя і помер у 44-річному віці.
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Смерть Белла викликала дискусію щодо ролі нездорової дієти у виникненні
його хвороби, бо відомо, що бізнесмен часто харчувався продуктами своєї
компанії.
Бемер, Роберт
(Robert W. Bemer; 08.02.1920, Сальт-Сент-Мері,
штат Мічиґан – 22.06.2004, Поссум-Кінґдом-Лейк,
штат Техас) – американський учений-комп’ютерник,
винахідник ASCII-кодів і послідовності та кнопки
«Escape».
Помер у 84-річному віці від ускладнень раку.

Беннетт, Мартін
(Martyn Bennett; 17.02.1971, Сент-Джонс,
Ньюфаунленд і Лабрадор, Канада – 30.01.2005,
Единбурґ) – канадський музикант, що
працював у стилі фолк (селтік ф’южн).
У 1993 р., якраз перед закінченням
музичної академії, захворів на рак яєчка. Виникнення хвороби пов’язував із задушливою,
сповненою стресів атмосферою. У жовтні
2000 р. в Беннетта виявили лімфому Годжкіна. Упродовж восьми місяців
отримував інтенсивний курс хіміотерапії й опромінення, які суттєво
ослабили музиканта й спричинилися до фактичного припинення його
кар’єри. Помер у 33-річному віці після тривалої і тяжкої боротьби з цим
захворюванням.
Бенсон, Едвард
(Edward Frederic Benson; 24.07.1867, Беркшир,
Англія – 29.02.1940, Лондон) – англійський
письменник, біограф (зокрема, автор життєписів
Френсіса Дрейка, Фернана Магеллана, Алківіада
та Шарлотти Бронте), мемуарист. Походив з
відомої родини: батько був архиєпископом
Кентерберійським, брати і сестри – письменниками.
Відомо про гомосексуальну орієнтацію Бенсона.
Помер у 72-річному віці від раку горла в Університетському госпіталі
Лондона.
«Поблажлива посмішка – найвища форма зневаги» (Перл Бак)
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Бентлі, Елізабет
(Elizabeth Terrill Bentley; 01.01.1908, НьюМілфорд, штат Коннектикут – 18.11.1963) –
американка, яка в 1938–1945 рр. працювала на
розвідку СРСР. У 1945 р. була викрита ЦРУ і
погодилася працювати на американську розвідку.
Допомогла виявити дві великі шпигунські сітки і
видала 80 американців, що працювали на СРСР
(зокрема, славетних Юліуса та Етель Розенберґ, які
видали таємницю атомної бомби), а також англійського шпигуна Кіма Філбі.
Померла в 55-річному віці від раку черевної порожнини.
Бентон, Стівен
(Stephen A. Benton; 01.12.1941, Сан-Франциско –
09.11.2003, Бостон) – американський фізик,
винахідник кольорової голографії, яку нині
широко застосовують для убезпечення багатьох
документів.
Помер у 61-річному віці від пухлини мозку.

Берґман, Інґрід
(Ingrid Bergman; 29.08.1915, Стокгольм –
29.08.1982, Лондон) – видатна шведська акторка кіно та театру. Тричі нагороджувалася
премією «Оскар» за найкращу акторську роль
(«Газове світло» / «Gaslight», 1945; «Анастасія» /
«Anastasia»,1957; «Вбивство у Східному експресі» /
«Murder On The Orient Express», 1975), чотири рази –
премією «Золотий глобус», двічі – «Еммі» тощо.
Берґман багато курила. Останні сім років
життя хворіла на рак грудної залози. Їй було
виконано три операції. При покращенні самопочуття поверталася на сцену, бо розуміла що кожна її роль може
виявитися останньою. Вже зі сильним болем, зумовленим метастазами
в хребті, виконала свою останню роль у телефільмі «Жінка на ім’я Ґолда»
(«A Woman Called Golda», 1982), де зіграла Ґолду Меїр. Померла в день
свого 67-річчя.

«Жалість – це найгірше, що можна запропонувати жінці» (Вікі Баум)
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Берд, Роуз
(Rose Elizabeth Bird; 02.11.1936, Туксон, штат
Аризона – 04.12.1999, Стенфорд, штат Каліфорнія) –
голова Верховного суду Каліфорнії (1977–1987) до
позбавлення її цієї посади голосуванням (уперше в
історії). Була першою жінкою, що стала Верховним
суддею. Перед цим була першою жінкою, яку
обирали на різні посади в судах різних штатів.
Категорично виступила проти смертної кари. Це
стало причиною здійснення телевізійної кампанії
проти Берд (зокрема з використанням історій про
дітей – жертв насилля), внаслідок якої ця справа
набула розголосу в різних країнах світу.
Після відставки жила відлюдно. Ще в 1976 р. захворіла на рак грудної
залози, від рецидиву якого й померла в 63-річному віці в Stanford University Medical Center.
Берджесс, Ентоні
(Anthony Burgess, насправді – John Anthony Burgess Wilson; 25.02.1917, Манчестер –
22.11.1993, Лондон) – англійський письменник-романіст, критик і композитор.
У 1959 р. в Ентоні Берджесса, тоді ще
вчителя, під час проживання в Малайзії
розпочалися психічні порушення, за
якими діагностували пухлину мозку. На
думку лікаря, йому залишалося жити дуже недовго. На щастя, цей діагноз
виявився помилковим, симптоматика була найімовірніше пов’язана
зі зловживанням алкоголем і недостатнім відновленням організму.
З іншого боку, ця подія послугувала для Берджесса поштовхом до початку
письменницької діяльності. Відтоді він написав близько 60 книг, кінота телесценаріїв і нарисів, зокрема найвідоміші «Тетралогію Ендербі»
і «Завідний апельсин» («А Clockwork Orange», 1962).
На творчість письменника вплинули твори Джеймса Джойса та
якоюсь мірою його католицьке віросповідання. Твір «Завідний апельсин»,
що набув найбільшої популярності після екранізації Стенлі Кубриком,
порушує теми людського буття: свободи та моралі. Відверто зображені
наслідки високої технології і терору банд підлітків у майбутньому
Лондоні. Берджесс окрім рідної опанував багато мов: німецьку, іспанську,
італійську, валійську, російську та японську. Ці знання знадобилися йому у
«Подружнє життя потребує найвитонченішої нещирості, яка тільки можлива
між двома людьми» (Вікі Баум)
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створенні штучної мови «надсат», якою користувалися герої його роману.
Видумана ним біографія Шекспіра «Ніщо не подібне на сонце» («Nothing Like the Sun», 1964) написана на діалекті епохи королеви Єлизавети.
Твір Берджесса «Земні повноваження» («Earthly Powers») – широкий опис
ХХ ст. – був висунутий на премію Букера, як один з найкращих у році.
Дуже претенцизійний його твір «Королівство нечестивців» («The Kingdom of the Wicked», 1985), у якому передані розповіді апостолів. Написав
кілька класичних музичних творів, переклав англійською лібретто опери
«Кармен» Бізе, створив оперету на основі «Улісса» Джеймса Джойса,
написав нове лібретто до «Оберона» Вебера.
Берджесс помер у 76-річному віці від раку легені в шпиталі Святого
Джона та Святої Єлизавети під Лондоном.
Берк, Едмунд
(Edmund Burke; 12.01.1729, Дублін – 09.07.1797,
Беконсфілд) – англійський мислитель і політичний
діяч, ідеолог консерватизму. Народився в сім’ї
ірландського юриста. Початкову освіту здобув у
католицькій школі, середню – у квакерській,
вищу – у дублінському Триніті-коледжі (1743–1748).
У 1750 р. відправився в Лондон вивчати право,
але невдовзі віддав перевагу літературній
творчості. Опублікував у 1756 р. кілька соціальних
і філософських творів. У 1759–1765 рр. працював
секретарем члена парламенту У. Гамільтона.
Водночас у 1761 р. призначений секретарем маркіза Рокінгема, прем’єрміністра Англії (1765–1766), і увійшов до складу парламенту, де невдовзі
став головним ідеологом партії віґів.
У 1760-х рр. партія віґів перебувала в глибокій кризі: вона розпалася
на кілька ворожих фракцій, що очолювалися великими аристократичними
кланами, причому розкол був спричинений не ідеологічними
розбіжностями, а конкуренцією між лідерами фракцій, які добивалися
державних посад для себе і своєї клієнтури. Це нерідко зумовлювало
чудернацькі коаліції та непередбачувані вчинки в політиці. Король же
вміло використовував це у своїх цілях, підкуповуючи парламентарів. Берк
запропонував і розвинув нову для того часу концепцію парламентської
партії. Він вважав, що політики мають об’єднуватися не навколо лідерів, а
навколо принципів. Наявність загальної програми дасть змогу визначати
політичну лінію, виходячи з національної вигоди, а не групових інтересів.
Цих принципів він дотримувався упродовж усього свого подальшого
життя.
«Жінка, яку кохають, завжди досягає успіху» (Вікі Баум)
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Завдяки своїм виступам на захист свободи слова, за пом’якшення
покарань для боржників, проти утисків католиків, за відміну работоргівлі
та ін. Берк зажив міжнародної слави. Під час кризи у відносинах Англії
з її американськими колоніями (1766–1775), яка призвела до Війни за
незалежність США, Берк засуджував репресивні дії уряду, закликав до
компромісу з колоністами. У 1780–1782 рр. Берк відіграв одну з головних
ролей у здійснені «економічної реформи» – ліквідації синекур, які король
використовував для підкупу парламентарів. У 1784–1786 рр. широкого
розголосу набули парламентські виступи Берка з вимогою імпічменту
генерал-губернатора Індії У. Ґастінґса за зловживання владою. Під час
судового процесу над Ґастінґсом (1787–1795) Берк виголосив низку
вдалих промов із питань політики та права.
Ірландець за походженням, політик усвідомлював, як страждає його
Батьківщина під гнітом Англії. Хоча сам належав до англіканської церкви,
упродовж своєї парламентської кар’єри виступав за скасування обмежень
у правах ірландських католиків. Батько і брати Берка були протестантами,
але мати і сестра – католичками. Чарівна Джейн Н’юджент, одруження з
якою ощасливило все його життя, виходячи заміж, змінила католицьке
віросповідання на англіканське. Не дивно, що войовнича нетерпимість
до інаковірних глибоко засмучувала Берка. Англійське суспільство не
прислухалося до нього. Внаслідок цього ірландський національний рух
потрапив під вплив ультрареволюційних екстремістів. Ірландія стала
незалежною аж у ХХ ст.
Украй негативно Берк сприйняв Велику французьку революцію. Брав
участь у широкій дискусії з цього приводу, і його публікації увійшли в
історію як класичний виклад принципів консерватизму.
Уже знаючи, що він невиліковно хворий на рак шлунка, Берк намагався довести, що війна з Францією – це не війна за нові території, а за
знищення влади революційної утопії, яка загрожує всьому людству. Помер
у 68-річному віці.
Бернгард
(Bernhard, насправді – Bernhard Leopold
Friedrich Eberhard Julius Kurt Karl Gottfr
zur Lippe-Biesterfeld; 29.06.1911, Йєна, Німеччина – 01.12.2004, Утрехт, Нідерланди) –
голландський принц, батько королеви
Беатрікс. Дитинство провів у Східній Прусії.
Навчався в гімназії в Сулехові (тепер
Польща). Закінчив університети в Лозанні та
Берліні. Тоді захопився швидкою їздою на автомобілях і мало не загинув в
одній з аварій. Став льотчиком, служив у військах СС. Одного разу навіть
зустрівся з Гітлером. У січні 1937 р. відбулося весілля принца Бернгарда та
голландської принцеси Юліани. Бернгард був одним з найпопулярніших
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у Нідерландах представників королівської родини. Особливу любов
голландців він здобув під час нацистської окупації Нідерландів, коли
зарекомендував себе як палкий патріот нової Батьківщини. У 1942–1944 рр.
був військовим льотчиком. Наприкінці Другої світової війни очолював
Збройні сили Нідерландів.
У Бернгарда з Юліаною народилося чотири дочки: Беатрікс (1938),
Ірене (1939), Маргарет (1943) і Христина (1947). Після того, як у 1948 р. на
трон зійшла Юліана, Бернгард став принцем-консортом. 31 січня 1980 р.
Юліана зреклася трону на користь своєї старшої дочки Беатрікс. Принцеса
Юліана померла в березні 2004 року. Водночас ім’я Бернгарда пов’язують
з багатьма фінансовими та політичними скандалами. Відомо, що він мав
двох позашлюбних доньок.
В офіційній заяві королівської родини Нідерландів зазначено, що
93-річний принц Бернгард помер від раку товстої кишки та легені.
Діагноз поставили принцові незадовго до смерті, однак до останньої
хвилини він залишався у своєму замку. «У середу (1 грудня) вдень стан
принца погіршився, і його доставили до шпиталю. Однак пізніше, за
рішенням самого принца, лікарі припинили вживати заходів для порятунку
його життя», – йдеться в цій заяві.
Бернес, Марк
(Марк Наумович Бернес, справжнє прізвище –
Нейман; 29.09.1911, Ніжин, Чернігівська обл. –
16.08.1969, Москва) – радянський кіноактор кіно
і співак. Народився в сім’ї бухгалтера. Взявши
собі псевдонім «Бернес», у 17 років залишив дім,
сподіваючись знайти акторську роботу. Після
недовгого проживання в Харкові, де в 1929 р.
закінчив театральні курси, працював у московських
театрах (зокрема і в Малому, і у Великому театрах),
переважно статистом. Із 1935 р. знімався в кіно.
Став популярним після виконання ролі Дзюбіна
у фільмі «Два бойца», де Бернес з дивовижною
задушевністю і легкістю виконав пісню «Тёмная ночь», а також «харáктерну»
стилізацію під одеські пісні «Шаланды, полные кефали».
Від кінця 1943 р. виступав на сцені як співак. Широковідомий за такими
піснями, як «Журавли» (слова Р. Гамзатова), «Я люблю тебя, жизнь», «Тучи
над городом встали», «С чего начинается родина?», «Если бы парни всей
земли». Виконував пісні, не знаючи нотної грамоти. Став лауреатом
Сталінської премії в 1951 р.
«Що мені подобається в Голлівуді – тут можна досягнути успіху, знаючи
англійською лише два слова: “чудово” й “огидно”» (Вікі Баум)
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Відомо, що коли перша дружина Бернеса захворіла на рак, то співак
дуже остерігався зараження – не відвідував її в лікарні, а після смерті
позбавився від усіх речей дружини. З іншого боку, почав посилено дбати
про своє здоров’я, зокрема перестав курити. Проте влітку 1969 р. під
час концерту раптово відчув біль у спині. Дуже швидко з’ясувалося, що
причиною болю є неоперабельний рак кореня легені. Бернеса піддавали
опроміненню. Від з’ясування діагнозу до смерті 57-річного співака минув
лише 51 день. Поховали його на престижному Новодєвичому цвинтарі в
Москві, чому посприяло посмертне надання співакові звання народного
артиста СРСР (фактично наступного після смерті дня). Слід зазначити, що
батько і сестра Бернеса також померли від раку.
Бернет, Френк Макфарлейн
(Frank MacFarlane Burnet; 03.09.1899, Траральгон,
провінція Вікторія, Австралія – 31.08.1985, ПортФейрі, тас само) – австралійський імунолог, лауреат
Нобелівської премії з фізіології та медицини (1960).
Наприкінці 1984 р. був прооперований з
приводу колоректального раку. У серпні 1985 р.
виявлено прогресування захворювання, і невдовзі
85-річний учений помер.

Бернс, Річард
(Richard Burns; 17.01.1971, Ридинґ,
Беркшир, Англія – 25.11.2005, Лондон) –
абсолютний чемпіон світу з автораллі
(2001). Навчався швидкої їзди з раннього
дитинства: вже у 8-річному віці їздив по
полях навколо рідного дому на старому
батьковому авто «Triumph 2000». У 1984 р.
став «Автопілотом року» серед водіїв до
17 років. У своїй кар’єрі виступав за команди «Subaru», «Mitsubishi» i «Peugeot». Десять разів перемагав в індивідуальних гонках у класифікації WRC.
Був близьким до здобуття звання абсолютного чемпіона світу у 2000 р., але
завадила аварія під час «Туру Фінляндії». Наступного року виступав (на авто
«Subaru Impreza») дуже вдало і 21 листопада 2001 р. був проголошений
чемпіоном світу – першим серед англійців. Востаннє стартував на «Турі
Каталонії» у 2003 р. на авто «Peugeot 206». Його характеризував виважений
і спокійний стиль водіння. У житті був дуже спокійним, тримався осторонь
від того шуму та слави, які його оточували.
«Успіх самотній і холодний, як Північний полюс» (Вікі Баум)
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Перед «Туром Уельсу» раптово знепритомнів, їдучи своїм приватним
автомобілем по автостраді. Поруч був його товариш, якому вдалося
зупинити автомобіль й уникнути катастрофи. Під час обстеження було
виявлено пухлину мозку (пізніше з’ясувалося, що це астроцитома). Це
спричинило припинення спортивної кар’єри. Бернса піддавали хіміотерапії
й опроміненню. У квітні 2005 р. здійснили оперативне втручання, що,
як тоді оголосили, було «дуже успішним». Однак через кілька місяців
34-річний Бернс впав у кому і помер у London’s Wellington hospital (через
чотири роки після того, як став чемпіоном світу).
Бернстайн, Леонард
(Louis «Leonard» Bernstein; 25.08.1918,
Лоуренс, штат Массачусетс – 14.10.1990,
Нью-Йорк) – видатний американський
композитор, диригент, піаніст і педагог.
Народився в єврейській сім’ї, яка походила з Рівного в Україні. Батько був
бізнесменом і не схвалював студій сина з
музики. На них Леонард змушений був
заробляти самостійно. Закінчив Гарвардський університет і Музичний
інститут Кертіс (Філадельфія). Навчався в У. Пістона (композиція),
Ф. Рейнера та С. А. Кусевицького (диригування). Працював асистентом
диригента (1943–1944), диригентом (1957–1958) і головним диригентом
(1958–1969) Нью-Йоркського філармонічного оркестру та міського
оркестру «Нью-Йорк сіті симфоні» (1945–1948). Виступав у концертах
одночасно як диригент і виконавець фортепіанної партії у власних
та класичних оркестрових творах. Бернстайн – один з найвідоміших
диригентів, видатний інтерпретатор класичної, а також сучасної музики,
зокрема творів Шостаковича, Малера. Виступав у Віденській опері
(поставив «Фальстафа» і свою оперу «Тихе місце», 1986). Серед записів
«Сомнамбула» (солісти Каллас, Валетті, Модесті), «Кармен», «Фіделіо», а
також всі симфонії Бетховена, Малера, Брамса й Шумана з Віденським
філармонічним оркестром. Широковідомі його мюзикли, зокрема
«Вестсайдська історія» (1957, Нью-Йорк), оперета «Кандид» (1956, НьюЙорк). Був автором блискучих телевізійних бесід про музичне мистецтво.
Двадцять разів його нагороджували премією «Ґреммі» в різних номінаціях.
На Різдво 1989 р. Бернстайн диригував виконанням Дев’ятої симфонії
Бетховена, яке входило до програми святкування повалення Берлінської
стіни. Концерт демонструвався в прямому ефірі в багатьох країнах. Його
дивилися понад 100 млн глядачів. При цьому Бернстайн перефразував
заголовок тексту Фрідріха Шиллера з «Оди радості» на «Оду свободи»
(замінив німецьке слово Freude на Freiheit). «Я впевнений, що Бетховен
благовив би нас на це», – сказав диригент.
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У 1951 р. Бернстайн одружився з чилійською акторкою Феліцією
Монтілегре (померла в 1978 р.), з якою мав трьох дітей. Окрім цього, є
свідчення про бісексуальність Бернстайна. Багато курив (на численних
фото він зафіксований зі сигаретою). Помер у 72-річному віці від раку
легені.
Беррі, Даніель
(Danielle Bunten Berry, при народженні – Daniel
Paul Bunten; 19.02.1949, Сент-Луїс, штат Міссурі –
03.07.1998, Літтл-Рок, штат Арканзас) – американська програмістка, дизайнер комп’ютерних ігор. У
1983 р. створила одну з перших ігор для багатьох
учасників «M.U.L.E.» (згодом на її основі створено
гру «Цивілізація»), у 1984 р. – «The Seven Cities of
Gold» та ін. Уведена до Залу слави інтерактивного
мистецтва і науки (2007).
У листопаді 1992 р. після трьох невдалих шлюбів
змінила стать – з чоловічої на жіночу. Від юності дуже багато курила.
Померла в 49-річному віці від раку легені.
Берріґан, Філіп
(Philip Berrigan; 05.10.1923, Ту-Гарборс, штат
Міннесота – 06.12.2002, Балтимор) – борець за мир,
католицький священик. Під час Другої світової
війни був учасником бойових дій у Європі як офіцер
артилерії. У 1953 р. став католицьким священиком,
у 1962 р. – першим священнослужителем, який
брав участь у Марші за громадянські права («Марш
на Вашинґтон»). З 1967 р. брав активну участь в
антивоєнному русі, зокрема проти війни у В’єтнамі.
Виступав проти будівництва й експлуатації атомних
електростанцій. Був першим у США священиком, якого заарештували за
акти громадської непокори. Кілька разів був засуджений і провів у тюрмі
загалом майже 11 років. У 1969 р. під час антиурядових виступів використав
виготовлений самотужки напалм. Написав багато статей і книг на антивоєнну
тематику. З братом Даніелем тривалий час переслідувався ФБР за антивоєнні
акції. Двічі висувався кандидатом на Нобелівську премію миру.
За два місяці до смерті в 79-річного Берріґана діагностували рак нирки
з метастазами в печінці. Розпочали хіміотерапію, яку однак відразу
ж припинили. «Я помираю з переконанням, що ядерна зброя є лихом
людства. Її виготовлення і застосування є злочином проти Бога, людства та
самої Землі», – сказав Берріґан.
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Бессон, Колетт
(Colette Besson; 07.04.1946, Сент-Жорж-де-Дідон –
09.08.2005, Ла-Рошель) – французька легкоатлетка,
олімпійська чемпіонка з бігу на дистанцію 400 м
(Мехіко, 1968). Цю перемогу здобула несподівано
для всіх, значно перевищивши у фінальному забігу
власний найкращий результат.
У 2003 р. в Бессон виявили рак грудної залози,
від якого спортсменка померла через два роки в
59-річному віці.
Бетті, Ґеррі
(Charles Garrett «Garry» Betty; 04.03.1957,
Гантсвіл, штат Алабама – 02.01.2007, Коламбус,
штат Джорджія) – американський бізнесмен,
президент найбільшого американського інтернетпровайдера «EarthLink» (від 1996 р. до смерті).
Під його керівництвом компанія розпочала
здійснювати низку великих проектів, пов’язаних із
розгортанням муніципальних безпровідних WiFiмереж у багатьох містах США. Уведений до Залу
слави технології (2005).
21 листопада 2006 р. стало відомо, що Бетті
хворіє на задавнену форму адренокортикальної
карциноми. Через кілька тижнів 49-річний бізнесмен помер. Ще перед
його смертю родина заснувала «The Garry Betty Foundation», кошти якого
призначаються для досліджень у галузі генетичних мутацій, що призводять
до виникнення раку.
Бєлов, Алєксандр
(Александр Александрович Белов; 09.11.1951,
Лєнінґрад – 03.10.1978, там само) – радянський
баскетболіст, заслужений майстер спорту (1972).
У 1966–1978 рр. був центровим команди «Спартак»
(Лєнінґрад). Здійснив вирішальний переможний
кидок на останній секунді контроверсійного
фінального матчу зі збірною США на Мюнхенській
олімпіаді (1972). Крім цього, Бєлов – бронзовий
призер Олімпійських ігор (Монреаль, 1976), чемпіон
(1974) і бронзовий призер (1970) чемпіонатів світу.
Уведений до Залу слави баскетболу (2007).
Помер у 26-річному віці від рідкісної саркоми
міокарда.
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Биков, Ролан
(Ролан Анатольевич Быков; 12.10.1929, Київ –
06.10.1998, Москва) – актор і кінорежисер,
народний артист СРСР, лауреат Державної
премії СРСР. Відомий своїми роботами у фільмах
«Шинель», «Айболит-66», «Комиссар», «Мертвый
сезон», «Служили два товарища», «Проверка на
дорогах», «Большая перемена», «Серые волки»,
«Приключения Буратино», «Чучело», «Двенадцать
стульев» тощо.
Надзвичайно багато курив. Окрім цього, у
багатьох його родичів саме злоякісні пухлини були
причиною смерті. Актор помер у 68-річному віці
від раку легені. В останні дні життя просив дозволу, щоб у лікарні зняли
на кіноплівку роботу його серця. Хотів включити ці кадри у свій фільм.
Похований на Новодєвичому цвинтарі в Москві.
Біґґл-молодший, Ллойд
(Lloyd Biggle Jr.; 17.04.1923, Ватерлоо, штат
Айова – 12.09.2002, Вілліс, штат Мічиґан) – американський письменник-фантаст і музикознавець.
Першою його публікацією було оповідання «Обдурений» («Gypped», 1956). Професійним письменником став після виходу друком у 1963 р. роману
«Всі кольори пітьми» («All the Colors of Darkness»).
Завдяки темам музики й мистецтва в традиційно
техноцентричній фантастиці Ллойд Біґґл швидко
став відомим. Протягом 1950–1990-х рр. регулярно
публікував свої детективні та фантастичні твори. За цей час він видав більш
як двадцять романів і збірок, зокрема два романи про Шерлока Холмса
і цикл романів про космічного детектива Яна Дарзека. Великої популярності
набув його фантастичний роман «Пам’ятник» («Monument», 1974).
Був автором ідеї створення премії Неб’юла. У 1970-х рр. став ініціатором
заснування Товариства усної історії фантастики, завдяки якому було
зібрано архів із сотень касет із записами виступів та інтерв’ю відомих
письменників. До самої смерті був президентом цього товариства.
Помер у 79-річному віці після двадцятирічної боротьби з лейкемією.
Бідняк, Микола
(01.02.1930, Торонто – 28.11.2000, Львів) – український художник із
Канади, який належав до найдраматичніших постатей ХХ ст., лауреат
«Я маю серце дитини. Воно в скляній банці на столі» (Роберт Блох)
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Державної премії України ім. Т. Шевченка, член
Спілки художників України й Асоціації митців,
які малюють устами або ногами (з центром
у Ліхтенштейні). У 15-річному віці втратив руки
внаслідок випадкового вибуху гранати. Останні
10 років життя провів у Львові.
Помер у 70-річному віці від раку легені.
Похований на Личаківському цвинтарі у Львові.

Більбо, Теодор
(Theodore Gilmore Bilbo; 13.10.1877, Перл-РиверКаунті, штат Міссісіпі – 21.08.1947, Нью-Орлеан,
штат Луїзіана) – американський політик, демократ.
Юрист за освітою. Двічі був губернатором штату
Міссісіпі (1916–1920, 1928–1932), а згодом став сенатором (1935–1947). Більбо був членом організації
«Ку-клус-клан» і відомий своїми расистськими
поглядами, виступав за сегрегацію. Його ім’я було
синонімом антинегритянського руху.
Упродовж останніх кількох місяців життя
лікувався від раку ротової порожнини. Помер у 69-річному віці.
Біч, Едвард
(Edward Latimer Beach, Jr.; 20.04.1918, НьюЙорк – 01.12.2002, Вашинґтон) – американський
військовий моряк-підводник і письменник, автор
книг-бестселерів на теми флоту. У 1953–1957 рр. був
ад’ютантом від ВМС США президента Айзенгауера.
За його книгою знято відомий фільм «Йти тихо, йти
далеко» («Run Silent, Run Deep», 1958) з Кларком
Ґейблом і Бертом Ланкастером.
Помер у 84-річному віці від раку печінки.

Бласс, Білл
(William Ralph «Bill» Blass; 22.06.1922, Форт-Вейн, штат Індіана –
12.06.2002, Нью-Престон, штат Коннектикут) – видатний американський
дизайнер. Був єдиною дитиною в сім’ї дрібного торговця та кравчині.
Батько заподіяв собі смерть, коли Біллу виповнилося 5 років. У
дитинстві зі захопленням працював у місцевій газеті і вивчав мистецтво.
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Свої перші моделі одягу почав малювати у віці
17 років – нью-йоркські дизайнери платили за них по
25 доларів. Після закінчення школи Бласс відправився в Нью-Йорк, де вивчав дизайн моди в
славетній Школі дизайну Парсонса (Parsons School
of Design). Потім влаштувався створювати ескізи
для компанії, що виробляла недорогий одяг. Після
Другої світової війни, повернувшись з армії, де
прослужив три з половиною роки, Бласс був прийнятий дизайнером у нью-йоркську компанію «Anna
Miller and Co».
У 1959 р. він почав працювати в компанії
«Maurice Rentner Ltd». Через два роки став її віцепрезидентом, а в 1970 р. ця компанія отримала нову назву – «Bill Blass Ltd».
У 1973 р. Блассу разом із чотирма іншими американськими та п’ятьма
французькими дизайнерами запропонували влаштувати показ своєї
колекції у Версалі – такого визнання американські дизайнери досягали
вперше. Почавши з жіночого одягу, Бласс поступово почав моделювати
одяг для чоловіків і дітей, купальники, взуття, ювелірні прикраси. Завдяки
укладеним у середині 1990-х рр. ліцензійним угодам (їх було близько 100)
обороти компанії збільшилися до 700 млн доларів за рік.
За свою 60-річну кар’єру Бласс отримав чимало нагород, серед яких
Coty American Fashion Critics Award в 1961, 1963 і 1970 рр. (у 1968 р. він,
окрім цього, став першим володарем цієї нагороди в категорії «Кращий
дизайнер чоловічого одягу»). Серед його клієнтів було чимало відомих
жінок, зокрема Ґлорія Вандербільт, Жаклін Кеннеді, Ненсі Рейґан та
Барбара Буш. Останній показ колекції дизайнера відбувся у вересні
1999 р. – цього ж року він продав компанію за 50 млн доларів.
Бласс багато курив. У 2000 р. в нього діагностували рак ротової
порожнини, який згодом поширився на горло. Через два роки 79-річний
дизайнер помер.
Блейкі, Арт
(Arthur Blakey, після прийняття ісламу в 1940-х рр. –
Abdullah Ibn Buhaina; 11.10.1919, Піттсбурґ, штат
Пенсильванія – 16.10.1990, Нью-Йорк) – видатний
американський джазовий музикант (ударник),
лідер групи «Jazz Messengers», лауреат премії
«Ґреммі» (1984). Уведений до Залу слави джазу
(1982) і премії «Ґреммі» (2001).
Помер у 71-річному віці від раку легені.
«Щастя – це сильне здоров’я та слабка пам’ять» (Інгрід Берґман)
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Бліш, Джеймс
(James Benjamin Blish; 23.05.1921, Іст-Оранж,
штат Нью-Джерсі – 30.07.1975, Хенлі-на-Темзі,
Оксфордшир, Англія) – американський письменникфантаст. Біолог за освітою. Розпочинав як науковий
редактор у фармацевтичній компанії «Pizer». Лауреат
премії Гюґо в номінації «Кращий роман» («Справа
совісті» / «A Case of Conscience», 1959). У 1968 р.
емігрував у Великобританію, де створив британський
Фонд наукової фантастики (Science Fiction Foundation). Уведений до Залу слави наукової фантастики та фентезі (2002).
Помер у 54-річному віці від раку легені.
Бломберґ, Вернер фон
(Werner Eduard Fritz von Blomberg; 02.09.1878,
Штарґард, Померанія – 14.03.1946, Нюрнберґ) –
німецький воєначальник, генерал-фельдмаршал
(20 квітня 1936 р.). При активній підтримці фон
Гінденбурґа і фон Папа 30 січня 1933 р. отримав
пост воєнного міністра в уряді Гітлера. Один із
головних керівників ремілітаризації Німеччини.
Підтримував ідеологію Гітлера та вводив її в
армії. Одружився 12 січня 1938 р. із 26-річною
стенографісткою Євою Ґрун, на яку таємна поліція
мала матеріали, що підтверджували її заняття
проституцією. Зважаючи на це, Гітлер і військові вимагали скасувати
шлюб або подати у відставку. Бломберґ обрав останнє. Після відставки
Бломберґа Гітлер офіційно оголосив себе головнокомандувачем. Після
закінчення військової кар’єри Бломберґ проживав з дружиною на Капрі.
У 1945 р. був заарештований союзниками й очікував на суд Міжнародного
трибуналу у в’язниці в Нюрнберґу.
Під час слідства помер у 67-річному віці від раку.
Блоу, Ізабелла
(Isabella Blow, насправді – Isabella Delves Broughton; 19.11.1958, Лондон –
07.05.2007, там само) – англійська журналістка мод, модельєр і легендарний
стиліст, «ікона» модельного світу. Її називали королевою англійської моди.
Відкрила багато нових імен у світі моди. У 1979–1986 рр. проживала в
США, де працювала для «Guy Laroche». Після повернення в Англію, стала
редактором відділу мод журналу «Tatler», співпрацювала з «Vogue», а також
«Поцілунок – це вдалий трюк, видуманий природою, щоб припинити розмову,
коли слова стають зайвими» (Інгрід Берґман)
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консультувала компанії «DuPont Lycra», «Lacoste»,
«Swarovski». Компанія «MAC Cosmetics» назвала
помаду «Blow» на честь Ізабелли, яка завжди яскраво
малювала губи.
Особисте життя Блоу було складним. Одружилася в 1988 р., але тривалий час проживала окремо
від чоловіка, який мешкав з бісексуальною письменницею Stephanie Theobald. Сама ж Ізабелла
майже впродовж двох років жила з гондольєром,
з яким познайомилася під час подорожі до Венеції.
Вісім разів їй безуспішно здійснювали штучне
запліднення. Ізабелла часто впадала в депресію. У 2006 р. двічі намагалася
накласти на себе руки. За повідомленнями преси, померла в 48-річному
віці у Gloucestershire Royal Hospital через два тижні після операції з
приводу раку яєчників. Проте існує припущення, що Блоу заподіяла собі
смерть, вживши летальну дозу гербіциду «Paraquat».
Блох, Роберт
(Robert Albert Bloch; 05.04.1917, Чикаґо, штат
Іллінойс – 23.09.1994, Цюрих, Швейцарія) – американський письменник, відомий за трилогією «Психоз».
У юності перебував під сильним враженням від
прози Г. Лавкрафта, який прихильно поставився
до молодого автора та допоміг опублікувати
його ранні оповідання. Слава прийшла до Блоха
в 1960 р., коли А. Гічкок екранізував психологічний трилер Блоха «Психоз» («Psycho»,
1959), а також його продовження – «Психоз-II»
(«Psycho-II», 1982), «Будинок психозу» («Psycho House», 1990). Вплив
Г. Лавкрафта на Блоха виразився в продовженні лавкрафтського циклу
«Міфи Стульху»: у романі «Дивні тисячоліття» (1979) і збірці «Загадки
хробака». Стійка увага Блоха до легендарного злочинця минулого
Джека Потрошителя зумовила появу «кримінального фентезі» – «Ніч
Потрошителя» (1984) й оповідання «Іграшка для Джульєтти» (1967).
У співавторстві з А. Нортон Блох написав «продовження» історії іншого
відомого злочинця (цього разу суто «літературного») – роман «Спадок
Джекіла» (1990). За внесок у розвиток наукової фантастики письменника
відзначили Всесвітньою премією «Фентезі-1975». Написав автобіографію
«Серце маленького хлопчика» (1990).
Помер у 77-річному віці від раку стравоходу з метастазами в нирці.
«Я пройшла шлях від святої до шльондри та назад до святої, і все це – в одному
житті» (Інгрід Берґман)

128 Розділ ІІ. РАК: Жертви
Блумінґдейл, Альфред
(Alfred Samuel Bloomingdale; 15.04.1916, Нью-Йорк – 20.08.1982,
Санта-Моніка, штат Каліфорнія) – американський бізнесмен єврейського
походження, співтворець першої системи кредитних карток «Diners Club».
Був онуком засновника відомого магазину «Bloomingdale’s». Ще молодим
зацікавився театром і брав участь у постановці багатьох вистав на Бродвеї.
Після театральних постановок було заведено відвідувати ресторани.
Одного разу він та два його приятелі (банкір Френк Макнамара й адвокат
Ральф Снайдер) обговорювали в ресторані проблеми, пов’язані з
кредитами їхніх клієнтів. Після закінчення вечері з’ясувалося, що заплатити
за їжу нема чим. Довелося терміново телефонувати до родини та просити
привезти готівку. Після цього інциденту приятелі заприсяглися, що в таку
ситуацію вони ніколи більше не потраплять. Об’єднавши дві теми тієї
пам’ятної вечері (можливість дати в позику свій кредит і відсутність
готівки, щоб заплатити за їжу), приятелі дійшли до абсолютно нової ідеї –
ідеї кредитної книжки, яка використовувалася б не однією крамницею,
а багатьма торговими закладами. Особлива новизна цієї концепції
полягала у використанні компанії-посередника між продавцем і покупцем.
У 1950 р. приятелі втрьох заснували таку компанію під назвою «Diners Club». Спочатку картки поширили серед 200 приятелів-бізнесменів, а
до кінця 1950 р. 20 тис. жителів Нью-Йорка розплачувалися за ресторанні
вечері «шматочками паперу» від «Diners Club». Наступного року компанія
отримала прибуток у 60 тис. доларів. «Diners Club» продовжував розвиватися
в безконкурентному просторі до 1958 р., коли з’явилися кредитні картки
«American Express» і «Bank Americard» (згодом перейменовані у VISA).
Зрештою кредитним карткам вдалося викорінити дуже поширене тоді
хибне уявлення, що персональний борг – це великий гріх. Від початку
1960 рр. наявність боргів не шкодить репутації. Навпаки, якщо американець
має борги, але вчасно їх сплачує, то такому клієнту довіряють.
Ще одна історія, за якою Блумінґдейл став відомим, пов’язана з його
приватним життям. Він був одружений (заради цього навіть став католиком)
і разом із жінкою Бетсі підтримував дружні стосунки з родиною Рональда
Рейґана. Після обрання останнього президентом США навіть обіймав
почесні дипломатичні посади. У 1970 р. почалися його близькі стосунки
з 20-річною технічною працівницею Китайського театру Віккі Морґан.
Упродовж останніх 12 років життя Блумінґдейл утримував її розкішні
апартаменти, купував їй дорогий одяг, автомобілі та ювелірні прикраси.
Після смерті Блумінґдейла Морґан вимагала від його дружини грошей за
мовчання. Менш ніж через рік після того, як 66-річний Блумінґдейл помер
від раку горла, Віккі Морґан вбила сусідка по помешканню.
Боард, Лілліан
(Lillian Board; 13.12.1948, Дурбан, Південна Африка – 26.12.1970,
Мюнхен, Німеччина) – британська легкоатлетка. У 19-річному віці здобула
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срібну медаль у бігу на 800 м на Олімпіаді в Мехіко
(1968), двічі була чемпіонкою Європи в бігу,
зокрема в естафеті 4 х 800 м, яку Боард завершила
з новим світовим рекордом. Вважалася фаворитом
Олімпіади в Мюнхені (1972), й очікувалося, що
саме вона першою серед жінок пробіжить 800 м
швидше, ніж за 2 хв.
Однак восени 1970 р. Боард раптово відчула
біль у шлунку, що, як виявилося, був спричинений
раком шлунка. Відтак прибула в Мюнхен, щоб
лікуватися контроверсійним методом доктора Йозефа Іззельса (Josef Issels), але невдовзі померла у 22-річному віці.
Бове, Даніеле
(Daniel Bovet; 23.03.1907, Невшатель, Швейцарія – 08.04.1992, Рим) – швейцарсько-італійський
фармаколог. Працюючи в Пастерівському інституті
в Парижі, разом з А. Штаубом створив багато
сульфаніламідних препаратів. У 1940 р. синтезував
першу антигістамінну сполуку – тимоксидиетиламін,
у 1946 р. – галамін – синтетичний аналог кураре,
зокрема препарат сукцинілхолін. «За відкриття,
що стосуються синтетичних сполук, які блокують
дію деяких речовин організму, і, зокрема, за їх дію на судинну систему
й м’язи» одержав у 1957 р. Нобелівську премію з фізіології і медицини.
Нагороджений орденом Почесного леґіону (1946).
Помер у 85-річному віці від раку.
Боґарт, Гемфрі
(Humphrey DeForest Bogart; 25.12.1899, НьюЙорк – 14.01.1957, Голлівуд, штат Каліфорнія) –
легендарний американський кіноактор, відомий за
виконанням ролей «крутих хлопців» – детективів і
ґанґстерів. Батько Боґарта був відомим хірургом,
а мати – художником-ілюстратором. Припускають,
що дата народження майбутнього актора (Різдво
нового століття) була підтасована для ще більшої
легендаризації його особи.
У 1934 р. Боґарт отримав роль ґанґстера
Дюка Менті в п’єсі Р. Шервуда «Скам’янілий ліс» («The Petriied Forest»),
«Афоризми подібні до адвокатів, які неминуче бачать лише один бік справи»
(Ентоні Берджесс)
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у 1936 р. зіграв цю ж роль у кіно. Після успіху екранізації студія «Уорнер
бразерс» уклала з Боґартом довготерміновий контракт. Рідко коли фільм
кримінального жанру на цій студії обходився без Боґарта: у 1936–1940 рр.
він що два місяці знімався в новому фільмі, успішно зображаючи героїв,
які стоять з різних боків закону (підраховано, що 12 його героїв були
засуджені до страти на електричному стільці, а інших засудили загалом на
800 років тюрми суворого режиму).
Вирішальним для кар’єри актора став 1941 р., коли після ролі втікачаарештанта («Висока Сієрра» / «High Sierra») він зіграв роль Сема Спейда
в «Мальтійському соколі» («The Maltese Falcon») – неупередженого
детектива, чий песимізм стримується лише почуттям професійного
обов’язку. Відзначений премією «Оскар» фільм «Касабланка» («Casablanca»,
1942) (за деякими оцінками, найкращий фільм за всю історію Голлівуду)
додав до екранного образу Боґарта романтичні риси, після чого актор
досяг зеніту своєї слави. У 1945 р. вчетверте одружився – з 19-річною
Лорен Бокол. Знявся з нею в чотирьох найвідоміших картинах у жанрі
«чорного фільму» 1940-х рр.: «Мати і не мати» («To Have and Have Not»,
1944), «Вічний сон» («The Big Sleep», 1946), «Похмура поїздка» («Dark Passage», 1947) і «Кі-Ларго» («Key Largo», 1948).
До кінця десятиліття рівень успіху Боґарта зріс так високо, що він
зміг дозволити собі помітно урізноманітніти свої акторські ролі. Поруч
з одержимим золотошукачем у класичному фільмі Д. Х’юстона «Скарб
Сієрра-Мадре» («The Treasure of the Sierra Madre», 1948), він створив
образ іпохондрика-сценариста, підозрюваного у вбивстві, у фільмі «У
безлюдному місці» («In a Lonely Place», 1950), капітана Куїга в «Заколоті
на “Каїні”» («The Caine Mutiny», 1954, режисер українського походження
Едвард Дмитрик) і чванливого бізнесмена в комедії «Сабріна» («Sabrina», 1954). За роль старого пияка-шкіпера з річкового баркасу у фільмі
«Африканська королева» («The African Queen», 1951) Боґарт отримав
премію «Оскар». Останній фільм, у якому він зіграв роль, – «Тим важче буде
падати» («The Harder They Fall», 1956) – вийшов на екрани, коли актор вже
був тяжко хворим.
Боґарт багато курив і любив віскі (відоме його зізнання, що він ніколи
не зміг би замінити віскі на мартіні). Можливо, з цим пов’язане його
захворювання на рак стравоходу. Перші симптоми з’явилися ще в 1956 р.,
але Боґарт приховував це. У лютому 1957 р. йому виконали складну
операцію (резекція стравоходу, двох ребер, широка лімфаденектомія), яка
однак не була успішною. Актор поступово худнув і перед смертю важив
лише 36 кг. Помер, ледве досягнувши 57-річчя. У 1999 р. Американський
інститут кіно визнав Боґарта найвидатнішим кіноактором усіх часів.

«Усе, що потрібно для перемоги зла – це бездіяльність добрих людей»
(Едмунд Берк)
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Боланьо, Роберто
(Roberto Bolano Avalos; 28.04.1953, Сантьяго –
14.07.2003, Барселона, Іспанія) – чилійський
поет і прозаїк. Від 1966 р. проживав з батьками
у Мексиці. У 1973 р. повернувся на батьківщину,
щоб взяти участь у соціалістичних реформах
Сальвадора Альєнде. Після приходу до влади
Піночета покинув Чилі. У 1974 р. в Мексиці очолив
авангардну літературну групу «інфрареалістів», яка
надихалася досвідом дада й сюрреалізму. З 1978 р.
поселився в Каталонії. Нагороджений численними
літературними преміями іспаномовних країн, зокрема, за роман «Дикі
детективи» («Los detectives salvajes», 1998).
Помер у 50-річному віці від раку печінки.
Болдуїн, Джеймс
(James Arthur Baldwin; 02.08.1924, Гарлем,
Нью-Йорк – 30.11.1987, Сан-Пол-де-Ванс) –
американський письменник. Був найстаршим
серед дев’яти братів і сестер. У віці 14 років
Джеймс став релігійним проповідником,
який не відносив себе до жодної з конфесій
(т. зв. «трясуни» – Holly Roller). Після школи
працював на різних роботах, підтримуючи
матеріально своїх братів і сестер, почав публікувати свої огляди й есе. Вже
тоді Болдуїн зазначив, що перебуває під тиском подвійного гріха: бути
темношкірим у расистській Америці і бути геєм в афро-американському
суспільстві, яке просякло гомофобією.
У 1948 р. з паспортом і грошима, яких не вистачило б і на кишенькові
витрати, Джеймс прибув у Париж. Після повернення в Америку в 1957 р.
він проживав то в Нью-Йорку, то на півдні Франції. В останній у Болдуїна,
який писав художню прозу, з’явилася муза: джерелом натхнення був
друг і коханий Люсьєн Хапперсберґер. У 1953 р. Джеймс опублікував
свій перший автобіографічний роман «Іди і проповідуй з гори» («Go Tell
it on the Mountain») – про юні роки, проведені в Гарлемі. Згодом вийшли
друком романи «Кімната Джованні» («Giovanni’s Room», 1956) – історія
білого чоловіка, який розривався між любов’ю до чоловіка і жінки, і «Чужа
країна» («Another Country», 1962), де головним героєм є гей і не останнє
місце займають расові стосунки. Завдяки цим романам Болдуїн здобув
славу нового широковизнаного автора в американській літературі.
Водночас твори Болдуїна викликали різку критику, особливо серед
темношкірого населення, через його трактування гомосексуальності.
Для багатьох темношкірих навіть згадка про гомосексуальність у колі
побратимів була табу. Основна тема Болдуїна, як заявив член організації
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«Чорна пантера» Елдридж Клівер у відомій звинувачувальній промові,
розкрилася в «неприхованій ненависті до чорношкірих».
У 1960-х рр. Болдуїн був одним з активістів руху за громадянські права,
який тільки но розпочинався. Крім цього, він протестував проти війни
у В’єтнамі і, як людина, що не приховувала своєї сексуальної орієнтації,
дедалі відвертіше засуджував дискримінацію геїв і лесбіянок. В останні
роки життя слабке здоров’я Болдуїна і зловживання алкоголем стали
причиною невисокої якості його творів. Такі романи, як «Якби Бель-стріт
могла говорити» («If Beale Street Could Talk», 1974) і «Прямо в мене над
головою» («Just Above My Head», 1979), не можна визнати задовільними.
Проте його авторитет громадського діяча не ставили під сумнів ні в 1970-х,
ні в 1980-х рр. На знак визнання заслуг Болдуїна його обрали в 1986 р.
командором ордена Почесного леґіону.
Помер від раку шлунка в 63-річному віці.
Болен, Чарльз
(Charles Eustis Bohlen, Sr.; 30.08.1904, Клейтон,
штат Нью-Йорк – 31.12.1974, Вашинґтон) – відомий американський дипломат, зокрема, посол
США в СРСР (1953–1957). Вважається одним з
«архітекторів» «холодної війни».
Помер у 70-річному віці від раку у Washington
Hospital Center.

Бонапарте, Карло
(Carlo Maria Buonaparte; 29.03.1746, Аяччо,
Корсика – 24.02.1785, Монпельє, Франція) – батько
Наполеона Бонапарта.
За спогадами, від 1782 р. Карло Бонапарте
скаржився на загальну слабкість, згодом на біль в
епігастрії. Хворий відвідував Париж, Монпельє та
інші міста в пошуках медичної допомоги. Однак
його стан погіршувався. Помер у 38-річному віці,
як вважають, від раку шлунка, залишивши свою
родину у великих злиднях.
Боргезе, Поліна
(Pauline Borghese, насправді – Maria Paoletta Buonaparte; 20.10.1780, Аяччо,
Корсика – 09.06.1825, Флоренція, Італія) – сестра Наполеона Бонапарта.
«Терпінням ми можемо досягнути більшого, ніж силою» (Едмунд Берк)
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Її надзвичайна краса разом з розбещеністю та
німфоманією стали основою незвичайної життєвої
історії, яка викладена в багатьох книгах і фільмах
(наприклад, в «Імперській Венері» з Джиною
Лолобриджидою в головній ролі). Із трьох сестер
Наполеона Бонапарта лише вона залишалася з ним
під час першого вигнання на Ельбі і настирливо
прохала британський уряд дозволити їй жити з ним у
роки його останнього заслання на острові Св. Єлени.
Вже в юності вирізнялася незвичайною красою.
Підлітком Поліна фліртувала з більшістю офіцерів
Генерального штабу Наполеона. У віці 16 років вона
закохалася в набагато старшого за неї Станісласа
Фрерона, який був відомий своєю розбещеністю і
до того ж хворів на сифіліс. Наполеон заборонив
їм одружуватися та сам підшукав чоловіка Поліні –
24-річного генерала Віктора Емануеля Леклерка. Вони одружилися в червні
1797 р. Через рік Поліна народила сина, якому Наполеон дав ім’я Дермід,
на честь персонажа поем Осіана (хлопчик помер дитиною). Невдовзі
після народження дитини Наполеон відправив Леклерка і Поліну у
французьку колонію Санто-Домінго (тепер Гаїті), де виникло повстання
під керівництвом Тусена-Лувертюра – колишнього чорного раба, який
став лікарем, а потім солдатом і державним діячем – губернатором Гаїті.
Поліна категорично відмовлялася їхати з чоловіком. Наполеон силою
посадив сестру на ноші і в супроводі шести гренадерів її понесли на
корабель Леклерка. Однак Поліні сподобалося на Гаїті – там вона створила
свій «маленький Париж». Леклерк тим часом зумів взяти владу на значній
частині острова та навіть мав намір колонізувати Луїзіану в Америці.
Несподівано на острові розпочалася епідемія жовтої лихоманки. Навіть
Поліна, полишивши розваги, долучилася до лікування та перевезення
хворих солдатів її чоловіка. Врешті, на лихоманку захворів і Леклерк.
Поліна була невідлучно біля чоловіка весь тиждень перед його смертю.
Відразу після цього Поліна в приступі горя обрізала своє довге волосся та
накрила ним тіло Леклерка. Його пишно поховали в Парижі.
Поліна, однак, недовго оплакувала чоловіка. Вона відновила те
розбещене життя, яке вела до заміжжя. Її коханцями були члени
імператорської сім’ї і видатні постаті, серед яких Франсуа Тальма –
трагік із «Театр Франсе де ла Ришельє», один з улюблених акторів
Наполеона. Останній знову обрав для своєї сестри чоловіка – принца
Каміло Боргезе – найбагатшого тоді італійця, який успадкував величезний
маєток, а також одну з найкращих у світі колекцій діамантів і переповнену
творами мистецтва віллу Боргезе в Римі. Одружившись Поліна одержала
«Марнославство не тільки витає, а й повзає» (Едмунд Берк)
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величезне багатство, проте водночас цілком розчарувалася в сексуальних
можливостях свого чоловіка. Мабуть, це й підштовхнуло Поліну до ведення
ще аморальнішого способу життя.
У сексі Поліна була ненаситною. Вона неймовірно часто змінювала
коханців, через що її порівнювали з Месаліною. Мало хто із жінок,
перед нею чи після, жив у такій розкоші – вона мала шістсот суконь,
на мільйони франків коштовностей і переїздила з курорта на курорт
в екіпажі, запряженому шісткою коней. Її фізичну красу – сенс і мету її
існування – зберіг для нащадків Антоніо Канова, італійський скульптор,
який народився в бідній сім’ї і став маркізом Іскіа. Канова, чиїм головним
заступником був папа Климент XIV, виконав у Парижі кілька замовлень для
Наполеона І. Зрозуміло, що він увіковічнив сестру Наполеона Поліну. З усіх
видатних скульптур Канови, – багато з них прикрашають Лувр, палац Пітті,
Ватикан й Ермітаж, – саме оголена фігура Поліни принесла йому найбільшу
славу. Поліна з легкістю погодилася позувати для фігури Венери, чим
шокувала своїх сучасників.
На відміну від більшості тодішніх французок Поліна зробила культ
з ванни. Щоранку вона купалася в бочці, наповненій 20 л молока,
змішаного з гарячою водою. Сидячи в бочці, Поліна часто приймала своїх
залицяльників і насолоджувалася, демонструючи свої оголені груди.
У 1806 р. вона познайомилася з 30-річним художником, учнем Давида –
Ніколя Філіпом Огюстом де Форбен. Він відрізнявся високим інтелектом,
потужною мускулатурою та сексуальною ненаситністю. Останнє й
привабило Поліну. Вона зробила його своїм камергером. Поліна з таким
темпераментом упродовж року кохалася з Ніколя, що захворіла. Біограф
пов’язував її гінекологічні проблеми «з тим надмірним тертям, переважно
з вини пана де Форбена, який був наділений надзвичайним гігантизмом
і з величезними труднощами досягав оргазму». Лікар Поліни писав:
«Її загальний вигляд свідчить про сильну депресію та виснаження. Матка
все ще болюча, але дещо менше, ніж раніше; і зв’язки все ще мають
ознаки запалення… Нинішній стан матки зумовлений постійним і звичним
збудженням цього органа; якщо це не припиниться, то може скластися
надзвичайно небезпечна ситуація... [У розмові з Поліною] я звинувачував
у всьому внутрішні промивання і взагалі говорив про що завгодно,
про якийсь орган, що збуджує черевну порожнину. Промивання та
спринцювання не можуть бути всьому причиною; хтось має взяти на себе
відповідальність за таке сильне виснаження, коли йдеться про молоду
красиву жінку…» Лікарі не могли наказувати Поліні, через що, врештірешт, повідомили про свої побоювання її матері й іншим членам родини.
З труднощами рідні змогли переконати Поліну розірвати зв’язки з «особою,
яка поділяє вину за цю розбещеність». Видужавши, Поліна переїхала в
Ніццу без пана де Форбена.
Проте утримуватися вона не могла. Черговим її коханцем був молодий
скрипаль Бланжині, потім Арман Жюль де Канувіль – один із чотирьох
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ад’ютантів маршала Бертьє, наполеонівського начальника штабу. Вже у віці
25 років Канувіль став полковником. Проте за скандальний зв’язок із Поліною
Наполеон скерував його на війну в Росію, де той загинув під Москвою.
Перше вигнання Наполеон відбував разом із сестрою. Поліна швидко
продала свої ювелірні прикраси і, не роздумуючи, відправилася на острів
Ельбу. Натомість, принц Боргезе розпочав процес про розлучення. Поліна
виборола собі виплату 20 тис. франків на рік, право власності на палац
Боргезе і права на свої власні апартаменти на віллі Боргезе. Проте Поліні
тоді вже було майже 40 років і вона страждала, усвідомлюючи це. Поліна
носила близько десяти намист із перлів, щоб приховати зморшки на шиї,
і наказала сховати статую Канови, для якої послугувала моделлю. Тоді
з’явився ще один коханець, останній – молодий талановитий композитор,
сицилієць Джовані Пачині.
Врешті-решт, Поліна залишилася сама, до того ж, помираючи від раку
(мабуть, раку шлунка, як і її батько та брат). Шість лікарів, що лікували
Поліну, не могли її втішити. Вона захотіла, щоб до неї повернувся чоловік.
Папа Лев XII, як кажуть, досяг примирення між Поліною і принцем
Боргезе. Якщо це і так, то їх сумісне життя тривало недовго. У присутності
чоловіка та брата 44-річна Поліна Бонапарт висловила свою останню
волю і затвердила заповіт. Вона померла в найкращій сукні і з дзеркалом
у руці. Її передсмертним бажанням було, щоб під час поховання гріб не
відкривали. Для тих, хто хоче її побачити, сказала вона, є скульптура
Канови. Її бажання виконали. Гріб залишився закритим, а статую Канови
виставили на загальний огляд – і Поліна Бонапарт навічно залишилася
молодою та красивою.
Борісов, Олєг
(Олег Иванович Борисов, насправді – Альберт
Борисов; 08.11.1929, Приволжськ, Івановська обл. –
28.04.1994, Москва) – радянський актор театру та
кіно, кінорежисер, народний артист СРСР (1978).
Закінчив Школу-студію при МХАТ (1951). З 1951 р. –
актор Київського російського драматичного театру
ім. Лесі Українки, у 1964–1983 – актор ГАБДТ ім.
М. Горького в Лєнінґраді, у 1989–1990 рр. – актор
МХАТ, з 1991 р. – керівник театру «Антреприза
Олєга Борісова». Славу здобув завдяки ролі
цирульника Свирида Голохвастова в кінокомедії
«За двома зайцями» (1961). У 1999 р. скульптор
Анатолій Щур поставив у Києві пам’ятник Голохвастову та Проні Прокопівні (її роль грала Маргарита Криніцина).
«Ніколи не можна прогнозувати майбутнє, ґрунтуючись на минулому»
(Едмунд Берк)
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Із 1978 р. упродовж останніх 16 років життя хворів на хронічну
лімфоїдну лейкемію. Внаслідок лікування (зокрема, застосування
кортикостероїдів) виникли зміни обличчя. Помер від прогресування
хвороби в 64-річному віці.
Борманн, Ґерда
(Gerda Bormann, при народженні – Buch;
23.10.1909, Констанц на Боденському озері –
23.03.1946, Мерано, Південний Тироль, Італія) –
дружина одного з чільних німецьких нацистів
Мартіна Борманна, якийсь час секретар Адольфа Гітлера, з яким співпрацював її батько. Одружившись 2 вересня 1929 р., народила 10 дітей,
причому одного з синів назвала на честь хрещеного
батька Адольфом.
Відразу після розвалу Третього райху
потрапила до військового госпіталю, де в неї виявили рак органів таза. Її
прооперували в міській лікарні Больцано, а потім розпочали доступну тоді
«хіміотерапію». Померла в 36-річному віці внаслідок отруєння сполуками
ртуті, які використовувалися в лікуванні.
Борхес, Хорхе Луїс
(Jorge Luis Borges, насправді – Jorge Francisco Isidoro Luis Borges Acevedo; 24.08.1899,
Буенос-Айрес – 14.06.1986, Женева, Швейцарія) –
аргентинський прозаїк, поет і публіцист, один з
найвідоміших письменників ХХ ст. Вважається
одним з основоположників постмодернізму.
Помер у 86-річному віці від пухлини печінки.

Ботвіннік, Міхаїл
(Михаил Моисеевич Ботвинник; 17.08.1911,
Куоккала, тепер Рєпіно, Лєнінґрадська обл. –
05.05.1995, Москва) – російський шахіст єврейського походження, шостий в історії шахів
чемпіон світу (1948–1957, 1958–1960, 1961–
1963), міжнародний ґросмейстер (1950), доктор
технічних наук, професор. Навчився грати в шахи
лише у 12-річному віці. Перемігши чемпіона світу
Х. Р. Капабланку в сеансі одночасної гри (1925,

Розділ ІІ. РАК: Жертви 137
Лєнінґрад), здобув першу публічну відомість і набув впевненості у своїх
силах. У віці 16 років дебютував у чемпіонаті СРСР, виконавши норму
майстра спорту.
Став першим радянським ґросмейстером. Активно виступав у
московських шахових виданнях; автор цінних аналізів у ділянці теорії
дебюту й ендшпілю. Розробив метод підготовки до змагань, який
застосовували кілька поколінь шахістів.
У 1935 р. одружився з Гаяне Ананьєвою – балериною Маріїнського
театру, яка стала йому вірною супутницею впродовж усього життя.
Звільнений від служби в армії через дефект зору евакуювася з Лєнінґрада
за два дні до початку його блокади. Потім працював у Пермі інженеромелектриком. Написав листа до Молотова про неможливість підготовки в
таких умовах до змагань і з 1944 р. проживав у Москві.
У 1948 р. в Колонному залі Будинку Союзів був увінчаний лавровим
вінком чемпіона світу за перемогу в матчі-турнірі, який відбувся в Гаазі та
Москві. Брав участь у семи матчах за першість світу (1951–1963; Москва).
У 1956 р. очолив збірну команду СРСР – переможницю Всесвітньої шахової
олімпіади в Москві і виграв Московський міжнародний турнір пам’яті
А. Альохина. Припинивши в 1970 р. спортивні виступи («матч століття»
збірна СРСР–збірна світу), займався проблемами штучного інтелекту,
працював над комп’ютерною шаховою програмою «Піонер», керував
юнацькою шаховою школою спортивного товариства «Труд», де в різні
роки навчалися майбутні чемпіони світу А. Карпов, Ґ. Каспаров, В. Крамник.
Переконаний комуніст, Ботвіннік без ентузіазму сприйняв розвал СРСР.
Помер від раку у 83-річному віці.
Ботт, Рауль
(Raoul Bott; 24.09.1923, Будапешт, Угорщина –
20.12.2005, Сан-Дієґо, штат Каліфорнія) – американський математик угорсько-єврейського походження, член НАН США, Американської академії
мистецтв і наук. Основні його праці стосуються
геометрії.
Помер у 82-річному віці від раку легені.

Боудіч, Натаніель
(Nathaniel Bowditch; 26.03.1773, Салем, штат Массачусетс – 17.03.1838,
Бостон) – американський астроном, який, на думку багатьох, започаткував
сучасну морську навігацію. У юності захоплювався математикою та
«Наклеп має вічну весну» (Едмунд Берк)
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здійснив велику морську подорож. У 15-річному
віці сконструював барометр, а згодом ще кілька
приладів для астрономічних досліджень. Завдяки
своєму твору «Американський практичний
навігатор» («The american practical navigator»,
1800) і вдалому перекладу «Небесної механіки»
Лапласа з коментарями (1829–1839), був запрошений на кафедру математики й астрономії
Гарвардського університету, але відхилив цю
пропозицію, бо бажав зайнятися політикою.
Президент Американської академії мистецтв і наук
(1826–1838), член Королівського товариства.
Помер у 64-річному віці від раку шлунка.
Боуен, Елізабет
(Elizabeth Bowen, насправді – Elizabeth Dorothea
Cole; 07.06.1899, Дублін, Ірландія – 22.02.1973, Кент,
Англія) – англо-ірландська письменниця. У юності
Боуен жила усамітнено. Навчалася в школі в Кенті
(1914–1917). Школа вплинула на розвиток Елізабет
не тільки як письменниці, а й чудової господині.
Добре малювала і навчалася образотворчому
мистецтву в Лондоні. У 1923 р. одружилася
з Аланом Камероном. Закінчила Оксфордський
університет.
Творчий шлях розпочала з написання оповідань. У цьому жанрі
досягнула великих успіхів. Зокрема, широковідомі її збірки «Стрибок
кішки» («The Cat Jumps», 1934) «Демон-коханець» («The Demon Lover», 1945)
і «День у тьмі» («A Day in the Dark», 1965). Перший роман Боуен – «Готель»
(«The Hotel») вийшов друком у 1927 р. Згодом були опубліковані ще дев’ять
романів, дія в яких відбувається на Рив’єрі, в ірландській провінції, у
Парижі, Лондоні та графстві Кент. Боуен зображує витончене суспільство
й аналізує його з глибокою проникливістю та дотепністю. У її творчості
відчувається вплив Генрі Джеймса і Марселя Пруста. Здобула почесні
докторські ступені в таких славетних навчальних закладах, як Тринітіколедж в Дубліні й Оксфордський університет. Після смерті чоловіка в
1952 р. здебільшого проживала в США, читаючи лекції.
Померла в 73-річному віці від раку легені. Від раку померла також мати
Елізабет.

«Ті, хто має на що надіятися і не має що втрачати, – найнебезпечніші люди на
світі» (Едмунд Берк)
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Брамс, Йоганнес
(Johannes Brahms; 07.05.1833, Гамбурґ –
03.04.1897, Відень) – один з найвидатніших
німецьких композиторів. Походив з бідної родини:
його батько працював контрабасистом у міському
театрі. Тому не мав змоги здобути належної
музичної освіти. Навчався гри на фортепіано й
теорії композиції в Едуарда Марксена, який
прищепив йому любов до класики. У 1847 р.
Брамс вперше виступив привселюдно як піаніст.
Пізніше, у 1853 р., він познайомився з Робертом
Шуманом, високим обдаруванням якого особливо
захоплювався. Шуман поставився до таланту Брамса з великою увагою,
про що й висловився в критичній статті в спеціальному музичному органі
«Neue Zeitschrift fur Musik». Відтоді Брамс став відомим.
Перші твори Брамса (фортепіанні п’єси та пісні) були видані в Лейпциґу
в 1854 р. Постійно переїжджаючи в Німеччині і Швейцарії, Брамс написав
багато творів фортепіанної та камерної музики. З 1862 р. він оселився у
Відні, де працював капельмейстером у «Singakademie». У 1872–1874 рр.
диригував відомими концертами громади «Musikfreunde». З віденським
міським фольклором пов’язані його серенади, ансамблі, цикли вальсів,
як наприклад, «Пісні кохання». Згодом здебільшого увагу приділяв
композиції.
Написав понад 80 творів: одноголосні й багатоголосні пісні, два
фортепіанні концерти, кілька сонат для фортепіано, «Німецький реквієм»
для соло, хору й оркестру, «Triumphlied» (з приводу франко-пруської
війни) для хору й оркестру, скрипковий концерт. Проте особливу славу
Брамс здобув завдяки своїм симфоніям. Ще Г. Бюлов назвав Першу
симфонію Брамса «десятою симфонією Бетховена». Завжди намагався
досягнути досконалості, через що багато своїх творів власноручно
знищив. Завдяки наполегливій праці Брамс виробив власний стиль. За
його творами не можна стверджувати, що Брамс перебував під впливом
якогось композитора. Творча сила Брамса виявилася особливо яскраво
й оригінально в «Німецькому реквіємі» (що зумовлене значною мірою
смертю його матері). Широковідомі переклади Брамса угорських мелодій
для скрипки і фортепіано. Ці мелодії, під назвою «Угорські танці», увійшли
до репертуару найвидатніших скрипалів та оркестрів.
У приватному житті Брамс мав багато друзів серед композиторів,
музикантів, учених (наприклад, Т. Більрот), але не був одруженим.
Після 1860 р., коли твори Брамса стали швидко продаватися, він став
матеріально забезпеченим, допомагав як родичам, так і молодим
музикантам (анонімно).
Помер у 63-річному віці від злоякісної пухлини неуточненого типу
(припускають, що це був рак підшлункової залози або печінки).
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Брандо, Марлон
(Marlon Brando; 03.04.1924, Омаха, штат
Небраска – 01.07.2004, Лос-Анджелес) – видатний
американський актор театру та кіно, двічі лауреат
премії «Оскар» (за головні ролі у фільмах «В порту» /
«On the Waterfront», 1954; «Хрещений батько» / «The
Godfather», 1972), на яку номінувався вісім разів.
Багато шанувальників вважають його одним із
найвидатніших кіноакторів ХХ ст. Брандо був також
активістом багатьох громадських рухів, зокрема
Руху американських індіанців.
Помер у 80-річному віці в клініці Каліфорнійського університету від
дихальної недостатності, зумовленої легеневим фіброзом. Окрім цього, в
останні роки життя хворів на цукровий діабет, деменцію, застійну серцеву
недостатність, а також рак печінки.
Брандт, Віллі
(Willy Brandt, насправді – Herbert Ernst Karl
Frahm; 18.12.1913, Любек – 08.10.1992, Ункель) –
видатний політичний діяч ФРН, канцлер у 1969–
1974 рр. Лауреат Нобелівської премії миру (1971),
«Людина року» за версією журналу «Time» у
1970 р. Був позашлюбною дитиною. Його матері
виповнилося лише 19 років, коли він народився, і
хлопець виховувався в сім’ї діда, який був членом
Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН). Під
його впливом у 15-річному віці розпочав активну
діяльність у Союзі соціалістичної молоді Німеччини,
а пізніше вступив у СДПН. У жовтні 1931 р. вийшов
з СДПН і став членом Соціалістичної робітничої партії Німеччини.
З приходом націонал-соціалістів вирішив емігрувати з країни й обрав
псевдонім Брандт. Наприкінці березня 1933 р. йому вдалося втекти –
спочатку в Данію, а потім у Норвегію, де активно займався журналістикою.
У 1936 р. нелегально повернувся в Німеччину, звідки таємно надсилав
кореспонденції, у яких розповідав про життя в країні при нацистському
режимі. У 1937 р. Брандт виїхав у Барселону – також як журналіст. Завдяки
його матеріалам весь світ тоді дізнався про громадянську війну в Іспанії.
У 1940 р. втік до Швеції, а потім отримав норвезьке громадянство.
Знову вступив до СДПН. У 1945 р. повернувся в Осло, де працював
кореспондентом різних скандинавських газет. У 1947 р. став прес-атташе
«Бог захотів подарувати людству ентузіазм, щоб компенсувати відсутність
розуму» (Едмунд Берк)
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норвезької військової місії в Західному Берліні, а в 1948 р. керівництво
СДПН призначило його тут своїм постійним представником. Тоді ж знову
отримав німецьке громадянство.
У 1957 р. його обрали бургомістром Західного Берліна – цю посаду
обіймав до 1966 р. На кінець 1950-х–початок 1960-х рр. припало партійне
просування Брандта: у 1958 р. його обрали членом правління СДПН, у 1962 р. –
заступником голови партії. Двічі (у 1961 і 1965 рр.) був кандидатом на пост
канцлера ФРН від СДПН, головою якої став у 1964 р. У 1966 р. обійняв пост
віце-канцлера та міністра закордонних справ у коаліційному уряді ФРН.
Канцлером став у 1969 р. Саме він розпочав політику зближення зі Східною
Європою на основі надійних партнерських відносин. «Головне – жити в мирі.
А все решта можна пережити...», – любив говорити Брандт. Відвідав Москву,
де 12 серпня 1970 р. підписав з СРСР договір про закріплення післявоєнних
кордонів у Європі. У грудні 1970 р. уклав аналогічну угоду з Польщею.
У 1972 р. знову здобув перемогу на виборах у бундестаг. Проте в 1974 р
залишив пост канцлера ФРН. Приводом для цього стала історія, пов’язана з
одним з його співробітників Гюнтером Гійомом (Guenter Guillaumme), який
виявився агентом розвідки НДР («Штазі»). Згодом сам Брандт розцінив своє
рішення про відставку як помилкове. Водночас залишився головою СДПН.
З 1976 р. обіймав ще й пост президента Соціалістичного Інтернаціоналу.
У 1987 р. склав із себе повноваження лідера СДПН, але залишився її
почесним головою, а також депутатом бундестагу. Активно виступав за
об’єднання Німеччини в 1989 р.
За єдину Німеччину та єдину Європу виступав він також 12 березня
1992 р. – у своїй останній промові в бундестазі. Це було вже тоді, коли
79-річний Брандт тяжко хворів на рак товстої кишки. Похований у Берліні.
Брасова, Наталія
(насправді – Наталья Сергеевна Шереметевская;
26.06.1880, Москва – 26.01.1952, Париж) – княгиня,
її третім чоловіком був князь Міхаїл Алєксандровіч
Романов – брат останнього російського царя
Ніколая ІІ. Їх таємний шлюб не визнавала царська
сім’я. Князь Міхаїл зрікся престолу після Лютневої
революції, у 1918 р. був страчений більшовиками.
Княгиня Брасова емігрувала разом із дочкою від
першого шлюбу (з сином відомого російського
багача Сави Морозова) і сином від князя Міхаїла. В
останні роки жила дуже бідно.
Наприкінці 1951 р. захворіла на рак грудної
залози. Господиня квартири, де жила Брасова, вважаючи це захворювання
заразним, вигнала її на вулицю. Померла в 71-річному віці в Laennec charity
hospital для безпритульних.
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Браун, Вернер фон
(Wernher Magnus Maximilian Freiherr von Braun;
23.03.1912, Вірзиц, тепер – Вижиськ, Польща –
16.06.1977, Александрія, біля Вашинґтона) –
німецький й американський конструктор ракетнокосмічної техніки. Походив з давнього знатного
роду: його предки ще в 1699 р. були проголошені
баронами. У 1920 р., коли родинна місцевість була
передана за Версальським договором Польщі, фон
Брауни переїхали в Берлін. Майбутнй конструктор
навчався в Цюрихському та Берлінському технологічних інститутах і в Берлінському університеті.
У 1930 р. почав працювати над ракетами на рідкому паливі. У 1932–
1933 рр. на полігоні поблизу Кумерсдорфа здійснив запуск кількох
ракет на висоту 2200–3500 м. У 1934 р. здобув ступінь доктора наук.
З 1937 р. – член Націонал-соціалістської партії Німеччини (згодом фон
Браун коментував вступ у цю партію як вимушений крок), з 1943 р. –
штурмбанфюрер СС (майор). З 1937 р. – технічний керівник німецького
ракетного дослідницького центру в Пенемюнде та головний конструктор
ракети V-2 (Фау-2). Перша така ракета впала в лондонському районі
Чизвік 8 вересня 1944 р. Загалом було виготовлено 1402 ракети V-2, з яких
1054 вибухнули в Лондоні.
У травні 1945 р. після капітуляції Німеччини разом із співробітниками
здався в полон армії США. З вересня 1945 р. працював у США, з 1955 р. –
американський громадянин. У 1945 р. очолив Службу проектування та
розробки озброєнь армії у Форт-Бліссі (штат Техас). З 1950 р. працював
у Редстоунському арсеналі в Гантсвілі (штат Алабама), де сконструював
ракету середнього радіуса дії. З 1956 р. – керівник програми розробки
балістичної ракети «Юпітер-С», на основі якої побудовано штучні
супутники землі серії «Експлорер» (перший такий супутник запущено
31 січня 1958 р.).
Ще в 1952 р. опублікував роботу, в якій висунув ідею космічних
станцій. З 1960 р. – член Національного управління США з аеронавтики
та досліджень космічного простору (NASA) і директор Центру космічних
польотів NASA. Керував розробкою ракет-носіїв серії «Сатурн» і космічних
кораблів серії «Аполлон», на яких було здійснено польоти на Місяць.
З 1970 р. – заступник директора NASA з планування пілотованих космічних
польотів. З 1972 р. працював у промисловості.
Співпрацював зі студією Діснея в постановці науково-фантастичних
фільмів. У 1947 р. фон Браун відіслав листа в Німеччину своїй 18-річній
двоюрідній сестрі Марії фон Квісторп з пропозицією вийти за нього заміж.
«Наймайстерніше приховує свій талант той, якому немає що приховувати»
(Едмунд Берк)
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Весілля відбулося в лютеранській церкві в Німеччині. Подружжя мало
трьох дітей.
Фон Браун багато курив. У 1973 р. в результаті рутинного обстеження в
нього виявили задавнену форму раку нирки. Помер внаслідок внутрішньої
кровотечі в 65-річному віці.
Браун, Памела
(Pamela Mary Brown; 08.07.1917, Лондон –
18.09.1975, там само) – англійська кіноакторка.
Знялася в таких відомих фільмах, як «Річард ІІІ»
(«Richard III», 1955) з Лоуренсом Олів’є, «Жадоба
життя» («Lust for Life», 1956) з Кірком Дуґласом,
«Клеопатра» («Cleopatra», 1963), «Беккет» («Becket»,
1964).
Померла у 58-річному віці від раку.
Бреккер, Майкл
(Michael Brecker; 29.03.1949, Філадельфія –
13.01.2007, Нью-Йорк) – відомий американський
джазовий тенор-саксофоніст. Лауреат 11 нагород
«Ґреммі».
Помер в 57-річному віці від лейкемії.

Брель, Жак
(Jacques Romain Georges Brel; 08.04.1929,
Схарбек, передмістя Брюсселя – 09.10.1978,
Бобіньї, біля Парижа) – легендарний бельгійський
(франкомовний) шансоньє, актор кіно. За багатьма
оцінками вважається найкращим франкомовним
композитором-піснярем і виконавцем. Школу так
і не закінчив. З 1952 р. Жак почав писати пісні,
які виконував у сімейному колі або на вечірках
у брюссельських кабаре. У 1953 р. вийшла його
перша платівка на 78 обертів. Невдовзі Брель
прибув у Париж на запрошення відомого діяча культури Жака Канетті,

«“Користувач” – це слово, яке професіонали-комп’ютерщики використовують
замість слова “ідіот”» (Даніель Беррі)
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який відкрив талант молодого бельгійця. У 1955 р. дружина з дітьми
переїхала до Жака у Францію.
У 1956 р. почав співпрацювати з піаністом-акомпаніатором і
оркестрантом Франсуа Робе, у 1957 р. в нього з’явився ще один
акомпаніатор – Жерар Жуанне – для концертних виступів. Співпрацював
з Морісом Шевальє і Мішелем Леґраном. Тоді ж його черговий альбом
отримав ґран-прі Академії Шарля Кро. З 1958 р. Брель активно виступав
у престижних залах «Олімпія» та «Бобіно», відбулися його численні
закордонні концертні турне (зокрема в СРСР). На піку успіху в 1966 р.
Брель вирішив залишити спів і сцену. 16 травня 1967 р. відбувся його
останній концерт.
У 1967 р. дебютував у фільмі Андре Каята «Професійний ризик» («Les
risques du metier») у ролі вчителя, якого з помсти учениця звинувачує у
зґвалтуванні. У 1971 р. Марсель Карне зняв його у своїй стрічці «Вбивці
іменем порядку» («Les assassins de l’ordre»), де Брель зіграв роль слуги
правосуддя, який стає до боротьби зі злочинцями-поліцаями. Едуард
Молінаро використав його безсумнівний комедійний дар у своїх
фільмах «Мій дядько Бенжамін» («Mon oncle Benjamin», 1969) і «Зануда»
(«L’emmerdeur», 1973), а Клод Лелюш – у бурлескній ролі в стрічці «Пригода – це пригода» (L’aventure c’est l’aventure», 1972).
Брель багато курив. Коли дізнався, що захворів на рак легені, то поїхав
на Маркізи, щоб прожити відведений йому час для себе та своїх близьких.
Тоді (ще за рік до смерті) записав останній прощальний диск, який мав
величезний успіх. Помер у 49-річному віці. Похований на Маркізьких
островах – поруч з Полем Ґоґеном.
Бриннер, Юл
(Yul Brynner; 07.07.1915, Владивосток, Росія –
10.10.1985, Нью-Йорк) – американський актор
театру та кіно, кінозірка, лауреат премії «Оскар» за
найкращу чоловічу роль («Король і я» / «The King
and I», 1957). Для виконання ролі короля Сіаму
він поголив голову, і відтоді ця поголена голова
стала фірмовим знаком актора. Бриннер знявся в
багатьох як американських фільмах, так і фільмах
інших країн. З цікавих ролей варто відзначити роль
Кріса в «Чудовій сімці» («The Magniicent Seven»,
1960), Дмитра Карамазова в «Братах Карамазових»
(«The Brothers Karamasow», 1958) і Тараса Бульби в американській
екранізації твору Гоголя («Taras Bulba», 1962). Взагалі, завдяки своїй
зовнішності Бриннер міг виконувати ролі таємничих, загадкових героїв.
«Справи ніколи не є такими поганими, щоб не можна було їх погіршити»
(Гемфрі Боґарт)
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У квітні 1983 р. під час гастролей у Сан-Франциско Юл Бриннер
звернувся до медиків і вони виявили в нього рак легені. Юл був затятим
курцем: викурював до трьох пачок сигарет на день. Хворобу вже неможна
було спинити, вона прогресувала: був ушкоджений спинний мозок. Актор
страждав від сильного болю, але продовжував виступати. Ніхто, крім його
партнерів по сцені, не знав про це. Після смерті 70-річного Юла Бриннера
на телебаченні неодноразово повторювалося його коротке звернення
про шкідливість куріння, зняте незадовго до смерті актора на замовлення
Національного інституту раку. Сидячи перед телекамерою, він говорив:
«Я мертвий тепер лише тому, що дуже багато курив. Через те всім, хто мене
зараз бачить, я кажу: не дратуйте долю». Це звернення вперше з’явилося
на екранах у день смерті Бриннера.
Бріалі, Жан-Клод
(Jean-Claude Brialy; 30.03.1933, Омал, тепер –
Сур-Ель-Гозлан, Алжир – 30.05.2007, Париж) – французький кіноактор і режисер. На початку 1960-х рр.
зіграв свої найкращі ролі у фільмах режисерів «нової
хвилі», ставши одним з її символів: «400 ударів»
Трюффо, «Жінка є жінка» («Une femme est une femme»,
1961) Годара, «Виховання почуттів» Астрюка, «Ваніна
Ваніні» Росселіні. У 1971 р. Бріалі дебютував як
режисер, знявши фільм «Шипшина» («Eglantine»), за
який отримав приз на кінофестивалі в Сан-Себастьяні.
Очолював театр-вар’єте «Буфф-Паризьєн».
Помер у 74-річному віці від раку.
Бріджмен, Персі Вільямс
(Percy Williams Bridgman; 24.02.1905, Кембридж,
штат Массачусетс – 20.08.1961, Рендольф, штат
Нью-Гемпшир) – американський фізик у галузі
високого тиску, лауреат Hобелівської премії (1946).
Захворiв на метастатичний рак i знав,
що приречений. Швидко втрачаючи здатнiсть
пересуватись i не знайшовши лiкаря, який
полегшив би йому вiдхiд з життя, 56-річний
Брiджмен наклав на себе руки. Учений залишив
записку, де зазначив: «Hе дуже порядно з боку
суспiльства примушувати людину саму здiйснювати
такi вчинки. Напевно, це останнiй день, коли я мiг зробити це сам».
«Майбутнє – як небеса – кожен його звеличує, але ніхто не хоче опинитися там
вже тепер» (Джеймс Болдуїн)
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Брока, Філіп де
(Phillipe Claude Alex de Broca de Ferrussac;
15.03.1933, Париж – 25.11.2004, Нюіллі-сюрСен) – видатний французький кінорежисер. Де Брока розпочав свій кіношлях у
1950-х рр. як асистент легендарних режисерів
Клода Шаброля та Франсуа Трюффо. За свою
40-річну кар’єру зняв близько 30 комедій.
Славу здобув після виходу фільмів «Картуш»
(«Cartouche», 1962), «Людина з Ріо» («H: L’Homme de Rio», 1964) – із
цих картин розпочалася творча співпраця де Брока зі Жаном-Полем
Бельмондо. Режисер також працював з Аланом Бейтсом, Івом Монтаном,
Філіпом Нуаре.
Помер у 71-річному віці від раку. «Французьке кіно втратило одного
з найталановитіших своїх представників», – зазначив президент Франції
Жак Ширак, коментуючи звістку про смерть де Брока.
Броккдорфф-Рантцау, Ульріх фон
(Ulrich von Brockdorf-Rantzau; 29.05.1869,
Шлезвіґ-Гольштейн – 08.09.1928, Берлін) – граф,
німецький дипломат, перший міністр закордонних
справ Веймарської республіки та посол у СРСР
упродовж 1920-х рр. Відіграв важливу роль
в організації проїзду Владіміра Лєніна через
Німеччину перед більшовицьким переворотом
1917 р. в Росії.
Помер у 59-річному віці від раку горла.

Броневські, Владислав
(Wladyslaw Broniewski; 17.12.1897, Плоцьк –
10.02.1962, Варшава) – польський поет,
провідний представник «пролетарської літератури».
Помер у 64-річному віці від раку гортані.

Броун, Томас
(Thomas Browne; 19.10.1605, Лондон – 19.10.1682, Норидж, Норфолк) –
англійський письменник, знавець старожитностей, лікар. У 1626 р. закінчив Вінчестер-коледжі і Бродгейт-Голлі (нині – Пембрук-коледж) Оксфорд-
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ського університету. Подорожував по Ірландії,
вивчав медицину в університетах Монпельє і
Падуї. Захистив докторську дисертацію в Лейдені.
Згодом оселився в Галіфаксі, де розпочав лікарську
практику. У 1637 р. здобув ступінь доктора наук в
Оксфорді. Перебрався в Норидж, де проживав до
кінця своїх років. Броун був видатним терапевтом,
однак його міжнародна слава письменника ще при
житті перевершила славу лікаря.
Перший твір «Релігія лікаря» («Religio Medici»,
1642) таємно від автора був двічі надрукований
з одного з рукописів, які мали його друзі. Книгу
в тому ж році церква заборонила читати. У 1646 р. вийшла друком книга
«Епідемія хибних думок» («Pseudodoxia Epidemica»), більше відома під
назвою «Поширені помилки», в якій зібрані дуже цікаві роздуми про
науку, старожитності та історію. У 1658 р. був опублікований останній
твір Броуна – «Поховання в урнах і сад Кіра» («Urne Burial and The Garden
of Cyrus»). У його творах вперше вжито слова «комп’ютер» (computer)
i «електрика» (electricity), хоч, зрозуміло, в іншому, ніж тепер розумінні.
За переконаннями Броун був роялістом, і в 1671 р. Карл II надав йому
звання рицаря. Єдиним же відголоском Громадянської війни в його творах
є побіжна згадка про «цей нерозумний вік».
Помер якраз на своє 77-річчя від раку товстої кишки.
Броунінґ, Тод
(Charles Albert «Tod» Browning, Jr.; 12.07.1880,
Луїсвіл, штат Кентуккі – 05.10.1962, Голлівуд, штат
Каліфорнія) – американський кінорежисер, актор
і сценарист, один із засновників жанру фільмів
жахів. У 1920-х рр. зняв кілька фільмів, головні ролі
в яких зіграв Лон Чейні. Останній готувався також
до виконання головної ролі у фільмі «Дракула»
(«Dracula»), але помер у 47-річному віці від раку
гортані. Фільм вийшов у 1931 р., мав величезний
успіх у глядачів і розпочав цілу хвилю фантастичних
фільмів жахів. Найбільшим художнім досягненням Броунінґа нині вважають
фільм «Виродки» («Freaks», 1932), але відвертість у зображенні моральних
проблем була незвичною для того часу. У 1942 р. припинив працювати.
Упродовж життя кілька разів лікувався від алкоголізму. Наприкінці
1950-х рр. з приводу раку горла йому виконали калічачу операцію на
язику. Після цього не показувався на очі навіть найближчим родичам.
Помер у 82-річному віці від прогресування раку.
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Брукс, Геррієт
(Harriet Brooks; 01.01.1876, Ексетер, Онтаріо –
17.04.1933, Монреаль) – перша канадська вчена в
галузі ядерної фізики, перша учениця Резерфорда.
Померла в 57-річному віці від лейкемії. Хворобу пов’язували з опроміненням, якого вчена зазнала в молоді роки під час наукових досліджень.

Брукс, Ґвендолін
(Gwendolyn Brooks; 07.07.1917, Топека, штат
Канзас – 03.12.2000, Чикаґо) – перша афроамериканська поетеса, яка була нагороджена
Пулітцерівською премією (збірка «Annie Alle»,
1950). Здобула понад 75 почесних ступенів у різних
коледжах й університетах.
Померла у 83-річному віці від раку грудної
залози.
Буеса, Мануель
(Manuel Artime Buesa; 29.01.1932, Куба – 17.11.
1977, Маямі, штат Флорида, – кубинський лікар,
який керував висадкою кубинських емігрантів
у Затоці Свиней на Кубі 17 квітня 1961 р.
Помер у 45-річному віці від раку підшлункової
залози з метастазами в печінці.

Буковські, Чарльз Генрі
(Henry Charles Bukowski; 16.08.1920, Андернах,
Німеччина – 09.03.1994, Сан-Педро, штат
Каліфорнія) – американський поет і романіст.
Мати – німкеня, батько – американець польського
походження. Буковські проживав у Лос-Анджелесі,
який і описував у своїх творах. Працював у жанрі
гіперреалізму, зображаючи героїв, що перебували
в атмосфері алкогольної залежності, гультяйства
та насильства. Твори Буковські неодноразово
екранізували.
Помер у 73-річному віці від лейкемії.
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Булгаков, Сєргєй
(Сергей Николаевич Булгаков, отец Сергий;
16.07.1871, Лівни, Орловська губернія, Росія –
1944, Париж) – російський економіст, філософ,
теолог. Народився в сім’ї сільського священика.
Навчався в духовному училищі й Орловській
духовній семінарії (до 1888 р.). У 1890 р. захопився
марксизмом, спілкувався з К. Каутським, А. Бебелем,
Ґ. Плєхановим. У 1894 р. закінчив юридичний
факультет Московського університету.
Викладав політичну економію в Московському
технічному училищі. З 1901 р. працював ординарним професором у Київському політехнічному інституті. Пройшов довгий
шлях «від марксизму до ідеалізму». Приблизно з 1900 р. проблема релігійнофілософського обґрунтування загальнолюдського прогресу – центральна
проблема його світогляду. У 1906–1918 рр. професор Московського
комерційного інституту (до 1918 р.). Був депутатом Второй Государствєнной думи (як безпартійний «християнський соціаліст»). Жовтневий більшовицький переворот сприйняв негативно (відгукнувся на нього діалогами
«На пиру богов»). Під час Громадянської війни проживав у Криму.
У 1922 р. Булгаков був включений до складених ҐПУ за ініціативою
Лєніна списків діячів науки та культури, яких слід вислати за кордон.
Проживав у Константинополі, Празі, а з 1925 р. – у Парижі, де створив
Православний богословський інститут.
У 1939 р. в Булгакова виявили рак горла. Йому виконали кілька
операцій, після яких великою мірою втратив здатність говорити. Помер у
73-річному віці.
Буллард, Едвард
(Edward Bullard; 21.09.1907, Норвіч, Англія –
03.04.1980, Ла-Йолла, штат Каліфорнія) – лорд,
британський фізик і геофізик, автор гіпотези про
суперконтинет Панґія.
Помер у 72-річному віці після тривалої боротьби
з раком.
Булліт, Вільям
(William Christian Bullitt, Jr.; 25.01.1891 Філадельфія – 15.02.1967,
Нюіллі, Франція) – американський дипломат, перший посол США в СРСР
(1933–1936). У 1917 р. президент Вільсон призначив його заступником
«Творити не так вже й важко, найважче – закреслювати зайві ноти»
(Йоганнес Брамс)
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державного секретаря. На Паризькій мирній
конференції Булліт входив в апарат радників
Вільсона. У березні 1919 р. він очолював секретну
міжнародну місію в Радянську Росію, де зустрічався
з Лєніним. У 1923 р. Булліт розлучився і згодом
одружився з Луїзою Браянт – вдовою Джона Ріда,
автора книги «Десять днів, які потрясли світ». Проте
в 1930 р. це подружжя розпалося. Резиденцією
посла США в Москві був Спасо-Хаус. Вечірні
зустрічі, які відбувалися там, стали легендарними –
одну з них описав М. Булгаков у романі «Мастер
и Маргарита». Незважаючи на дружні стосунки зі
Сталіним та іншими радянськими керівниками,
посол інформував Вашинґтон про найжахливіші якості сталінського
режиму. Булліт співпрацював із З. Фройдом, з яким створив психологічний
портрет президента США Вудро Вільсона. Після СРСР був послом у Франції
(до її окупації). Нагороджений орденом Почесного леґіону.
Помер у 76-річному віці від лейкемії.
Бумедьєн, Хуарі
(Houari Boumedienne, насправді – Mohammed
Ben Brahim Boukharouba; 23.08.1932, Клаузель –
27.12.1978, Алжир) – алжирський політик. У 1951 р.
вступив в університет у Каїрі, де зійшовся з членами організації Насера «Вільні офіцери» і перед
поверненням в Алжир у 1955 р. пройшов курс
навчання методів партизанської війни. У 1958 р.
став командувачем усіх баз Фронту національного
визволення (АНО) в Західному Алжирі і Марокко, в
1960 р. – начальником штабу АНО. Після здобуття
незалежності в 1962 р. був призначений міністром
оборони, а в 1963 р. – віце-президентом Алжирської Республіки. 19 червня
1965 р. здійснив державний переворот і оголосив себе президентом, яким
був до смерті. Провадив націоналізацію нафтової промисловості, аграрну
реформу. Його іменем назвали міжнародний аеропорт в Алжирі.
У 1978 р. здоров’я Бумедьєна почало погіршуватися. Він безуспішно
лікувався в Москві. Помер у 46-річному віці від макроглобулінемії
Вальденштрема, перебуваючи протягом 39 днів у комі.

«Актор – це людина, яка не слухає, доки говорять не про неї»
(Марлон Брандо)
«Чиста наука – це те, що я роблю, коли не знаю, що роблю» (Вернер фон Браун)
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Бурвіль
(Bourvil, насправді – Andre Zacharie Raimbourg;
27.07.1917, Прето-Вікмар, департамент Сена
Приморська – 23.09.1970, Париж) – французький
комедійний кіноактор. Найвідоміші ролі зіграв
у фільмах «Три мушкетери» («Les Trois Mousquetaires», 1953), «Ґава» («Le Corniaud», 1964),
«Велика прогулянка» («La Grande Vadrouille», 1966).
Помер у 53-річному віці від множинної
мієломи.

Бурдьйо, П’єр
(Pierre-Felix Bourdieu; 01.08.1930, Денґвін –
23.01.2002, Париж) – видатний французький
філософ і соціолог, близький до неомарксизму.
Очолював Центр європейської соціології. Був
одним із найвпливовіших представників сучасної
гуманітарної думки. Його роль порівнюють з
впливом Сартра. Бурдьйо першим звернув увагу
вчених на комплекс проблем, пов’язаних з новим
перерозподілом світових ресурсів, появою «нових
бідних», за що його іноді називають «ідейним
натхненником антиглобалізму». Вивчав дуже
широке коло проблем: соціальне відтворення, система освіти, держава,
влада та політика, література, мас-медіа, соціальні науки і т.ін.
Помер у 71-річному віці від раку легені у Saint-Antoine hospital.
Бускетта, Томасо
(Tommaso Buscetta; 13.07.1928, Палермо,
Сицилія – 04.04.2000, Нью-Йорк) – бос італійської
мафії, який першим серед злочинців такого рівня
погодився співпрацювати з правосуддям.
Помер у 71-річному віці після дворічної
боротьби з раком.

«Через п’ятсот років на Землі залишаться лише стоячі місця»
(Вернер фон Браун)
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Буш, Робін
(Pauline Pierce «Robin» Bush; 20.12.1949,
Комптон, штат Каліфорнія – 11.10.1953, Нью-Йорк) –
дочка президента США Джорджа Буша-старшого
та Барбари Буш, сестра президента США Джорджа
Буша-молодшого.
Померла від лейкемії, не проживши навіть
чотири роки. «Я переживав горе і шок, – пише Бушмолодший у своїй книзі. – Я знав, що Робін хворіла,
але не міг навіть уявити собі, що вона помре.
Лише мить тому в мене була сестра, і раптом її
не стало. Дотепер ці миті залишаються найбільш
виразним спогадом мого дитинства – гострим болем на тлі на загал досить
щасливого часу».
Бушнелл, Девід
(David P. Bushnell; 31.03.1913, Сент-Пол, штат Міннесота – 24.03.2005, Лаґуна-Біч, штат Каліфорнія) –
американський бізнесмен. Заснував у 1948 р.
компанію «Bushnell Optical», яка виробляла біноклі
для широкого вжитку.
Помер у 91-річному віці від негоджкінської
лімфоми.

Б’юік, Девід
(David Dunbar Buick; 17.09.1854, Арброаз,
Шотландія – 05.03.1929, Детройт, штат Мічиґан) – засновник відомої автомобільної компанії
«Buick Motor Car Co».
Помер у 74-річному віці від раку товстої
кишки.

«Найкращий комп’ютер, до того ж єдиний, який можна виробляти у
великій кількості за допомогою некваліфікованої праці, – це людина»
(Вернер фон Браун)
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Бюрасса, Роберт
(Robert Bourassa; 14.07.1933, Монреаль –
02.10.1996, там само) – канадський політик,
прем’єр-міністр Квебеку (1970–1976, 1985–1990).
Помер у 63-річному віці від меланоми.

Вавілов, Владімір
(Владимир Фёдорович Вавилов; 05.05.1925 –
11.03.1973) – російський композитор, гітарист і
лютняр, автор музики відомої пісні «Город
золотой» і численних музичних містифікацій. Йому
приписують авторство багатьох композицій, які він
видавав за твори середньовічних композиторів.
Помер у 47-річному віці після операції з
приводу раку підшлункової залози.

Вадім, Роже
(Roger Vadim, насправді – Roger Vladimir Plemiannikov; 26.01.1928, Париж – 11.02.2000, Сен-Тропе) –
видатний французький кінорежисер. Виявив талант
Бріджит Бардо (його першої дружини) у першому її
фільмі «І Бог сотворив жінку» («And God Created
Woman», 1956). Був одружений п’ять разів (зокрема
зі славетною американською кіноакторкою Джейн
Фондою), мав сина від Катрін Деньов.
Помер у 72-річному віці від злоякісної
лімфоми.
Валкер, Девід
(David Mathieson Walker; 20.05.1944, Коламбус, штат Джорджія –
23.04.2001, Х’юстон, штат Техас) – американський військовий пілот,
«Я ніколи не довіряв непитущій людині» (Джон Вейн)
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астронавт NASA. У 1984–1995 рр. здійснив
чотири космічні польоти за програмою «Space
Shuttle» загальною тривалістю понад 30 днів.
У березні 2001 р. в нього виявили рак. Через
місяць помер у 56-річному віці у відомому MD
Anderson Cancer Center.

Ванґ, Ен
(An Wang; 02.07.1920, Шанхай, Китай –
24.03.1990, Бостон) – американський комп’ютерний
інженер і винахідник китайського походження,
співзасновник комп’ютерної компанії «Wang Laboratories». На початку 1960-х рр. ця компанія одна з
перших почала виробляти різні моделі настільних
електронних калькуляторів з цифровими дисплеями. У 1970 р. продажі компанії досягнули
27 млн доларів. Через шість років вона почала виробляти комп’ютери для обробки тексту. У 1988 р.
Ванґа ввели до Залу слави винахідників.
Помер у 69-річному віці від раку стравоходу,
який було діагностовано за рік до смерті.
Ванденберґ, Хойт
(Hoyt Sanford Vandenberg; 24.01.1899, Мілуокі,
штат Вісконсин – 02.04.1954, Вашинґтон) –
американський генерал, другий директор ЦРУ
(1946–1947), заступник керівника штабу Військовоповітряних сил США.
Через хворобу 30 червня 1953 р. подав у
відставку і через вісім місяців помер у 55-річному
віці від раку простати.
Вансе, Денітра
(Danitra Vance; 13.07.1954, Чикаґо –
21.08.1994, Маркгем, штат Іллінойс) –
американська темношкіра кіноакторка.
У 1990 р. у Вансе виявили рак грудної
залози, з приводу якого здійснили
мастектомію. Вона навіть створила
виставу «Радикальне керівництво для
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дівчат про радикальну мастектомію» («The Radical Girl’s Guide to Radical Mastectomy»), яка проходила в Нью-Йоркському публічному театрі в
сезоні 1991–1992 рр. Однак прогресування хвороби в 1993 р. спричинило
припинення вистав. Померла у 39-річному віці.
Васільчікова, Марія
(Мария Илларионовна Васильчикова, англійською – Marie Illarionovna «Missie» Vassiltchikov;
11.01.1917, Санкт-Петербурґ – 12.08.1978, Лондон) –
російська аристократка, княжна, дочка депутата
IV Державної думи Росії. У 1919 р. її родина емігрувала до Латвії, а в 1940 р., втікаючи від радянської
влади, переїхала до Берліна. Там Марія, яка знала
кілька іноземних мов, влаштувалася на роботу в
Міністерство закордонних справ. Весь цей час вела
приватний щоденник англійською мовою. Його
посмертне видання («Berlin Diaries 1940–1945»)
кинуло світло на події липня 1944 р., коли в замаху на Гітлера брали участь
чимало знайомих Марії.
Померла в 61-річному віці від хронічної лейкемії.
Васютін, Владімір
(Влaдимиp Bлaдимиpoвич Bacютин; 08.03.1952,
Харків – 19.07.2002, Моніно, Московська обл.) –
радянський космонавт українського походження.
Здійснив політ у космос у 1985 р. як командир
космічного корабля «Союз Т-14» й орбітальної
станції «Салют-7» (тривалістю 64 дні).
Помер у 50-річному віці від раку простати.

Ватанабе, Йоко
(Yoko Watanabe; 12.07.1953, Фукуока – 5.07.2004,
Мілан) – легендарна японська оперна співачка
(сопрано). Прославилася виконанням головної
партії в опері Пуччіні «Мадам Батерфляй» на сценах
найкращих театрів світу.
У січні 2000 р. захворіла на рак. Полишила
оперну сцену і розпочала лікування. Померла від
прогресування хвороби в 51-річному віці.
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Вашинґтон, Мері
(Mary Ball Washington; 1708, Ланкастер-Каунті, штат Вірджинія –
25.08.1789, Фредериксбурґ, штат Вірджинія) – мати першого президента
США Джорджа Вашинґтона (1732–1799). Джордж був найстаршим зі шести
її дітей. Після смерті чоловіка в 1743 р. Мері вдруге не одружувалася і сама
виховувала дітей.
Померла через чотири місяці після інавгурації сина у 81-річному віці
від раку грудної залози. Її ім’ям названо університет, лікарні, бібліотеки,
коледжі і т. ін.
Вебер, Джозеф
(Joseph Weber; 17.05.1919, Патерсон, штат
Нью-Джерсі – 30.09.2000, Пітсбурґ, штат Пенсильванія) – американський фізик, один із винахідників квантових підсилювачів випромінювання
(лазерів), а також перших детекторів гравітаційних
хвиль.
Помер у 81-річному віці внаслідок ускладнень
після лікування негоджкінської лімфоми.
Ведґвуд, Камілла
(Camilla Hildegarde Wedgwood; 25.03.1901,
Барластон, Англія – 17.05.1955, Сент-Леонард,
Австралія) – англійський антрополог, одна з
перших жінок у цій галузі. Відомою стала завдяки
своїм роботам на островах Тихого океану і в
Австралії.
Померла в 54-річному віці від раку легені в
Royal North Shore Hospital.
Вейл, Іржі
(Jiri Weil; 06.08.1900, Прасколеси – 13.12.1959,
Прага) – чеський письменник єврейського походження. Ще в молодості поділяв комуністичні
ідеї. Переслідувався як радянською владою, так
і нацистами. Автор романів «Життя із зіркою» («Zivot s hvezdou») і «Мендельсон на даху».
Помер у 59-річному віці від раку.

«Те, що може бути показане, не може бути сказане» (Людвіг Віттґенштейн)
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Вейн, Джон
(John Wayne, насправді – Marion Michael Morrison; 26.05.1907, Вінтерсет, штат Айова – 11.06.1979,
Лос-Анджелес) – легендарний американський
кіноактор. Вважається ідеальним виконавцем
ролей у вестернах. Нагороджений премією «Оскар»
за найкраще виконання чоловічої ролі у фільмі
«Справжня витримка» («True Grit», 1969). Відомий
своїми антикомуністичними поглядами.
У 1964 р. в 57-річного Вейна виявили рак легені,
відтак видалили ліву легеню та два ребра. Хворобу
пов’язували з акторською роботою в місцевості,
де відбувалися випробування ядерної зброї, забуваючи, що від початку
1930-х рр. аж до операції Вейн викурював по 3–5 пачок сигарет на день. На
щастя рецидив раку легені не настав. Актор активно долучався до роботи
протиракового товариства, жертвував йому великі суми грошей.
Найкращим акторським досягненням Вейна в 1970-х рр. була його
робота у фільмі «Стрілець» («The Shootist», 1976), де він зіграв роль
безнадійно хворого на рак колишнього стрільця. Партнеркою Вейна була
Лорен Беколл, вдова славетного Гемфрі Боґарта (також жертви раку). Вона
згадує, що на всі її скарги з приводу життєвих і творчих проблем Вейн
відповідав своєю улюбленою приповідкою: «Якщо вранці ти прокинувся,
вважай цей день щасливим!»
Помер у 72-річному віці від раку шлунка в клініці Каліфорнійського
університету. У 1991 р. на її базі за ініціативою старшого сина Вейна і за кошти
родини актора було створено John Wayne Cancer Clinic при Каліфорнійському
університеті. Пізніше клініка була переведена в Санта-Моніку, нині – це один
з найавторитетніших у галузі дослідження раку заклад.
Велш, Пітер
(Peter Wells; 1948 – 27.03.2006, Сідней) –
австралійський рок-музикант, гітарист відомого
гурту «Rose Tattoo».
У 2002 р. в музиканта виявили рак простати.
Незважаючи на це, він продовжував виступати
зі своїми колегами аж до червня 2005 р. Кілька
останніх тижнів життя 58-річний Велш провів у
лікарні.

«Я мав три жінки, маю шестеро дітей і шестеро внуків, але я так і не зрозумів
жінок» (Джон Вейн)
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Венто, Брюс
(Bruce Frank Vento; 07.10.1940, Сент-Пол, штат
Міннесота – 10.10.2000, там само) – американський
політик, член Конґресу (1977–2000).
У лютому 2000 р. захворів на мезотеліому,
яку пов’язували з азбестозом. Було призначене
агресивне лікування – спочатку видалили одну
легеню, застосовували хіміотерапію й опромінення.
Прогноз оцінювався сприятливо, але у вересні
виявили ексудативний плеврит з протилежного
боку. Невдовзі 60-річний політик помер. Венто є чи не найвідомішою
жертвою такого відносно рідкісного типу злоякісних пухлин, як
мезотеліома.
Вентре, Маріель
(Maria Rachele «Mariele» Ventre; 16.07.1939,
Болонья – 16.12.1995, там само) – засновниця та
диригент відомого італійського дитячого хору «Piccolo Coro dell’ Antoniano».
Померла в 56-річному віці від раку.

Вереш, Марішка
(Mariska Veres; 01.10.1947, Гааґа – 02.12.2006, там
само) – голландська співачка, батько якої походив
з Угорщини і був відомим циганським скрипалем,
солістка групи «Shocking Blue» (1968–1974).
У 1970 р. стала всесвітньо відомою, коли синґл
«Venus» («She’s got it», у нас був широковідомий
під спотвореною назвою «Шизґара») зайняв верхні
рядки хіт-парадів у Європі та США. Після розпаду
групи «Shocking Blue» продовжувала сольну
кар’єру, хоча ця група збиралася ще кілька разів
для різних записів.
Померла в 59-річному віці від раку.
«Стіни інколи прикрашають висловами, але не теоремами механіки»
(Людвіг Віттґенштейн)
«Хто б не виграв вибори, до влади приходить міністерство фінансів»
(Гарольд Вільсон)
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Вернер, Манфред
(Manfred Worner; 24.09.1934, Штутґарт –
13.08.1994, Брюссель) – німецький політик, міністр
оборони ФРН (1982–1988), Генеральний секретар
НАТО (1988–1994) у період завершення «холодної
війни» й об’єднання Німеччини.
У квітні 1992 р. йому виконали першу з трьох
операцій з приводу раку товстої кишки.
Помер у 59-річному віці від прогресування раку,
залишаючись на своїй посаді.
Вестон, Кен
(Kenneth William «Ken» Weston; 30.05.1947,
Фінсбері-Парк, Англія – 13.09.2001, Лондон) –
лауреат премії «Оскар» (2001) за найкраще
озвучення (фільм «Гладіатор»).
Помер у 54-річному віці від раку нирки.

Вєртов, Дзиґа
(насправді – Денис Абелевич Кауфман;
02.01.1896, Бялисток, Польща – 12.02.1954,
Москва) – радянський кінорежисер єврейського походження, один із засновників і
теоретиків документального кіно. Зняв багато
широковідомих документальних кадрів, у
яких пропагувалися події становлення
більшовизму в СРСР. Його брати – відомі
кінорежисери Боріс і Міхаїл Кауфмани.
Наприкінці 1953 р. захворів на рак шлунка, від якого помер у
58-річному віці.
Віженер, Блез де
(Blaise de Vigenere; 05.04.1523, Сент-Пуркейн – 1596) – французький
дипломат. Був послом у Римі. Запропонував у 1585 р. систему періодичної
«Він був великим патріотом, гуманною людиною, істинним другом, – якщо,
звичайно, це правда, що він помер» (Вольтер)
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гаслової заміни, що стала першим великим
відкриттям у криптографії від часів Юлія Цезаря.
«Квадратний шифр» Віженера упродовж 350 років
вважався однією з найнадійніших систем. Головною
перевагою методу Віженера була його простота.
Помер у 73-річному віці від раку горла.

Візбор, Юрій
(Юрий Иосифович Визбор; 20.06.1934, Москва –
17.09.1984, там само) – радянський (батько –
литовець, мати – Марія Шевченко – українка з
Кубані) кіноактор (зокрема, роль Мартіна Бормана
у фільмі «17 мгновений весны»), журналіст,
письменник, сценарист, поет, бард, один із
основоположників жанру авторської пісні (автор
понад 300 пісень), творець жанру пісні-репортажу.
У травні 1984 р. Візбору поставили діагноз задавненого раку. Невдовзі
він помер у 50-річному віці від метастазів у печінці.
Ві Кім Ві
(Wee Kim Wee; 04.11.1915, Сінґапур – 02.05.2005,
там само) – четвертий президент Сінґапуру
(1985–1993), перший, який був китайського походження. Відрізнявся надзвичайною скромністю, був
дуже шанований співгромадянами, які називали
його «Народним Президентом». З іншого боку
відомо, що посада президента в Сінґапурі швидше
церемоніальна, бо всю повноту влади має прем’єрміністр.
Помер у 89-річному віці від раку простати.
Вікторія
(Victoria Adelaide Mary Louise; 21.11.1840, Лондон – 05.08.1901,
Фрідріхсхоф, Німеччина) – королівська принцеса Великобританії,
найстарша з дітей королеви Великобританії Вікторії й Альбер«Краще пізно, ніж погано» (Вольтер)
«Не все, що є фактом, заслуговує на те, щоб його описали» (Вольтер)
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та Саксен-Кобурґ-Ґотського. До народження
9 листопада 1841 р. молодшого брата (майбутнього
короля Едуарда VII) була спадкоємницею престолу.
У 1858 р. вишла заміж за кронпринца Пруського
(згодом імператора Фрідріха III). Мати Вільгельма II,
принцеси Шарлоти Пруської, королеви Греції Софії.
Імператрицею-консортом Німеччини і королевою
Прусії була лише 99 днів у 1888 р., потім стала
імператрицею-вдовою (її чоловік помер від раку).
Померла в 60-річному віці від злоякісного
ураження хребта.
Вілд, Джек
(Jack Wild; 30.09.1952, Ройтон, Ланкашир, Англія –
01.03.2006, Тебвоз) – англійський кіноактор
(зокрема, роль Олівера Твіста у фільмі «Олівер»).
Багато курив, зловживав алкоголем. У 2000 р.
захворів на рак ротової порожнини. З приводу його
прогресування у 2004 р. здійснили часткову резекцію
язика та видалили голосові зв’язки. Вілд спілкувався
за допомогою дружини. Від прогресування захворювання помер у 53-річному віці.
Вілкокс, Елла
(Ella Wheeler Wilcox; 05.11.1850, Джонстаун, штат
Вісконсин – 30.10.1919, Шот-Біч, штат Коннектикут) –
американська поетеса і письменниця.
Померла в 68-річному віці від раку грудної
залози, на який хворіла впродовж кількох останніх
років життя.

Вілльріх, Вольфганг
(Wolfgang Willrich; 31.03.1897, Ґеттінґен – 18.10.1948, там само) – один
із найвідоміших художників Третього райху. Воював на фронтах Першої
світової війни, перебував у полоні. В уряді Гітлера деякий час працював
міністром культури. Вілльріх був відомий своїми портретами нордичних
«Очі читача – суворіші судді, ніж вуха слухача» (Вольтер)
«Пояснений жарт перестає бути жартом» (Вольтер)
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расових типів. Багато з його робіт потрапили на поштові листівки та
плакати. Під час Другої світової війни був фронтовим художником,
зокрема, створив галерею портретів нагороджених Лицарським хрестом
та німецьких воєначальників. Після війни більшість його робіт знищили, а
Вілльріха взяли в неволю американські військові. У полоні, щоб заробити
трохи грошей, малював портрети американських солдатів.
У неволі його стан здоров’я погіршився, через що був звільнений.
Невдовзі помер від раку в 51-річному віці.
Вільневчиць, Пйотр
(Piotr Wilniewczyc; 31.01.1887, Кімільтей, біля
Іркутська, Росія – 23.12.1960, Варшава) – польський
інженер, конструктор зброї, зокрема, пістолетів.
Частина його винаходів була на озброєнні армії
та поліції Польщі, деякі продукувалися великими
серіями Німеччиною під час Другої світової війни.
Помер у 73-річному віці від раку.

Вільсон, Алан
(Allan Wilson; 1934, Нґаруавагія, Нова
Зеландія – 1991, Сіетл, штат Вашинґтон, США) –
новозеландський біолог, піонер застосування
молекулярних підходів до розуміння еволюції
людини. Зокрема, подав ідею походження всіх
людей від однієї жінки, яка жила 150 тис. років
тому в Африці (на підставі результатів порівняння
мітохондріальної ДНК у людей різних рас).
Його погляди викликають великі дискусії як в
академічному середовищі, так і поза ним.
Помер у 57-річному віці від лейкемії, у лікуванні
якої застосовувалася інтенсивна хіміотерапія з пересадженням кісткового
мозку (донором був рідний брат).
Вільсон, Гарольд
(James Harold Wilson; 11.03.1916, Гаддерсфілд, Йоркшир – 24.05.1995, Лондон) – один
з найвідоміших політиків Великобританії ХХ ст.,
лідер Лейбористської партії. Чотири рази вигравав
загальні вибори (найбільше в минулому столітті),
двічі обіймав пост прем’єр-міністра Великобританії
(1964–1970 і 1974–1976). У квітні 1976 р. йому на-
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дали титули рицаря та пожиттєвого пера, нагородили орденом Підв’язки.
У 1983 р. отримав титул барона Вільсона Ріво.
Невдовзі після добровільної та несподіваної відставки у Вільсона
з’явилися початкові симптоми хвороби Альцгеймера. Політик рідко бував
на публіці. Помер у 79-річному віці від раку товстої кишки.
Вільсон, Карл
(Carl Dean Wilson; 21.12.1946, Гоунторн,
штат Каліфорнія – 06.02.1998, Лос-Анджелес) –
американський рок-музикант. Відомий як засновник і провідний гітарист відомої групи «Beach Boys»,
яку створив разом з братами Браяном та Деннісом.
Дуже багато курив аж до 1980-х рр. На початку
1997 р. в нього виявили рак легені з метастазами
в мозку. Незважаючи на хворобу та хіміотерапію,
він продовжував брати участь у концертах і гастролях групи «Beach Boys». Помер у 51-річному віці від прогресування раку.
Вінер, Александр
(Alexander Solomon Wiener; 16.03.1907, НьюЙорк – 06.11.1976, там само) – американський
біолог, співвідкривач резус-фактора крові.
Помер у 69-річному віці від лейкемії.

Віньї, Альфред де
(Alfred Victor de Vigny; 27.03.1797, Лош,
департамент Ендр і Луара – 17.09.1863, Париж) –
французький письменник, граф, член Французької
академії, один із чільних представників романтизму. Серед його творів – песимістична медитативна поезія, поеми «Елоа» («Eloa», 1823), «Мойсей» («Moise», 1822), «Смерть вовка» («La mort du
loup», 1843), психологічна драма «Чаттертон»
(«Chatterton», 1835) та історичний роман «СенМар» («Cinq-Mars, ou une conjuration sous
Louis XIII», 1826).
Дізнавшись про те, що невиліковно хворий, сприйняв це з винятковою
стійкістю. Помер у 66-річному віці від раку шлунка.
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Віттґенштейн, Людвіґ
(Ludwig Josef Johann Wittgenstein; 26.04.1889,
Відень – 29.04.1951, Кембридж, Англія) – австроанглійський філософ, один із засновників
аналітичної філософії й один із найяскравіших
мислителів ХХ ст. Походив з дуже багатої
австрійської родини. Загальновизнано, що
Віттґенштейн здійснив аж дві революції в західній
філософії. Перша відбулася, коли його «Логікофілософський трактат» надихнув Віденський гурток
на створення програми логічного позитивізму.
Друга сталася, коли його ідеї про природу та
влаштування мови започаткували британську лінгвістичну філософію,
або філософію повсякденної мови. У приватному житті вирізнявся
надзвичайною оригінальністю. Ніколи не був одружений.
У 1950 р. у Віттґенштейна виявили рак простати. Коли йому
повідомили про це, філософ жахнувся – не тому, що був приречений
на швидку смерть, а тому, що йому доведеться помирати в лікарні. Тоді
його лікар Бівен запропонував Віттґенштейну перед смертю поселитися
в нього. Упродовж останніх п’яти тижнів життя філософ мав ясний розум
і багато працював. Помер у 62-річному віці від прогресування раку. Його
останні слова: «Скажіть їм, що я мав чудове життя».
Вітткоп, Ґабріель
(Gabrielle Wittkop, при народженні – Menardeau;
27.05.1920, Нант, Франція — 22.12.2002, Франкфуртна-Майні, Німеччина) – французька письменниця. Темами своїх книг обирала маргінальні
боки людського існування. У роки окупації познайомилася в Парижі з німцем-дизертиром Юстасом Францем Вітткопом, переховувала його від
нацистів. Незважаючи на гомосексуальність
Юстаса і 40-річну різницю у віці, вони одружилися і в 1946 р. переїхали до Німеччини. Найвідоміший твір Вітткоп – написана у формі щоденника
паризького антиквара повість «Некрофіл» («Le Necrophile», 1972), у якій
від першої особи розповідається про сексуальні пригоди цього любителя
мертвої плоті. У 1975 р. опублікувала повість «Смерть С.» («La Mort de C.») –
співзвучну новелі Томаса Манна «Смерть у Венеції» історію британського
гомосексуаліста, який помирає в борделях Бомбея.
У 2001 р., на свій 81-й день народження, Вітткоп, хвора на рак легені,
вирішила накласти на себе руки. Вона писала у листі до свого видавця:
«Я маю намір померти, як і жила, як вільна людина… Я – вільна людина,
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а в наші часи таких небагато. Вільна людина не женеться за успіхом».
Заподіяла собі смерть, використавши наукові знання про різні ліки, яких
набула, працюючи для компанії «Hofmann- La Roche».
Віттл, Френк
(Frank Whittle; 01.06.1907, Ковентрі, Варвікшир,
Англія – 08.08.1996, Колумбія, штат Мериленд,
США) – англійський інженер-винахідник. У
1930 р. першим отримав патент на авіаційний
газотурбінний реактивний двигун, а в 1937 р.
створив його перший прототип. Політ першого
англійського реактивного літака відбувся в 1941 р.,
з 1944 р. його взято на озброєння. У 1948 р. Віттлу
надано титул рицаря.
Помер у 89-річному віці від раку легені.
Віч, Чарльз
(Charles Lacy Veach; 18.09.1944, Чикаґо –
03.10.1995, Х’юстон, штат Техас) – американський
астронавт. Здійснив два польоти на шатлах
«Дискавері» (1991) і «Колумбія» (1992).
Помер у 51-річному віці від меланоми шкіри.

Вішняк, Роман
(Roman Vishniac; 19.08.1897, Павловськ,
Росія – 22.01.1990, Нью-Йорк) – відомий
американський фотограф. Походив з багатої
єврейської родини, яка в 1920-х рр. імігрувала
в Німеччину. Здобув медичну освіту. Після
приходу до влади нацистів став фотографувати
представників єврейського світу Центральної
і Східної Європи. «Я не зміг врятувати мій
народ, я зміг врятувати лише спогади про нього». У 1940 р. виїхав у США.
Там займався біологічною фотографією. Підтримував дружні стосунки
з багатьма відомими сучасниками. Йому належать чи не найвідоміші
фотопортрети Альберта Ейнштейна та Марка Шаґала.
Помер у 92-річному віці від раку товстої кишки.
«Виправитися – це змінити свої вади» (Вольтер)
«Украсти думки буває часто злочинніше, ніж украсти гроші» (Вольтер)
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Властос, Ґреґорі
(Gregory Vlastos; 27.07.1907, Стамбул – 12.10.1991,
Берклі, штат Каліфорнія) – американський
філософ, один із найвідоміших у світі дослідників
давньогрецької філософії, зокрема Платона та
Сократа.
Помер у 84-річному віці від раку.

Воен, Сара
(Sarah Lois Vaughan; 28.03.1924, Ньюарк,
штат Нью-Джерсі – 03.04.1990, Гідден-Гіллс, штат
Каліфорнія) – одна з найвідоміших джазових
співачок ХХ ст. Лауреат премій «Еммі» та «Ґреммі».
Дуже багато курила. Померла в 66-річному віці
від раку легені.

Волков, Сєргєй
(Сергей Николаевич Волков; 19.04.1949, Москва – 31.08.1990, Харків) –
радянський фігурист і тренер. У 1974 р. посів другі місця на чемпіонатах
Європи і світу, а в 1975 р. став першим радянським чемпіоном світу в
чоловічому одиночному катанні.
Помер у 41-річному віці від раку шлунка.
Волкогонов, Дмітрій
(Дмитрий Антонович Волкогонов; 21.03.1928,
станція Мангут, Кірінський р-н, Читинська обл. –
06.12.1995, Москва) – радянський і російський
військовий та історик. Відомий своїми детальними
біографіями Лєніна, Сталіна, Троцького, опублікованими в перші роки перебудови.
Помер у 67-річному віці від раку шлунка.

«Добрі новини завжди запізнюються, а погані летять мов на крилах» (Вольтер)

Розділ ІІ. РАК: Жертви 167
Воллмоден, Амалія фон
(Amalie Sophie Marianne von Wallmoden, при
народженні – von Wendt; 01.04.1704, Ганновер,
Німеччина – 19.10.1765, там само) – графиня
Ярмутська. Упродовж тривалого часу була
коханкою англійського короля Ґеорґа ІІ. Її баба
була коханкою короля Ґеорґа І, а батько мав
гомосексуальний зв’язок із братом короля. Вперше
зустріла короля Ґеорґа ІІ в 1735 р. і ще в Ганновері
народила від нього сина. Після смерті королеви
в 1737 р. чоловік Амалії вважав, що вона має
підтримувати здоров’я короля. Амалія переїхала в Лондон. У 1740 р. стала
графинею Ярмутською. Суттєво впливала на рішення короля. Після його
смерті в 1760 р. повернулася в Ганновер.
Померла в 61-річному віці від раку грудної залози.
Володимир-Іван Василькович
(1249 або 1250 – 10.12.1288) – волинський князь (із 1269 р.). Син
молодшого брата Данила Галицького, волинського князя Василька
Романовича й дочки польського князя Лешка Білого Єлени. Один із
найосвіченіших людей свого часу.
Трагічна й зворушлива історія хвороби та смерті князя Володимира
викладена з вражаючою силою й незвичайною для давньоруського
літописання докладністю. На думку відомого українського історика
Миколи Котляра, вона містить єдиний у середньовічному письменстві Русі
опис захворювання людини на рак, зокрема розвитку цієї хвороби.
Людина високого інтелекту, книжник і філософ, при цьому богатир
і відважний мисливець, Володимир Василькович мужньо та терпляче
боровся зі страшною хворобою, що неухильно позбавляла його сил,
виснажувала й звужувала можливості державної діяльності. Під 1287 р.
волинський книжник уперше записав, що його князь страждає від
невиліковної хвороби («раны неисцелимой»). З подальшої його розповіді
випливає, що перші симптоми захворювання на рак виявлено в князя
два роки тому. Трохи пізніше літописець зазначив, що його володар «у
Кам’янці лежав у хворобі своїй». Проте тоді князь ще підводився з ліжка.
Хвороба прогресувала, і коли на початку 1288 р. Конрад Мазовецький
побачив Володимира, то, за словами волинського книжника, «гірко
заплакав, бачачи його хворобу та страждання його чудового тіла». Тоді
«Договорювати все до кінця – надійний спосіб набриднути» (Вольтер)
«Що стало кумедним, те вже не може бути небезпечним» (Вольтер)
«Я не поділяю ваших поглядів, але я віддам життя за те, щоб ви могли їх
висловити» (Вольтер)

168 Розділ ІІ. РАК: Жертви
волинський князь почав уникати зустрічей з іншими князями. Описуючи
останній рік життя свого пана, літописець наводить натуралістичні деталі
його хвороби: «Великий князь Володимир лежав у хворобі чотири роки, і
про його хворобу так розповімо. Стала в нього гнити нижня губа; у перший
рік ще трохи, а на другий і на третій рік стала сильно гнити, хоча він не був ще
сильно хворий, а ходив і їздив на коні... Коли минав четвертий рік і настала
зима, він став хворіти ще сильніше. І відпало в нього м’ясо з підборіддя, і всі
нижні зуби вигнили, і нижня щелепа перегнила». Тоді Володимир вже не міг
стояти, тому навіть у церкві був змушений сидіти на стільці.
До останнього подиху він опікувався своїм невеликим, але квітучим
князівством, займався міжнародною політикою та зворушливо піклувався
своєю дружиною й дочкою-приймачкою Ізяславою, дбаючи про те, щоб
забезпечити їхній добробут після того, як він піде зі життя. Люди любили
князя, тому щирою й безпосередньою видається розповідь його літописця
про те, як тужили за своїм володарем жителі стольного града князівства
Володимира: «І плакали над ним сила володимирців, чоловіки й жінки,
й діти; іноземці – сурожці, новгородці, іудеї, котрі плакали так, як під час
здобуття Єрусалима, коли їх вели до полону вавілоняни; плакали жебраки
й убогі, й черниці. Він же був милостивим до неімущих».
Таким чином, вважають, що Володимир Василькович помер, не
доживши до віку 40 років, від раку нижньої губи (можливо, слизової
оболонки щоки).
Використано матеріали зі статті Миколи Котляра «Життя і смерть
Волинського князя Володимира Васильковича».

Волтон, Сем
(Samuel Moore Walton; 29.03.1918, Кінґфішер,
штат Оклагома – 05.04.1992, Літтл-Рокк, штат
Аризона) – американський бізнесмен, засновник
імперії «Wal-Mart». Відкрив свій перший магазин
у Роджерсі (штат Арканзас) у 1962 р. Був найбагатшою людиною США в 1985–1988 рр. Відігравав
важливу роль у міжнародному Ротарі.
Помер у 74-річному віці від злоякісного
ураження кісток, залишивши дітям мережу з
4 000 магазинів по всьому світу. У 2005 р.
п’ять членів родини Волтон входили в десятку
найбагатших людей США. Їхній загальний капітал принаймні удвічі
перевищував капітал Білла Ґейтса.
«Дотепне висловлювання абсолютно нічого не доводить» (Вольтер)
«Зараз не час заводити нових ворогів» (останні слова Вольтера, якого на
смертному ложі запитали, чи вірить він у Диявола)
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Волш, Білл
(William Ernest «Bill» Walsh; 30.11.1931, ЛосАнджелес – 30.07.2007, Вудсайд, штат Каліфорнія) –
найвідоміший сучасний тренер американського
футболу, стратег-реформатор, тренер команди
«San Francisco 49ers» (1979–1988). Мав прізвисько
«Геній» («The Genius»). Уведений до Залу слави
американського футболу (1993).
У 2004 р. у Волша виявили лейкемію (від цього
ж захворювання раніше помер 46-річний син
тренера). Лише в листопаді 2006 р. він оголосив
публічно, що лікується. Помер від прогресування
хвороби в 75-річному віці.
Вольтер
(Voltaire, насправді – Francois Marie Arouet;
21.11.1694, Париж – 30.05.1778, Шатені, Франція) –
великий французький письменник і філософ-деїст.
Наприкінці життя сильний біль, причини якого
спочатку були незрозумілими, змушував Вольтера
вживати великі дози опію. На початку травня 1778 р.,
після загострення хвороби, доктор медицини
Троншен поставив 83-річному філософу діагноз
раку простати. Вольтер помирав у тяжких муках.
Вонґ, Естер
(Esther Wong; 13.08.1917, Шанхай – 14.08.2005,
Лос-Анджелес) – музична промоутерка, яку
називали «хрещеною матір’ю» панк-року.
Просувала такі відомі групи, як «Knack», «Police»,
«Go-Gos», «Ramones».
Померла у 88-річному віці від раку легені.
Вотерхауз, Джон Вільям
(John William Waterhouse; 06.04.1849, Рим –
10.02.1917, Лондон) – англійський художник-прерафаеліт. На найвідоміших полотнах зображені жіночі
міфологічні, історичні та літературні характери. У
1885 р. став членом Королівської академії мистецтв.
У 1915 р. захворів на рак. Незважаючи на страждання, продовжував працювати. Помер у 67-річному
віці.
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Вудс, Ерл
(Earl Dennison Woods; 05.03.1932, Мангеттен,
штат Канзас – 03.05.2006, Ципресс, штат Каліфорнія) – американський ґольфіст, батько та
перший тренер відомого спортсмена Тайґера
Вудса.
У 1998 р. захворів на рак простати, від
якого помер у 74-річному віці.
Вульф, Гоулін
(Howlin’ Wolf, насправді – Chester Arthur Burnett; 10.06.1910, Вест-Пойнт, штат Массачусетс –
10.01.1976, Гайнс, штат Іллінойс) – американський
темношкірий блюзовий джазовий вокаліст, гітарист,
виконавець на губній гармошці. Вплив Вульфа на
свою творчість визнавали такі відомі виконавці,
як Ерік Клептон, Ринґо Старр, Чарлі Воттс, Джиммі
Гендрикс, Дженіс Джоплін, групи «Rolling Stones»,
«The Animals» і «The Doors». Уведений до Залу слави блюзу (1980).
Зловживав алкоголем, захоплювався азартними іграми, замішаний у
багатьох скандалах у приватному житті. Наприкінці життя захворів на рак,
від якого помер у 65-річному віці у Veteran Administration Hospital.
В’яльцева, Анастасія
(Анастасия Дмитриевна Вяльцева, у заміжжі –
Бискупская; 01.03.1871, Алтухово, Брянська обл. –
18.02.1913, Петербурґ) – популярна на початку
минулого століття російська естрадна співачка
(мецо-сопрано), виконавиця циганських романсів,
артистка оперети.
На початку 1913 р. 41-річна В’яльцева захворіла
на лейкемію. Було здійснене переливання крові,
донором якої був чоловік співачки. Проте це не
дало ефекту.

«Кохання – найсильніше з усіх пристрастей, тому що воно одночасно опановує
голову, серце і тіло» (Вольтер)
«Хто не має що сказати, завжди говорить погано» (Вольтер)
«Читаючи давніх мудреців, часто знаходиш щось своє» (Вольтер)
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Гаас, Доллі
(Dorothy Clara Louise «Dolly» Haas; 29.04.1910,
Гамбурґ – 16.09.1994, Нью-Йорк) – акторка театру
та кіно єврейського походження. Розпочала
кар’єру в Німеччині, де в 1930-х рр. були скандали,
спричинені її походженням. У 1936 р. емігрувала і
продовжила працювати у Великобританії та США.
Її останньою роллю в кіно була роль Альми Келлер
у фільмі Гічкока «Я сповідаюся» («I Confess», 1953).
У 1975 р. акторка одержала нагороду за внесок у
розвиток німецького кіно.
Померла у 84-річному віці від раку яєчників.
Гаддад, Ваді
(Wadie Haddad, насправді – Abu Hani; 1927 –
28.03.1978, Алжир) – лікар-педіатр, палестинський
терорист 60–70-х рр. ХХ ст., який був організатором
багатьох терористичних актів. Один із засновників
Народного фронту визволення Палестини (1966).
За одними даними, був отруєний ізраїльською
розвідкою «Моссад» у НДР, за іншими, – помер від
злоякісної пухлини.

Гайд, Анна
(Lady Anne Hyde; 12.03.1637, Віндзор, Беркшир –
31.03.1671, Вестмінстер, Міддлсекс) – дочка Едварда
Гайда, першого графа Кларендонського. Була
першою дружиною Джеймса Герцога Йоркського
(майбутнього короля Англії Джеймса ІІ). Мати двох
королев – Марії ІІ Англійської й Анни Британської.
Померла в 34-річному віці від раку грудної
залози (через місяць після народження восьмої
дитини).
Гайнс, Вільям
(Charles William Haines; 02.01.1900, Стаунтон, штат Вірджинія – 26.12.1973,
Санта-Моніка, штат Каліфорнія) – американський кіноактор, зірка німого
кіно. Від 1926 р. до смерті відкрито (фактично вперше в Голлівуді) жив
«Нашу неосвіченість загалом можна подолати. Ми не знаємо, тому що не
хочемо знати» (Олдос Леонард Гакслі)
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зі своїм партнером Джиммі Шилдсом. Кінозірка
Джоан Кроуфорд називала їх найщасливішим
подружжям у Голлівуді. Як і його партнер, Гайнс
став дизайнером інтер’єрів. Серед їхніх клієнтів
було багато відомих людей у Каліфорнії.
Гайнс помер у 73-річному віці від раку легені.
Невдовзі Шилдс вчинив самогубство. Вони
поховані разом.

Гайсміт, Патриція
(Patricia Highsmith; 19.01.1921, форт Уерт,
штат Техас – 04.02.1995, Локарно, Швейцарія) –
американська письменниця, яка прославилася
своїми психологічними трилерами з елементами
чорного гумору (наприклад, «Незнайомці в поїзді» /
«Strangers on a Train», 1950; тричі екранізувався,
зокрема Альфредом Гічкоком) і серією книг про
вбивцю Тома Ріплі («Талановитий містер Ріплі» / «The
talented Mr Ripley», 1955 і ще чотири романи). Ці книги дуже популярні серед
кінематографістів. Була лауреатом багатьох премій детективної літератури.
У 1952 р. під псевдонімом Клер Морґан опублікувала роман «Ціна солі» («The
price of salt»), який започаткував переворот в історії лесбійської прози (лише
за перший рік було продано понад півтора мільйона примірників). Відомо
про бісексуальну орієнтацію Гайсміт. Іноді їй приписують антисемітизм,
бо вона підтримувала рух за незалежність Палестини.
Зловживала алкоголем. Померла в 74-річному віці від лейкемії.
Гакслі, Олдос Леонард
(Aldous Leonard Huxley; 26.07.1894, Ґодалмінґ,
Суррей, Англія – 22.11.1963, Лос-Анджелес) –
англійський письменник, який емігрував до США.
З його родини походять численні відомі вчені
та літератори. Гакслі прославився романомантиутопією «О дивний новий світ» («Brave New
World», 1932), у якому легко вгадується модель
радянського суспільства.
У 1960 р. в Гакслі виявили рак язика. Крім цього,
упродовж багатьох років він хворів на розсіяний
склероз. Дуже страждав. Шукаючи виходу, повіривши в існування третьої
(окрім життя й мистецтва) реальності, випадково (можливо, навмисне)
прийняв смертельну дозу ЛСД. Помер у 69-річному віці (того ж дня, коли
було вбито Джона Кеннеді).
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Гамільтон, Боббі
(Charles Robert «Bobby» Hamilton, Sr.; 29.05.1957,
Нешвіл, штат Теннессі – 07.01.2007, Джульєт, там
само) – чемпіон в автогонках «NASCAR Craftsman Truck Series» (2004). Взяв участь у 371 гонці
упродовж 15 років.
У середині березня 2006 р. в гонщика виявили
злоякісну пухлину шиї, але навіть під час лікування він продовжував виступати в гонках. Помер у
49-річному віці.
Гаммер, Арманд
(Armand Hammer; 21.05.1898, Мангеттен, НьюЙорк – 10.12.1990, Лос-Анджелес) – американський
бізнесмен, голова правління «Occidental Petroleum Company», авантюрист світового масштабу,
що був замішаний у багатьох політичних і
фінансових скандалах. Походив з єврейської сім’ї,
яка емігрувала з Одеси. Відомий своїми дружніми
стосунками з багатьма лідерами Радянського Союзу,
а також вивезенням звідти культурних шедеврів.
Усе життя видавав себе за мільярдера, але після
його смерті виявилося, що був банкрутом.
Серед багатьох сфер, у яких виявлялася
активність Гаммера, була також діяльність протиракових організацій.
Помер у 92-річному віці від злоякісного ураження кісткового мозку,
причому, згідно з його передсмертним бажанням, в офіційних документах
про смерть згадки про рак немає.
Гаммерстайн, Оскар II
(Oscar Greeley Clendenning Hammerstein II;
12.07.1895, Нью-Йорк – 23.08.1960, Дойлстаун,
штат Пенсильванія) – американський письменник,
продюсер, автор лібретто численних відомих
мюзиклів. Батько був євреєм, а мати походила зі
Шотландії і виховувала дітей як християн. Його
дідом був Оскар Гаммерстайн I, видатний оперний
імпресаріо, який побудував кілька театрів. Спочатку
на вимогу батька не займався театром. Від 1943 р.
плідно співпрацював з Річардом Роджерсом.
«Ти дізнаєшся правду і від правди збожеволієш» (Олдос Леонард Гакслі)
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Разом вони створили такі мюзикли, як «Oklahoma!», «Carousel», «South
Paciic», «The Sound of Music» (за мотивами останнього було знято фільм
«Звуки музики»). Двічі (1941, 1945) отримував премію «Оскар» за найкращу
пісню. Двічі був нагороджений Пулітцерівською премією і п’ять разів –
премією «Тоні». Уведений до Залу слави авторів пісень.
Помер у 65-річному віці від раку шлунка, невдовзі після того, як
мюзикл «Звуки музики» був уперше поставлений на Бродвеї. Йому не
судилося побачити перетворення цього мюзикла в дуже успішний
одноіменний фільм, знятий у 1965 р. (був відзначений п’ятьма преміями
«Оскар», зокрема як найкращий фільм року). Проте саме як автор музики
до цього фільму найкраще відомий. Його пісню “Edelweiss” з цього фільму
багато хто помилково вважає австрійською народною піснею.
Ганна, Вільям
(William Denby Hanna; 14.07.1910, Мелроуз, штат
Нью-Мексико – 22.03.2001, Північний Голлівуд,
штат Каліфорнія) – американський кінематографіст.
Створив разом із Джозефом Барберою (Jоseph Barbera) багато надпопулярних мультсеріалів, зокрема «Tom and Jerry» (нагороджений сімома «Оскарами»), «The Jetsons», «Scooby-Doo», «The Flintstones».
Помер у 90-річному віці від раку горла.
Гант, Ґерет
(Alan Leonard «Gareth» Hunt; 07.02.1942,
Лондон – 14.03.2007, Редгіл, Суррей) –
англійський кіноактор. Зіграв роль у таких
фільмах, як «Нові месники» («The New Avengers», 1977), «Марко Поло: Великі подорожі»
(«The Incredible Adventures of Marco Polo»,
1998) тощо.
Помер у 65-річному віці від раку
підшлункової залози, яким хворів упродовж двох років.
Гантер, Боб
(Robert «Bob» Hunter; 13.10.1941, СентБоніфас, Манітоба – 02.05.2005, Торонто) –
канадський журналіст, письменник та політик,
один із засновників і перший президент
міжнародної екологічної організації «Greenpeace», яка стала символом «зелених»
радикалів, автор дев’яти книг.
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Помер у 63-річному віці від раку простати. Після виявлення хвороби відмовився від операції і віддав перевагу нетрадиційному лікуванню
в Мексиці.
Гарбузов, Дмітрій
(Дмитрий Залманович Гарбузов, англійською –
Dmitri Z. Garbuzov; 1940, Свєрдловськ, Росія –
08.2006, Принстон, штат Нью-Джерсі) – російський
фізик, один із винахідників лазерів кімнатної
температури (завдяки цьому винаходу стала
можливою технологія використання лазерних
CD). Лауреат Лєнінської (1972) і Державної (1987)
премій, член Російської АН (з 1991 р.). Від 1994 р.
проживав і працював у США.
Помер у 66-річному віці від раку, який виявили
в пізній стадії.
Гарві, Лоуренс
(Laurence Harvey, насправді – Laruschka Mischa
Skikne; 01.10.1928, Йонішкіс, Литва – 25.11.1973,
Лондон, Англія) – американський кіноактор.
Походив з єврейської родини, що емігрувала з
Литви. Був першим литовцем, якого висунули
на здобуття премії «Оскар» – за головну роль у
фільмі «Шлях нагору» («Room at the Top», 1959).
Грав з багатьма провідними акторами свого часу –
Елізабет Тейлор, Сімоною Сіньйоре та Френком
Сінатрою у фільмах «Баттерфілд 8» («Butterield 8»,
1960), «Кандидат від Маньчжурії» («The Manchurian
Candidate», 1962) тощо. Відомо про бісексуальну орієнтацію Гарві.
Помер у 45-річному віці від раку шлунка.
Гарґітей, Міккі
(Mickey Hargitay; 06.01.1926, Будапешт –
01.09.2006, Лос-Анджелес) – американський кіноактор (найвідоміша роль у фільмі – «Кохання
Геркулеса» / «The Loves of Hercules», 1960) і чемпіон
світу з бодібілдингу. Його другою дружиною була
Джейн Менсфілд (американська акторка, секссимвол 1950-х рр.). Їх дочка кіноакторка Марішка
була лауреатом премій «Золотий глобус» і «Еммі».
Помер у 80-річному віці від множинної мієломи.
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Гарегін I
(насправді – Нешан Саркісян; 27.08.1932, Кессаб,
Сирія – 29.06.1999, Ешмідзіан, Вірменія) – католикос
всіх вірмен (1995–1999). У 1957–1959 рр. вивчав
теологію в Оксфордському університеті. З 1983 р.
був католикосом т. зв. Великого дому Кілікії. У квітні
1995 р. його обрали католикосом Вірменської
апостольської церкви. Був прихильником екуменічності релігії.
У листопаді 1998 р. Гарегіна I прооперували
з приводу раку горла в Нью-Йорку, від
прогресування якого він помер у 66-річному віці.
Через його хворобу було скасовано візит Іоана Павла ІІ до Вірменії.
Гарріот, Томас
(Thomas Harriot, у деяких джерелах – Harriott
або Hariot; близько 1560, Оксфорд – 02.07.1621,
Лондон) – англійський астроном, математик,
етнограф і лінгвіст. У книзі «Практика аналітичного
мистецтва...» («Artis analyticae praxis...», 1631) Гарріот
ввів знаки “<” (менше) і “>” (більше), скористався
для позначення чисел малими літерами алфавіту,
вивів складні закономірності рівнянь з коренями,
знайшов вираз площі сферичного трикутника і т.ін.
Першим створив карту Місяця, одним із перших
описав плями на Сонці.
У 1615 р. Гарріот у листі до приятеля описав свою пухлинну виразку
на губі. Помер від прогресування хвороби в 61-річному віці (за одними
джерелами, він хворів на рак шкіри, за іншими, – рак носа).
Гарріс, Кассандра
(Cassandra Harris, насправді – Sandra Colleen
Waites; 15.12.1948, Сідней, Австралія – 28.12.1991,
Лос-Анджелес) – американська кіноакторка
австралійського походження, дружина кінозірки
Пірса Броснана.
Померла в 43-річному віці від раку яєчників.
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Гарріс, Річард
(Richard St. John Harris; 01.10.1930, Лімерік,
Ірландія – 25.10.2002, Лондон) – англійський
кіноактор, співак. Відомий за роллю професора
Дамблдора в перших двох фільмах про Гаррі
Поттера, а також за ролями в стрічках «Таке
спортивне життя» («This Sporting Life», 1963),
«Гладіатор» («Gladiator», 2000), «Людина по імені
Кінь» («A Man Called Horse», 1970). Двічі номінувався
на отримання премії «Оскар».
Помер у 72-річному віці від лімфоми Годжкіна
лише через два місяці після діагностування
хвороби. Почуття гумору не полишало актора до останніх днів. Стан
Гарріса різко погіршився в ресторані, і коли його на ношах забирали в
госпіталь, він закликав публіку відвідати ресторан, їжа якого його вбила.
Гаррісон, Джордж
(George Harrison; 25.02.1943, Ліверпуль –
29.11.2001, Лос-Анджелес) – славетний англійський
рок-музикант, учасник групи «Бітлз» («The Beatles»).
У 2004 р. введений до Залу слави рок-н-ролу як
соліст.
Дуже багато курив. Прооперований у 1990-х рр.
з приводу раку горла. Помер у 58-річному віці від
раку легені з метастазами в мозку.
Гаррісон, Рекс
(Reginald Carey «Rex» Harrison; 05.03.1908,
Хайтон, Ланкашир, Англія – 02.06.1990, НьюЙорк) – відомий британський актор театру та
кіно. Був нагороджений премією «Оскар» за найкраще виконання чоловічої ролі (професор Гіґґінс
у фільмі «Моя прекрасна леді» / «My Fair Lady»,
1964). Номінувався на цю ж премію за роль у
фільмі «Клеопатра» («Cleopatra», 1963). Королева
Єлизавета ІІ 25 липня 1989 р. надала йому титул
рицаря.
Помер у 82-річному віці від раку підшлункової залози, який був
виявлений за три тижні до смерті.
«Музика стоїть на другому місці після мовчання, коли потрібно виразити
невиразиме» (Олдос Леонард Гакслі)
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Гарт, Френсіс Брет
(Francis Brett Harte; 25.08.1836, Олбані, штат
Нью-Йорк – 05.05.1902, Лондон) – американський прозаїк, поет, журналіст. Батько – англоєврейського, а мати – англо-голландського
походження. Відомий своїми оповіданнями та
новелами про життя Дикого Заходу під час золотої
лихоманки. Однак поступово настала творча криза.
У 1878 р. Гарт покинув США і переселився в Європу,
де працював дипломатом.
Багато курив. Помер у 65-річному віці від раку горла.
Гартфорд, Джон
(John Cowan Hartford; 30.12.1937, Нью-Йорк –
04.06. 2001, Нешвіл, штат Теннессі) – американський
музикант у стилі кантрі.
Із 1980-х рр. хворів на негоджкінську лімфому,
від якої помер у Centennial Medical Center у
63-річному віці.

Гатто, Джойс
(Joyce Hatto; 05.09.1928, Лондон – 30.06.2006,
Ройстон, Гертфордшир) – одна з найвидатніших британських піаністок другої половини
ХХ ст. Провадила активну концертну діяльність
у 1950–1970-х рр.
Навесні 1970 р. захворіла на рак яєчників.
Через хворобу останні понад тридцять років
свого життя провела у власному будинку на селі. Про Гатто практично забули, але незадовго
до смерті 77-річної піаністки від раку (хоча, за
іншими даними, на ту пору ознаки прогресування злоякісної пухлини не спостерігалися) побачило світ близько 100 її дисків із записами
класичної музики. Ці записи набули великої популярності. У лютому
2007 р. випадково з’ясувалося, що всі вони фальсифіковані. Записи належали іншим виконавцям, але сучасними методами чоловік
піаністки, який був професійним звукоінженером, змінював їх (наприклад, пришвидшував темп на 0,2 % загального часу звучання). Чоловік
Гатто визнав свою провину і пояснив вчинок бажанням втішити дружину, яка помирала.
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Гаффман, Девід
(David Albert Hufman; 09.08.1925, штат Айдаго –
07.10.1999, Санта-Круз, штат Каліфорнія) – американський математик, один із піонерів комп’ютерних досліджень. Відомий насамперед як творець алгоритму кодування Гаффмана («Hufman
Codes», 1953), без якого неможливі компресія та
передавання цифрових даних у факсах, модемах і
комп’ютерних мережах тощо.
Помер у 74-річному віці від раку підшлункової
залози, який був виявлений за 10 місяців до смерті.
Геєс, Боб
(Robert Lee «Bob» Hayes; 20.12.1942, Джексонвіл, штат Флорида – 18.09.2002, там само) –
американський спортсмен, двічі чемпіон Олімпійських ігор 1964 р. в Токіо (біг на 100 м й естафета 4х100 м), причому обидва рази фінішував зі
світовим рекордом. Згодом став відомим гравцем
американського футболу. У 2004 р. введений до
Залу слави американського футболу.
Помер у 59-річному віці від ниркової недостатності внаслідок раку
простати.
Геєс, Еллісон
(Mary Jane «Allison» Hayes, 22.02.1930, Чарльстон,
штат Західна Вірджинія – 27.02.1977, Сан-Дієго, штат
Каліфорнія) – американська кіноакторка та модель.
Була обрана Міс Америки в 1949 р. Найвідоміша її
роль у фільмі «Мохок: легенда індіанців ірокезів»
(«Mohawk», 1956).
Із 1964 р. регулярно вживала харчові додатки.
Саме цим пояснювала погіршення стану здоров’я.
Читаючи популярні книги з токсикології, самостійно
дійшла висновку, що її симптоми можна пов’язати з
отруєнням свинцем. Багато в чому завдяки її позиції FDA в 1976 р. ухвалила
поправки до закону, які обмежують імпорт харчових додатків. У 1976 р.
в Еллісон діагностували лейкемію. Лікувалася у відомій клініці La Jolla.
Після однієї з гемотрансфузій її стан різко погіршився. Через це була переведена в клініку Каліфорнійського університету в Сан-Дієго, де наступного
дня 47-річна Геєс померла.
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Гезлвуд, Лі
(Barton Lee Hazlewood; 09.07.1929, Менфорд,
штат Оклагома – 04.08.2007, Лас-Веґас, штат
Невада) – американський музикант, автор пісень,
співак, продюсер. Його вважали одним із «сірих
кардиналів» сучасної музики. Він, частково у
співавторстві з Ненсі Сінатрою (дочкою Френка
Сінатри), написав такі гіти, як «This Boots Are Made
For Walking», «Something Stupid», «Summerwine»,
«Some Velvet Morning». Ці пісні й тепер виконують
багато відомих співаків.
У 2006 р. в Гезлвуда виявили задавнений рак нирки. Незважаючи на
це, він продовжував промоційні тури свого нового альбома. Помер у
78-річному віці від прогресування хвороби.
Гейвард, Сюзен
(Susan Hayward, насправді – Edythe Marrener,
30.06.1917, Бруклін, штат Нью-Йорк – 14.03.1975,
Голлівуд, штат Каліфорнія) – американська
кіноакторка, нагороджена премією «Оскар» за
найкраще виконання жіночої ролі у фільмі «Я хочу
жити» («I Want to Live», 1959).
На початку 1970-х рр. в Гейвард виявили пухлину мозку, від якої вона померла в 57-річному віці.
Гейєрдал, Тур
(Thor Heyerdahl; 06.10.1914, Ларвік, Норвегія –
18.04.2002, Колла-Мікері, Італія) – славетний
норвезький мандрівник і вчений-антрополог,
автор кількох книг. Здобув усесвітню популярність
завдяки експедиції на плоту «Кон-Тікі», яку він
здійснив у 1947 р. Рухаючись за допомогою вітрів
і течій пліт із бальзового дерева перетнув Тихий
океан від Перу до Полінезії. Знятий мандрівниками
документальний фільм про це плавання був
відзначений премією «Оскар», а написана
Т. Гейєрдалом книга стала світовим бестселером.
Потім були експедиції на човнах «Ра», «Ра II» і «Тигрис» із міжнародними
екіпажами. Визнаний у себе на батьківщині «Людиною століття».
Помер у 87-річному віці від пухлини мозку. Довідавшись про діагноз
на початку квітня 2002 р., Гейєрдал відмовився від лікування й останні дні
життя провів у колі родини.
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Гейзенберґ, Вернер
(Werner Karl Heisenberg; 05.12.1901, Вюрцбурґ,
Німеччина – 02.01.1976, Мюнхен) – видатний
німецький фізик, творець «матричної квантової
механіки Гейзенберґа», лауреат Нобелівської
премії (1932).
У 1973 р. захворів на рак нирки з ураженням
довколишніх органів. Помер у 74-річному віці.

Геккарт, Ейлін
(Eileen Heckart; 29.03.1919, Колумбус, штат
Огайо – 31.12.2001, Норвалк, штат Коннектикут) –
американська кіноакторка. Зіграла роль у фільмах
«Автобусна зупинка» («Bus Stop», 1956), «Клуб
перших жінок» («The First Wives Club», 1996).
Була нагороджена премією «Оскар» за найкраще
виконання ролі другого плану (1973), а також
преміями «Еммі», «Тоні» і «Золотий глобус».
Багато курила впродовж усього життя. Померла
у 82-річному віці від раку легені.
Гелд, Анна
(Helene Anna Held; 08.03.1872, Варшава, Польща – 12.08.1918, Нью-Йорк) – популярна на початку
ХХ ст. театральна акторка. Походила з єврейської
родини, яка в 1881 р. внаслідок антисемітських
погромів переїхала з Варшави до Парижа. Прославилася виступами з відомим режисером
Флоренцом Зіґфельдом (Florenz Ziegfeld),
зокрема на Бродвеї. Була однією з найбільш
високооплачуваних тодішніх акторок. Її життя стало
основою відомого свого часу фільму «Великий
Зіґфельд» («The Great Ziegfeld», 1936).
Померла в 46-річному віці внаслідок множинної мієломи, страждаючи
від сильного болю.

«Для свого пса кожна людина – Наполеон. Ось чому пси такі популярні» (Олдос
Леонард Гакслі)

182 Розділ ІІ. РАК: Жертви
Гелдеман, Боб
(Harry Robbins «Bob» Haldeman; 27.10.1926,
Лос-Анджелес – 11.12.1993, Санта-Барбара,
штат Каліфорнія) – керівник персоналу кабінету президента США Ніксона (1969–1973).
Відомий своєю активною участю у «вотерґейтському скандалі», за що 18 місяців провів у
в’язниці.
Помер у 67-річному віці від раку шлунка.

Гелмс, Річард
(Richard McGarrah Helms; 30.03.1913,
Філадельфія – 22.10.2002, Вашинґтон) –
американський політик, директор ЦРУ
(1966–1973).
Помер у 89-річному віці від злоякісного
ураження кісток (множинна мієлома).

Геммет, Дешіл
(Samuel Dashiell Hammett; 27.05.1894, Сент-МеріКаунті, штат Мериленд – 01.10.1961, Нью-Йорк) –
американський письменник, один із творців
«крутого детективу», чи реалістичної детективної
прози. Геммет описував явища, про які знав
із власного досвіду, оскільки упродовж восьми
років працював детективом у Національному
детективному агентстві Пінкертона (1915–1923).
Захворівши на туберкульоз, полишив цю
роботу. Славу здобув у 1930 р. після публікації роману «Мальтійський
сокіл»(«The Maltese Falcon»). Критика назвала роман «найкращим американським детективом усіх часів». Цей твір майже сто разів видавався в
30 країнах світу, неодноразово екранізувався. У громадському житті Геммет підтримував лівих (зокрема Комуністичну партію), за що переслідувався комісією сенатора МакКарті і навіть провів у тюрмі півроку.
Зловживав алкоголем. Помер у 67-річному віці в Lenox Hill Hospital
від раку легені, який виявили за два місяці до смерті. Як ветеран Другої
світової війни, похований на відомому Арлінґтонському цвинтарі.
«Вони п’яніють від роботи, щоб не бачити, у якому стані вони є»
(Олдос Леонард Гакслі)
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Гемфрі, Губерт
(Hubert Horatio Humphrey; 27.05.1911, Валлейс,
штат Південна Дакота – 13.01.1978, Вейвлі, штат
Міннесота) – американський політик, сенатор від
штату Міннесота (1949–1964), мер Міннеаполіса
(1971–1978), віце-президент США (1965–1969) в
адміністрації Ліндона Джонсона, кандидат у президенти від Демократичної партії на виборах 1968 р.
У серпні 1977 р. 66-річний Гемфрі оголосив, що невиліковно хворий на рак сечового міхура, від якого помер через кілька місяців.
Гендерсон, Невіл
(Nevile Meyrick Henderson; 10.06.1882, Горшам,
Суссекс – 30.12.1942, Лондон) – посол Великобританії в Німеччині в 1937–1939 рр. Він вірив, що
західні демократії можуть контролювати політику
Гітлера. Брав участь у підписанні Мюнхенського
договору 1938 р.
Відразу після підписання цього документа
розпочав лікування раку горла, з приводу якого
було здійснене оперативне втручання. Помер у
60-річному віці від прогресування хвороби.
Гендлер, Рут
(Ruth Handler, дівоче прізвище – Mosko;
04.11.1916, Денвер, штат Колорадо – 27.04.2002,
Сентурі-Сіті, штат Каліфорнія) – американська
бізнесменка, творець ляльки Барбі (1958). У 1993 р.
її продали в 150 країнах на 1 млрд доларів, у 1994 р. –
на 2 млрд. За оцінками експертів, лялька Барбі –
один із 20 товарів, які купують найбільше у світі.
У 1996 р. Гендлер була введена до Залу слави
бізнесменів.
У 1970-х рр. успішно лікувалася з приводу раку грудної залози. Померла у 85-річному віці після операції з приводу раку товстої кишки. Син
Гендлер помер від пухлини мозку.
Гені, Соня
(Sonja Henie; 08.04.1912, Осло – 12.10.1969, Париж) – норвезька
спортсменка (фігурне катання), перша триразова олімпійська чемпіонка в
історії фігурного катання (1928, 1932, 1936 рр., дотепер абсолютний рекорд
в одиночному катанні), десятиразова чемпіонка світу (1927–1936) і шести-
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разова чемпіонка Європи (1931–1936). Полишивши в 1936 р. аматорський спорт, стала зіркою
голлівудського балету на льоду. У 1937–1945 рр.
знялася в 10 фільмах у Голлівуді (зокрема в
«Серенаді сонячної долини» / «Sun Valley Serenade»,
1941). З 1941 р. – громадянка США. У 1976 р. введена
до Залу слави фігуристів, а в 1982 р. – спортсменок.
Померла в 57-річному віці від лейкемії під час
авіаперельоту з Парижа в Осло.
Генріх Орлеанський
(Henri Robert Ferdinand Marie Louis Philippe
d’Orleans; 05.07.1908, замок Нувіон-ен-Тєраш –
19.06.1999, Шейсі) – граф Паризький, праправнук
останнього французького короля Луї Філіпа І,
претендент на престол як Генріх VI або Генріх V
від 1940 р. до смерті. Мав 11 дітей, але впродовж
останніх років жив з коханкою, що спричинило
конфлікт з родиною.
Помер у 90-річному віці від раку простати.
Генріх Пруський
(при народженні – Albert Wilhelm Heinrich;
14.08.1862, Берлін – 20.04.1929, Геммельмарк,
Шлєзвіґ-Гольштейн) – принц Пруський, молодший
брат імператора Німеччини Вільгельма II, гросадмірал (1909). У 1888 р. одружився зі своєю
кузиною Іреною – сестрою російської імператриці
Алєксандри Фьодоровни.
Помер у 66-річному віці від раку горла, як і його
батько – імператор Фрідріх ІІІ.
Генсберрі, Лоррейн
(Lorraine Vivian Hansberry; 19.05.1930, Чикаґо –
12.01.1965, Нью-Йорк) – американський драматург
і художник. Перша серед афро-американок авторка
постановки на Бродвеї («Ізюм на сонці» / «A Raisin
in the Sun», 1959).
Померла в 34-річному віці від раку легені.

Розділ ІІ. РАК: Жертви 185
Гепберн, Одрі
(Audrey Hepburn, насправді – Edda van
Heemstra Hepburn-Ruston; 04.05.1929, Іксель
під Брюсселем, Бельгія – 20.01.1993, Толохенац,
біля Лозанни, Швейцарія) – всесвітньо відома
кіноакторка й модель шоу-бізнесу. Народилася в
сім’ї англійського банкіра словацького походження
та голландської баронеси, серед предків якої були
королі Англії та Франції. Шкільні роки провела
в окупованому німцями Арнхемі (Голландія), де
вона жила з матір’ю після розлучення батьків. Одрі
навчалася балету в Арнхемській консерваторії, а після війни продовжила
здобувати освіту в Лондоні.
На початку 1950-х рр. відвідувала класи акторської майстерності та
знялася в кількох британських фільмах. У 1951 р. французька письменниця
Колетт, побачивши Одрі під час знімання стрічки «Малятко з Монте-Карло»,
наполягла, щоб та виконала головну роль у бродвейській постановці її
роману «Жижі». Завдяки своїй дуже успішній роботі Гепберн незабаром
зуміла отримати роль у фільмі «Римські канікули» («Roman Holiday», 1953)
з Ґреґорі Пеком, за яку була нагороджена премією «Оскар» як найкраща
акторка. Згодом вона ще чотири рази номінувалася на «Оскара».
Вражаюча зовнішність у поєднанні з акторською майстерністю
забезпечили Гепберн феєричну кар’єру в кіно та шоу-бізнесі. Упродовж
усього свого життя та й після смерті Одрі Гепберн була музою Юбера де
Живанші. Із 26-річною акторкою-початківкою він познайомився в 1953 р.,
через рік після відкриття свого дому моди. Одрі відразу ж видалася Юберу
ідеалом жіночої краси. Упродовж понад 40 років дім моди «Givenchy»
створював дуже жіночі, розкішні та вишукані моделі одягу саме для неї.
Обидва рази Одрі Гепберн виходила заміж у сукнях від свого друга.
У 1957 р. «Givenchy» випустив парфумерну лінію. Першим парфумом став
чудовий «De», а другим – іменні духи Одрі Гепберн «L’interdit». У 1961 р.
тільки завдяки Гепберн, точніше, її легендарній ролі у фільмі «Сніданок у
Тіффані» («Breakfast at Tifany’s»), ювелірна компанія «Tifany & Co» здобула,
таку ж, як в Одрі, всесвітню відомість. Власники легендарного італійського
дому високої моди «Fendi», першого салону хутр, створеного в 1932 р.,
вважали за честь створювати для Гепберн іменні шуби.
У 1976 р. після тривалої перерви акторка зіграла головну жіночу
роль у британському фільмі «Робін та Меріан» («Robin and Marian»), де її
партнером був Шон Коннері, а останньою роботою Одрі Гепберн у кіно
«Чудові ті вуста, які часто вимовляють добрі слова.
Чудові ті очі, що намагаються бачити в людях тільки добре.
Стрункою буде фігура в того, хто поділиться своєю їжею з голодним.
І волосся стане як шовк, якщо його щодня буде гладити дитина» (Одрі Гепберн)
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була роль у фільмі Стівена Спілберга «Завжди» («Always», 1989). Свій
вільний час вона віддавала благодійності та громадській діяльності, була
спеціальним послом UNICEF, брала участь у місії милосердя в охопленому
війною Сомалі та інших гарячих точках.
В особистому житті Одрі не була щасливою. На початку 1950-х рр. вона
заручилася з багатим чоловіком на ім’я Джеймс Хансон, яким була глибоко
захоплена. Однак вже після визначення дати шлюбу й навіть отримання
весільної сукні Одрі відмовилася виходити заміж. Весільну сукню вона
передала бідній італійській родині, яка зберігає її дотепер. На вечірці
в Ґреґорі Пека Одрі познайомилася з американським актором Мелом
Феррером, який став її чоловіком. У 1960 р. народився син Шон. Невдовзі
подружжя розпалося, оскільки Мел вважав, що Одрі пригнічує його своєю
особистістю. Незабаром, під час подорожі по Греції, Одрі зустріла італійського психіатра Андреа Дотті й закохалася в нього. Вони одружилися, і
в акторки народився другий син – Люка. Одрі мріяла мати багато дітей і,
можливо, залишити роботу. Однак після з’ясування фактів щодо інтриг
Андреа подружжя розпалося. Відтоді до смерті Одрі її супроводжував
голландський актор Роберт Волдерс, у якого незадовго до цього померла
дружина. Одрі познайомилася із ним ще перед розлученням з Андреа, а
після завершення цього процесу почала жити з Робертом. У 1989 р. після
дев’яти років спільного з ним життя Одрі назвала цей час найщасливішими
роками свого життя. Вона навіть мала намір знову одружитися, хоча не
надавала шлюбу важливого значення.
У 1992 р. після повернення з Сомалі Одрі почала скаржитися на біль у
черевній порожнині, який пов’язувала з вірусною інфекцією, отриманою
під час перебування в Африці. Проте під час детальнішого обстеження
було виявлено злоякісну пухлину товстої кишки. У своїй книзі «Audrey
Hepburn: An Elegant Spirit» син акторки Шон зазначив, що це була рідкісна
пухлина, яка походила з апендикса (карциноїд??? – сумнівно, з огляду на
подальший швидкий розвиток подій). У листопаді 1992 р. Одрі прооперували в одному з госпіталів Лос-Анджелеса, але хвороба прогресувала. Повторна операція була неможливою, а від хіміотерапії акторка відмовилася.
Померла в 63-річному віці у своєму будинку в Швейцарії.
Про непересічність особи Одрі Гепберн свідчить також те, що у 2000 р.
вона була визнана найвродливішою жінкою всіх часів та народів. Опитування здійснювалося журналом «Elle» і компанією «Evian». Одрі була
обрана серед багатьох претенденток спеціальним журі, до якого ввійшли
редактори відомих журналів мод, дизайнери та фотографи. Журі подали
список із 100 претенденток. Потрібно було обрати найвродливішу
жінку, беручи до уваги її «природню та внутрішню красу й здоровий
спосіб життя». За кандидатуру Одрі Гепберн проголосувало понад три
четвертих опитаних. Друге місце посіли американська акторка Лів
Тайлер й австралійка Кейт Бланшет. Анджеліна Джолі посіла третє місце.
Акторка Ґрейс Келлі (княгиня Монако), яка трагічно загинула внаслідок
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автомобільної катастрофи, виявилася на четвертій позиції. Цікаво, що
принцеса Діана була лише 12-ю. «Гепберн – це втілення природної
краси», – сказав директор журналу «Elle» Розі Грін. «Та, яка виглядає без
косметики впевненою, здоровою, щасливою і блискучою, є для мене
еталоном природної краси», – констатував Елеонор Кромптон із журналу
«Hits». Саме такою Одрі Гепберн залишилася в пам’яті сучасників.
Герберт, Френк
(Frank Patrick Herbert; 08.10.1920, Такома,
Вашинґтон – 07.02.1986, Медісон, штат Вісконсин) – американський письменник-фантаст, відомий передусім як автор циклу «Хроніки Дюни»,
зокрема, першого роману циклу «Дюна» –
одного з найпопулярніших творів цього жанру
ХХ ст. У 19-річному віці почав працювати в
газеті. Під час Другої світової війни був фотографом на американському флоті. У 1950-х рр.
написав перші науково-фантастичні твори. Вже
тоді передбачав глобальні кризи через нестачу нафти. Роман «Дюна»,
що публікувався в періодиці в 1963–1965 рр., був першим в історії
літератури екологічним науково-фантастичним твором. За цей твір Герберт
отримав премію Неб’юли, як за найкращий фантастичний роман 1965 р.
На початку 1970-х рр. працював консультантом з екологічних
і соціальних проблем у В’єтнамі та Пакистані. З 1972 р. весь свій час
віддавав літературній роботі. Незабаром досягнув великого комерційного
успіху й написав наступні романи циклу «Хроніки Дюни». Водночас
прийшло нещастя в його сім’ю – у 1974 р. з приводу раку прооперували
його дружину. Протягом наступних 10 років усю свою увагу письменник
приділяв своїй дружині аж до її смерті. У 1984 р. режисер Девід Лінч зняв
фільм «Дюна», який мав комерційний успіх в Європі та Японії. Цього ж року
Герберт опублікував п’ятий роман про піщану планету «Єретики Дюни», а в
1985 р. останній – «Капітул Дюни».
Помер у 65-річному віці від раку підшлункової залози.
Герман, Анна
(нім. – Anna Hörmann; 14.02.1936, Урґенч,
Узбекистан – 26.08.1982, Варшава) – польська
співачка німецького походження, яка переважно
виконувала пісні російською мовою. Була відомішою в Росії, ніж у Польщі.
На початку 1980 р. у Герман виник набряк ноги,
який спочатку пов’язували з тяжкою травмою, якої
співачка зазнала раніше – під час автокатастрофи.
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Незабаром з’ясувалося, що причиною набряку є тиск злоякісної пухлини
на судини. Було виконано кілька операцій, які виявилися неефективними, і
46-річна співачка померла.
Герріот, Джеймс
(James Herriot, насправді – James Alfred
Wight; 03.10.1916, Сандерленд – 23.02.1995,
Тирськ, Йоркшир) – відомий британський хірургветеринар та письменник. Всесвітню славу здобув
завдяки своїм напівбіографічним оповіданням про
ветеринарну практику, де зображує людей і тварин
з великою любов’ю та гумором. Найвідоміші книги –
«Якби тільки вони могли говорити» («If Only They
Could Talk», 1970), «Про всіх створінь – великих і
малих» («All Creatures Great and Small», 1972), «Про всіх створінь – красивих
і прекрасних» («Аll Things Bright and Beautiful», 1974), «Про всіх створінь –
розумних і дивовижних» («All Things Wise and Wonderful», 1977). У 1974 р.
на екрани вийшов фільм за мотивами його творів «Про всі створіння –
великі й малі» (режисер Клод Вотем), а через чотири роки – серіал з
однойменною назвою, що мав великий успіх протягом кількох років.
У 1979 р. Герріот був нагороджений орденом Британської імперії.
Помер у 78-річному віці від раку простати.
Гестер, Джой
(Joy Hester; 12.08.1920, Мельбурн –
04.12.1960, Прагран, Вікторія) – австралійська
художниця, яка відіграла важливу роль у становленні австралійського модернізму. Життя її
було бурхливим, безкомпромісним і трагічним.
У 1947 р. 27-річна Гестер захворіла на лімфому Годжкіна. Вважаючи, що їй залишилося
жити кілька місяців, покинула свого трирічного сина в притулку та поїхала в
Лондон. Згодом повернулася в Австралію, одружилася вдруге й народила ще
двох дітей. Померла в 40-річному віці від прогресування лімфоми Годжкіна.
Гікс, Білл
(William «Bill» Melvin Hicks; 16.12.1961, Валдоста, штат Джорджія – 26.02.1994, Літл-Рок, штат
Арканзас) – контроверсійний американський
сатирик.
Помер у 32-річному віці від раку підшлункової
залози.
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Гілл, Дебра
(Debra Hill; 10.11.1950, Гаддонфілд, штат НьюДжерсі – 07.03.2005, Лос-Анджелес) – американський сценарист і продюсер. Зокрема, створила сценарії до таких фільмів: «Геллоуїн-І»
(«Halloween-І», 1978), «Геллоуїн-ІІ» («Halloween-ІІ»,
1981), «Геллоуїн-ІІІ» («Halloween-ІІІ», 1982).
У лютому 2004 р. в Гілл виявили рак грудної
залози та яєчників, але вона продовжувала
працювати над низкою проектів (зокрема з Олівером Стоуном у фільмі про
Світовий центр торгівлі). Померла від прогресування раку в 54-річному віці.
Гілл, Ендрю
(Andrew Hill; 30.06.1931, Чикаґо – 20.04.2007,
Джерсі-Сіті, штат Нью-Джерсі) – відомий американський джазовий піаніст і композитор.
Помер у 75-річному віці від раку легені, на який
хворів протягом кількох років.

Гіллеман, Моріс
(Maurice Hilleman; 30.08.1919, Майлз-Сіті, штат
Монтана – 11.04.2005, Філадельфія) – американський учений-мікробіолог, піонер у галузі
вакцин. Керував розробками або розпочинав
створення багатьох вакцин проти хвороб, від яких
помирали мільйони людей, зокрема, проти таких,
як кір, німецький кір, менінгіт, пневмонія і гепатит A
та B. Гіллеман розпочав роботу над вакциною проти
епідемічного паротиту (свинки) у 1963 р. після того,
як на нього захворіла його 5-річна дочка.
Помер у 85-річному віці від раку.
Гільберґ, Рауль
(Raul Hilberg; 02.06.1926, Відень, Австрія –
04.08.2007, Віллістон, штат Вермонт) – американський історик, який вважається найвидатнішим історіографом голокосту, автор тритомної
монографії «Знищення євреїв Європи» («The Destruction of the European Jews», 1961).
Помер у 81-річному віці від раку легені.
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Гінденбурґ, Пауль фон
(Paul Ludwig Hans Anton von Beneckendorf
und von Hindenburg; 02.10.1847, Познань, тепер
Польща – 02.08.1934, Нойдек, поблизу Розенберґа,
Німеччина) – німецький військовий і державний
діяч, генерал-фельдмаршал. Під час Першої
світової війни від листопада 1914 р. – командувач військ Східного фронту, від серпня 1916 р. –
начальник Генерального штабу, фактично
головнокомандувач. Від 1925 р. і до кінця
життя – президент (райхспрезидент) Німеччини, спершу Веймарської
республіки (переобраний на другий термін у 1932 р.), потім із
1933 р. – Третього райху (у січні 1933 р. призначив Адольфа Гітлера
райхсканцлером). Здійснив з Гітлером 21 березня 1933 р. символічне
рукостискання в Гарнізонній церкві в Потсдамі, що означало відповідність
нацизму традиціям старої пруської армії. Проте у квітні 1933 р.
заперечував проти нацистського проекту закону про державну службу
та наполіг, щоб із служби не звільнялися євреї – ветерани Першої світової
війни (Гітлер вважав, що таких не було) і євреї, що перебували на цивільній
службі під час війни. Улітку 1934 р. після «ночі довгих ножів» відправив
Гітлеру телеграму з подякою.
Помер у 86-річному віці від раку легені. Після смерті Гінденбурґа Гітлер
скасував пост райхспрезидента і прийняв, за плебісцитом, повноваження
голови держави сам, титулуючись «фюрер і райхсканцлер». На честь
Гінденбурґа було названо дирижабль, що зазнав аварії в 1937 р.
Гітлер, Клара
(Klara Hitler, при народженні – Klara Polzl;
12.08.1860, Шпіталь, Австрія – 21.12.1907, Лінц,
Австрія) – мати Адольфа Гітлера.
У січні 1907 р. їй виконали невдалу операцію з
приводу раку грудної залози. Через кілька місяців
вона померла в 47-річному віці від прогресування
хвороби. Вважають, що смерть матері мала великий
вплив на Гітлера, який її дуже любив (відомо, що
фото матері було в руках Гітлера, коли він вчинив
самогубство).
Глушков, Віктор
(24.08.1923, Ростов-на-Дону – 30.01.1982, Москва) – винахідник
комп’ютерної техніки, автор фундаментальних праць з кібернетики,
математики й обчислювальної техніки. Зініціював та організував
реалізацію науково-дослідних програм створення проблемно-
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орієнтованих програмно-технічних комплексів для
інформатизації, комп’ютеризації й автоматизації
господарської та оборонної діяльності СРСР. Глава
наукової школи кібернетики. Лауреат численних
премій (зокрема Лєнінської премії, 1964) і нагород
(Герой Соціалістичної Праці тощо). Дійсний член
АН СРСР, АН УРСР. Заснував перший у СРСР Інститут
кібернетики НАН України (нині імені Глушкова).
У 1980 р. здоров’я Глушкова стало різко погіршуватися. Турбували біль голови, особливо в потилиці, замучливий кашель, аритмія, різкі зміни
артеріального тиску, повна втрата апетиту. У лікарні у Феофанії спочатку поставили діагноз остеохондрозу та защемлення нервів шийного відділу хребта. Глушков безуспішно лікувався за
допомогою фізичних вправ. Потім припустили вірусне ураження судин
головного мозку й нервової системи. Застосовували фізіотерапевтичні
процедури (електрофорез на шийний відділ хребта), а також новокаїнові
блокади. Однак фізіологічні показники різко погіршувалися – виникла
аритмія серця, приєдналася аритмія дихання. У 1981 р. Глушков був
госпіталізований у Кремлівську лікарню. Лікування інтенсифікували,
але досягнули лише того, що настала кількаденна кома. Провели кілька
консиліумів, зокрема з участю західних спеціалістів, і констатували
невиліковну пухлину довгастого мозку (астроцитома). Невдовзі вчений помер у 58-річному віці. Похований у Києві на Байковому кладовищі.
Гнатишак, Анатолiй
(20.02.1917, с. Бахiв, Польща – 29.04.1997, Львів) –
відомий український онколог. Народився в сiм’ї
українського священика. Закiнчив гiмназiю в
Перемишлi, а в 1941 р. – Львiвський медичний
iнститут. У 1950 р. захистив кандидатську дисертацiю «Рак i туберкульоз», у 1959 р. – докторську –
«Рак щитовидної залози». Професор А. Гнатишак
був першим у колишньому СРСР, хто зумiв
зосередити викладання онкологiї студентам
на окремiй кафедрi, яку органiзував у Львовi в
1966 р. У 1975 р. його стараннями було видано «Учебное пособие по
общей и клинической онкологии» (Москва, «Медицина») – перший у СРСР
посiбник із загальної та клiнiчної онкологiї для студентiв.
У березні 1997 р. Анатолiя Iвановича прооперували з приводу раку
шлунка. Невдовзі він помер у 80-річному віці. Похований на Личакiвському
цвинтарi у Львовi.
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Гоґі, Чарльз
(Charles James Haughey, ірланд. – Cathal
Ó hEochaidh; 16.09.1925, Кастлбар, графство
Мейо – 13.07.2006, Кінсілі, графство Дублін) –
тричі прем’єр-міністр Ірландії (1979–1981, 1982,
1987–1992). Окрім цього, обіймав посади різних
міністрів в уряді.
Помер у 80-річному віці від раку простати.

Голл, Конрад
(Conrad L. Hall; 21.06.1926, Таїті, французька
Полінезія – 04.01.2003, Санта-Моніка, штат Каліфорнія) – відомий американський кінооператор. Тричі
отримував премію «Оскар» за фільми «Буч Кессіді і
Санданс Кід» («Butch Cassidy and the Sundance Kid»,
1969), «Американська краса» («American Beauty»,
1999) та «Дорога до загибелі» («Road to Perdition»,
2002). Ще сім разів номінувався на цю премію.
Помер у 76-річному віці від раку сечового міхура.
Голлі, Александр
(Alexander Lyman Holley, 20.07.1832, Лейквіл,
штат Коннектикут – 29.01.1882, Нью-Йорк) –
американський інженер, основні праці якого
стосуються металургії. У 1880 р. був серед
засновників Американського товариства інженерів
і механіків (American Society of Mechanical Engineers). Уведений до Залу слави винахідників (2006).
Помер у 49-річному віці від раку.
Голлі, Роберт Вільям
(Robert William Holley; 28.01.1922, Урбана, штат
Іллінойс – 11.02.1993, Лос-Ґатос, штат Каліфорнія) –
американський біохімік. Із 1955 р. здійснював
дослідження, які завершилися визначенням
хімічної структури рибонуклеїнової кислоти (РНК).
У 1968 р. разом із Х. Г. Кораною і М. Ніренбергом
Голлі одержав Нобелівську премію з фізіології і
медицини за розшифрування генетичного коду
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та його ролі в синтезі білків. Цього ж року Голлі став професором
молекулярної біології Американського онкологічного товариства.
Помер у 71-річному віці від раку легені.
Голлідей, Джуді
(Judy Holliday, насправді – Judith Tuvim;
21.06.1921, Нью-Йорк – 07.06.1965, там само) –
американська кіноакторка, яка походила зі сім’ї
євреїв-емігрантів з Росії. Нагороджена преміями
«Оскар» та «Золотий глобус» за найкращу жіночу
роль («Народжена вчора» / «Born Yesterday», 1951).
Найкраще їй вдавалися образи наївних блондинок.
Померла, не доживши до 44-річного віку від
раку грудної залози.
Голуб, Джин
(Gene Howard Golub; 29.02.1932, Чикаґо –
16.11.2007, Стенфорд, штат Каліфорнія) – американський математик і комп’ютерник. Батьки
вченого емігрували з України та Латвії. Дійсний
член Національної академії наук США (1993),
професор Стенфордського університету. Один із
найчастіше цитованих учених світу.
Помер у 75-річному віці від гострої мієлоїдної
лейкемії в Stanford University Hospital. Хворобу виявили за два дні до
смерті (ще за тиждень до того Голуб отримав відзнаку в Цюриху).
Гомєльський, Алєксандр
(Александр Яковлевич Гомельский;
18.01.1928, Кронштадт – 16.08.2005, Москва) – радянський баскетбольний тренер.
Перших великих успіхів молодий тренер
досягнув з невідомою до того часу
командою СКА (Рига), у якій він працював у
1953–1966 рр. Команда п’ять разів ставала
чемпіоном СРСР, тричі – володарем Кубка
Європейських чемпіонів (1957–1959). Разом з ЦСКА (1966–1988) 16 разів
був чемпіоном СРСР, володарем Кубка Європейських чемпіонів (1971).
Тренуючи збірну СРСР, привів її до перемоги на Олімпійських іграх у Сеулі
(1988), двічі – на чемпіонатах світу (1967, 1982) і 8 разів до перемоги в
чемпіонатах Європи (1959, 1963, 1965, 1967, 1969, 1979, 1981, 1985). Готував
команду СРСР до Олімпійських ігор у Мюнхені (1972), але перед від’їздом
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КҐБ позбавило його паспорта, бо, як єврей, підозрювався в намірах
залишитися на Заході. Тоді команда СРСР у відомому фінальному матчі
перемогла на останніх секундах збірну США. Одним з перших європейців
уведений до Залу баскетбольної слави всіх зірок (1995).
У 1998 р. тренер виявив невеликий лімфатичний вузол в аксилярній
ділянці. Однак під час обстеження ці зміни не потривожили лікарів. Згодом
під час турніру в Ізраїлі знову обстежувався, і цього разу поставили діагноз
злоякісного захворювання. Були застосовані кілька циклів хіміотерапії
й опромінення. Настала ремісія, яка тривала кілька років. Навесні
2004 р. хворого почали турбувати утруднення ковтання та збільшення
лімфатичних вузлів шиї. Восени розпочав лікування в одній з московських
клінік. Про цей досвід відгукувався дуже негативно, звинувачував
лікарів у фінансових зловживаннях. Після п’яти циклів неефективної
хіміотерапії (лімфатичний вузол збільшився до 10 см) московські онкологи
рекомендували забрати пацієнта додому. Однак, за порадою знайомих,
тяжко хворий тренер відправився в MD Anderson Cancer Center у Х’юстоні,
де було проведено ще кілька циклів хіміотерапії. Повернувшись додому
у квітні 2005 р., він дав інтерв’ю «Я знаю, як перемогти рак», у якому
висловив важливі поради онкохворим та піддав суворій критиці російську
онкологію. Помер у 77-річному віці від прогресування хвороби (судячи з
клініки, злоякісної лімфоми).
Гоміашвілі, Арчіл
(Арчил Гомиашвили; 23.03.1926, Чіатура, Грузія –
31.05.2005, Москва) – радянський актор театру та
кіно. Став відомим після виконання ролі Остапа
Бендера у фільмі «Двенадцать стульев» (1971).
Актор уважно стежив за своїм здоров’ям.
У 2004 р. під час рентґенівського обстеження
було виявлено пухлину легені. З цього приводу
актору здійснили агресивне хірургічне втручання
в США. Проте захворювання прогресувало – знову
була виконана операція, але безуспішно. Помер у
79-річному віці від прогресування раку.
Гонекер, Еріх
(Erich Honecker; 25.08.1912, Ноєкірхен – 29.05.1994, Сантьяґо-де-Чилі,
Чилі) – політичний діяч комуністичної Східної Німеччини, керівник НДР
у 1971–1989 рр. У жовтні 1989 р. залишив посади, які обіймав. Судовий

«Якщо ви самі ціните себе невисоко, світ не запропонує вам ні на гріш більше»
(Соня Гені)
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процес щодо вбивства втікачів з НДР припинили, з
огляду на вік і стан здоров’я Гонекера.
У 1990 р. політика успішно прооперували з
приводу раку нирки. Через три роки, коли стало
відомо, що Гонекер невиліковно хворий, йому
дозволили виїхати з Німеччини до родини в
Чилі, де невдовзі він помер у 81-річному віці від
прогресування раку (за деякими даними, через
ураження печінки).
Горбачова, Раїса
(Раиса Максимовна Горбачёва, дівоче прізвище – Титаренко; 05.01.1932, Рубцовськ, Алтайський
край – 20.09.1999, Мюнстер, Німеччина) – радянський громадський діяч. Була найстаршою серед
трьох дітей Максима Титаренка, залізничного інженера з України, і його дружини-сибірячки. Дружина першого й останнього президента СРСР Міхаїла Горбачова. «Єдина з кремлівських дружин,
яка важить менше від свого чоловіка!» (заголовки
західних газет). Була співголовою асоціації «Гематологи світу – дітям», яка
допомагала хворим на лейкемію дітям.
Померла в 67-річному віці від гострої лейкемії, що характеризувалася
швидким перебігом.
Горін, Ігор
(Igor Gorin, насправді – Ignatz Greenberg;
26.10.1904, Городок, Львівська обл. – 24.03.1982,
Туксон, штат Аризона) – відомий американський оперний співак (баритон) і вчитель співу,
який походив з України. Його батько був равином. У 1915 р. родина виїхала до Відня. Навчався
у Віденській консерваторії (1926–1929). Став відомим як співак у синагогах і католицьких соборах.
У 1930 р. дебютував у Віденській опері. Через три
роки емігрував у США, де здобув славу в багатьох театрах як «віденський
баритон». Із 1966 р. викладав спів.
Помер у 77-річному віці від раку.

«Коли особистостей стає надто мало, народ знову перетворюється в натовп»
(Френк Герберт)
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Горнберґер, Річард
(H. Richard Hornberger, письменницьке псевдо – Richard Hooker;
01.02.1924, Трентон, штат Нью-Джерсі – 04.11.1997, Портленд, штат Мен) –
американський торакальний хірург і письменник. За його найвідомішим
твором «M*A*S*H» було знято надуспішний комедійний серіал (1968).
Горнберґер використав свій досвід служби в Mobile Army Surgical Hospital під час Корейської війни. Незважаючи на дуже великий фінансовий
успіх книги та серіалу, Горнберґер продовжував працювати хірургом у
невеликому містечку.
Помер у 73-річному віці від лейкемії.
Гоукінс, Джек
(John Edward «Jack» Hawkins; 14.09.1910, Лондон – 18.07.1973, там само) – англійський кіноактор.
Найвідоміші ролі зіграв у фільмах «Земля фараонів»
(«Land of the Pharaohs», 1955), «Міст через річку
Квай» («The Bridge on the River Kwai», 1957), «Бен-Гур»
(«Ben-Hur», 1959), «Лоуренс Аравійський» («Lawrence
of Arabia», 1962), «Ватерлоо» («Wateloo», 1970).
У 1966 р. в Гоукінса виявили рак горла і видалили гортань. Втрата голосу була великою трагедією для актора, оскільки він мав дуже багатий
баритон з цікавим акцентом. Проте Гоукінс
продовжував грати в кіно – його озвучував Чарльз Ґрей. У приватному
житті користувався механічною гортанню. Помер у 62-річному віці після
операції зі встановлення штучного голосового протезу.
Гофстедтер, Річард
(Richard Hofstadter; 06.08.1916, Буффало, штат
Нью-Йорк – 24.10.1970, Нью-Йорк) – американський історик. У 1930-х рр. перебував під впливом
марксизму і навіть став членом Комуністичної партії. Пакт Гітлера та Сталіна в 1939 р. вивів з омани Гофстедтера, і відтоді він не мав ілюзій щодо
СРСР, комунізму та марксизму. Однак продовжував
дуже критично ставитися до капіталізму. За дві свої
книги – «Вік реформ» («The Age of Reform», 1955)
і «Антиінтелектуалізм в американському житті» («Anti-intellectualism in
American Life», 1963) – був нагороджений Пулітцерівською премією.
Помер у 54-річному віці від лейкемії.
«Зневажлива посмішка офіціанта – воістину одне з найтяжчих випробувань»
(Анна Герман)
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Гоффман, Едвард
(Edward Joseph Hofman; 01.01.1942, СентЛуїс, штат Міссурі – 01.07.2004, Лос-Анджелес) –
американський вчений. Винайшов (разом із
Мішелем Фелпсом) ПЕТ-сканер (позитронну
емісійну томографію) у 1973 р.
Помер у 62-річному віці від раку печінки.

Григорій XVI
(латинською – Gregorius PP. XVI, насправді –
Bartolomeo Alberto Cappellari; 18.09.1765, Беллуно, Італія – 01.06.1846, Рим) – Папа Римський
(1831–1846). Був останнім Папою, який перед тим
не був єпископом. Вирізнявся вкрай консервативними поглядами як у політиці, так і в життєвих
питаннях (наприклад, прокляв залізниці).
Помер у 80-річному віці в тяжких стражданнях
від раку.
Грігор’єв, Константін
(Константин Константинович Григорьев;
18.02.1937, Лєнінґрад, тепер – Санкт-Петербурґ 27.02.2007, там само) – популярний радянський
актор театру та кіно 1970–1980-х рр. Найвідоміші ролі зіграв у фільмах «Сыновья уходят
в бой», «Земля Санникова», «Раба любви»,
«Трактир на Пятницкой», «Транссибирский
экспресс», «Сибириада», «Остров сокровищ»,
«Пиковая дама», «Лев Толстой». У 1983 р. в бійці зазнав тяжких травм, йому
виконали багато операцій. Це спричинило припинення його акторської
кар’єри. Упрдовж останніх років жив самотньо та дуже бідував.
Помер у 70-річному віці від раку сечового міхура.
Грін, Алєксандр
(Александр Грин; насправді – Александр Степанович Гриневский;
23.08.1880, Слободской, В’ятська губернія – 08.07.1932, Старий Крим) –
російський прозаїк, представник романтичного реалізму. Син польського
шляхтича, засудженого за участь у повстанні 1863 р. З 1924 р. проживав і
працював у Криму. Автор таких відомих творів, як «Алые паруса» (1923),
«Блистающий мир» (1923), «Бегущая по волнам» (1928).
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Зловживав алкоголем, хворів на туберкульоз. У
середині 1931 р. з’явилися перші ознаки порушення здоров’я. З весни 1932 р. вже майже не вставав
з ліжка, перестав харчуватися (виникла відраза до
їжі). У травні спостерігалася типова клініка задавненого раку шлунка з метастазами в печінці і легенях. Помер у 51-річному віці від прогресування
хвороби.

Гроссман, Васілій
(Василий Семёнович Гроссман, насправді –
Иосиф Соломонович Гроссман; 12.12.1905,
Бердичів, Україна – 14.09.1964, Москва) – радянський письменник. Навчався в Бердичеві, Києві та
Москві. У 1929–1933 рр. працював у Донбасі. Під час
Другої світової війни – спеціальний кореспондент
газети «Красная Звезда» на різних фронтах. У
1946–1959 рр. працював над дилогією – романами
«За правое дело» та «Жизнь и судьба». Останній
роман був заборонений і вийшов друком лише посмертно за кордоном у 1980 р., а в СРСР – у 1988 р.
Помер у 58-річному віці від раку легені.
Гуртяк, Дмитро
(09.10.1971, Макіївка, Донецька обл. –
13.11.1998, Донецьк) – український програміст.
Створив програми «KeyRus» та «KeyUkr», які були
встановлені на багатьох персональних комп’ютерах
у Радянському Союзі.
Помер у 27-річному віці від пухлини мозку.

Гучков, Алєксандр
(Александр Иванович Гучков; 14.10.1862, Москва – 14.02.1936, Париж) –
відомий російський промисловець і політичний діяч. У листопаді 1905 р.
створив партію октябристів «Союз 17 октября». Партія одержала свою
назву від дати публікації царського маніфесту. Голова III Державної думи
(1910–1911). Військовий і морський міністр Тимчасового уряду (1917).
З 1918 р. – в еміграції.
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На початку 1935 р. стан здоров’я Гучкова почав
погіршуватися. Він багато працював і не звертався
до лікарів. Наприкінці 1935 р. було діагностовано
рак товстої кишки, від якого політик помер у
73-річному віці. Похований у колумбарії цвинтаря
Пер-Лашез.

Гюісманс, Жоріс Карл
(Joris-Karl Huysmans, насправді – CharlesMarie-Georges Huysmans; 05.02.1848, Париж –
12.05.1907, там само) – французький письменник
голландського походження. Усе життя (з 1866 р.)
працював чиновником Міністерства внутрішніх
справ. Прославився описом чорної меси (роман
«Без дна» / «La-bas», 1891). Твори Гюісманса,
насамперед роман «Навпаки» («A Rebours», 1884),
вважають маніфестом європейського декадансу
кінця XIX ст. В останні роки життя звернувся до
католицизму. Перед смертю був нагороджений
орденом Почесного леґіону.
У 1905 р. захворів на рак ротової порожнини, від якого помер у
59-річному віці. Похований на цвинтарі Монпарнас.

Ґадес, Антоніо
(Antonio Gades, насправді – Antonio Esteve
Rodenas; 14.11.1936, Ельда, поблизу Валенсії –
20.07.2004, Мадрид) – всесвітньо відомий іспанський танцівник і балетмейстер, який вважається
творцем сучасного іспанського балету. У 1961 р.
створив власну трупу, яка поставила найвідоміші
твори іспанських авторів, зокрема Гарсія Лорки.
Ґадес багато гастролював по всьому світу. Він був
нагороджений практично всіма найпрестижні«Від хлопців і дівчат очікують, що вони будуть поводитися по-різному, і цю
поведінку можна виразити двома словами. Хлопцеві ми кажемо “Давай!”, а дівчині –
“Припини!”» (Шарлотта Перкінс Ґілмен)
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шими балетними преміями світу. У 1978 р. був призначений директором Національного балету Іспанії. Основою хореографії Ґадеса стало
мистецтво фламенко – своєрідний виконавський стиль, який охоплює
танець, музичний супровід й особливий спосіб співу. Ґадес і його трупа –
головні учасники фільмів «Криваве весілля» («Bodas de sangre», 1981),
«Кармен» («Carmen», 1983) і «Чаклунське кохання» («El amor brujo», 1986),
що були зняті відомим іспанським режисером Карлосом Саурою.
Помер у 67-річному віці від раку, на який хворів упродовж кількох років.
Після виявлення хвороби його прооперували і піддавали опроміненню.
Ґаллаґер, Кім
(Kim Ann Gallagher; 11.06.1964, Філадельфія –
18.11.2002, там само) – американська спортсменка.
У бігу на 800 м здобула срібну медаль на Олімпіаді
в Лос-Анджелесі (1984) і бронзову – у Сеулі (1988).
У 2005 р. введена до Залу слави легкої атлетики.
Померла в 38-річному віці від інсульту, який
ускладнив перебіг задавненого раку шлунка.

Ґалтієрі, Леопольдо
(Leopoldo Fortunato Galtieri; 15.07.1926, БуеносАйрес – 01.12.2003, там само) – арґентинський
генерал, керівник військової хунти. Був ініціатором
вторгнення на Фолклендські острови, що спричинило 10-тижневу війну з Великобританією.
Останні роки життя провів під домашнім
арештом. У 77-річному віці Ґалтієрі захворів на рак
підшлункової залози. Однак, за повідомленням
лікарів військового госпіталю, куди його доставили із загостренням хвороби, смерть настала
внаслідок серцевого нападу.
Ґаль, Узі
(Uziel «Uzi» Gal, насправді – Gotthard Glass;
15.12.1923, Веймар, Німеччина – 07.09.2002,
Філадельфія, США) – ізраїльський конструктор
зброї. Створений ним автомат «Узі» (1951) став
найвідомішим у світі ізраїльським товаром. Дотепер
виготовлено понад 1,5 млн примірників «Узі» на
суму 2 млрд доларів. Цим автоматом озброєні як
відділи спеціального призначення, так і терористи.
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Помер у 78-річному віці після однорічної боротьби з пухлиною мозку.
Ґамсахурдія, Звіад
(31.03.1939, Тбілісі – 31.12.1993, Джикгашкарі, Грузія) – дисидент, учений і письменник, перший президент незалежної Грузії (26.05.1991–22.12.1991).
Одна з версій смерті 54-річного Ґамсахурдії – це
смерть внаслідок раку з інсценізацією вбивства.

Ґантер, Джон
(John Gunther; 30.08.1901, Чикаґо – 29.05.1970,
Нью-Йорк) – американський журналіст і письменник; автор бестселера «Смерте, не будь високомірною» («Death Be Not Proud», 1949) про останні
місяці життя його сина Джонні, який помер від
пухлини мозку.
Помер у 68-річному віці від раку печінки лише
через два тижні після виявленя хвороби.
Ґантер, Джонні
(Johnny Gunther; 1929, Париж, Франція – 30.06.1947, Нью-Йорк) –
син Джона Ґантера та головний герой його книги «Смерте, не будь
високомірною» («Death Be Not Proud», 1949). Джонні був дуже талановитим
юнаком – листувався з Альбертом Ейнштейном, став студентом
Гарвардського університету.
Упродовж останніх 15 місяців життя хворів на пухлину мозку, від якої
помер у 17-річному віці в Memorial Sloan-Kettering Cancer Center.
Ґарднер, Ерл Стенлі
(Erle Stanley Gardner; 17.07.1889, Мальден,
штат Массачусетс – 11.03.1970, Темекула, штат
Каліфорнія) – відомий американський правник й
автор понад 100 детективних романів та численних
оповідань. У 72 романах центральним персонажем
є адвокат Перрі Мейсон.
Помер у 80-річному віці від раку.
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Ґаррет, Алмейда
(Almeida Garrett, насправді – Joao Baptista da Silva Leitao de Almeida; 04.02.1799, Порто – 10.12.1854,
Лісабон) – португальський письменник. Очолював
романтичний напрям у національній літературі.
Творчість Ґаррета пов’язана з національновизвольним рухом. Романтичні поеми «Камоес»
(«Camoes», 1825), «Дона Бранка» («Dona Branca», 1826), драми «Ауто Жіла Вісенті» («Um Auto
de Gil Vicente», 1838), «Зброяр із Сантарема»
(«O Alfageme de Santarem», 1841), романи й ліричні
вірші сповнені глибокою повагою до історичного
минулого та поетичної спадщини народу.
Помер у 55-річному віці від раку.
Ґеддіс, Барбара Бел
(Barbara Bel Geddes; 31.10.1922, Нью-Йорк –
08.08.2005, Норсіст-Гарбор, штат Мен) – американська кіноакторка. Номінувалася на премію
«Оскар». У 1993 р. введена до Залу слави
театрального мистецтва.
У 1972 р. успішно лікувалася з приводу раку
грудної залози (була здійснена мастектомія).
Це було використано в серіалі «Даллас», де
розвивалася лінія боротьби з раком грудної
залози героїні Ґеддіс. Акторка багато курила. У 1983 р. в неї виник інфаркт
міокарда. Наступного року їй здійснили коронарне шунтування. Померла
у 83-річному віці від раку легені.
Ґезелліус, Герман
(Herman Gesellius; 16.01.1874, Гельсінкі –
23.03.1916, Гвітраск) – фінський архітектор. За його
проектом у 1902 р. було побудовано Національний
музей Фінляндії в Гельсінкі, який є символом
національного романтизму.
Помер від раку горла в 42-річному віці.

«Краще грати перед порожніми кріслами, ніж перед порожніми обличчями»
(Алек Ґіннес)
«Лише небагато з тих, кого мучить кашель, ідуть до лікаря; решта відвідує
театр» (Алек Ґіннес)
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Ґейнсборо, Томас
(Thomas Gainsborough; 14.05.1727, Садбері,
Суффолк – 02.08.1788, Лондон) – відомий англійський графік, портретист і пейзажист.
У лютому 1788 р. відчув біль у задній частині
шиї, якому лікарі не надали належного значення.
Однак виявилося, що це симптоми раку, від якого
Ґейнсборо помер у 61-річному віці.

Ґелб, Річард
(Richard Lawrence Gelb; 07.04.1905, Нью-Йорк –
04.04.2004, там само) – американський бізнесмен,
президент правління (1967–1972) і голова
правління (1972–1993) фармацевтичної компанії
«Bristol-Myers Squibb».
У 1986 р. в нього виявили рак шлунка. Помер
у 98-річному віці у відомому Memorial Sloan-Kettering Cancer Center.
Ґелвін, Пол
(Paul Vincent Galvin; 27.06.1895, Гарвард,
штат Іллінойс – 05.11.1959, Еванстон, там само) –
один із двох засновників «Galvin Manufacturing
Corporation» (1928), яка згодом перетворилася
в телекомунікаційну компанію «Motorola» –
сучасного світового лідера у своїй галузі. Уведений
до Залу слави бізнесменів.
Помер у 64-річному віці від лейкемії.
Ґенн, Вільям Дельберт
(William Delbert Gann, частіше згадується як W.D.
Gann; 06.06.1878, Лафкін, штат Техас – 18.06.1955,
Нью-Йорк) – легендарний брокер і біржовий
гравець. Мав надзвичайний талант передбачення фінансових та політичних подій: на початку
1914 р. Ґенн передбачив світову війну й паніку на
ринках, у 1928 р. спрогнозував зміни на ринку та
паніку 1929 р. і т.ін. Методи Ґенна були такими
точними, що за 25 днів уклав 286 угод, 264 з яких
були прибутковими. Він примудрився, наприклад,
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заробити на бавовні за 60 днів понад 30 000 доларів, почавши з капіталу в
1 000 доларів. Написав кілька книг про гру на біржі.
Наприкінці 1954 р. захворів на рак шлунка, від прогресування якого
помер у 77-річному віці.
Ґеорґ VI
(George VI, насправді – Albert Frederick Arthur
George Windsor; 14.12.1895, Сандрингем, Норфолк,
Англія – 06.02.1952, там само) – король Великої
Британії з династії Віндзорів (1936–1952), останній
імператор Індії (до 1947 р.), останній король
Ірландії (до 1949 р.), з 1949 р. – глава Британської
співдружності націй.
Дуже багато курив. Наприкінці 1951 р. йому
видалили ліву легеню з приводу раку. Через кілька
місяців 56-річний Ґеорґ VI помер у сні внаслідок тромбозу.
Ґеоргіу-Деж, Ґеорґе
(Gheorghe Gheorghiu-Dej; 08.11.1901, Бірлад –
19.03.1965, Бухарест) – румунський політик, комуністичний лідер країни (1944–1965 рр.).
Помер у 63-річному віці від раку печінки.
Підозрювали, що хвороба пов’язана з опроміненням, якому піддавали Ґеоргіу-Дежа радянські
спецслужби через розбіжності в політичних
поглядах.

Ґернрайх, Руді
(Rudi Gernreich; 08.08.1922, Відень – 21.04.1985,
Лос-Анджелес) – американський модельєр
австрійського походження. Уперше запропонував
жіночі купальні костюми з відкритими грудьми
(«Monokini», 1964) і нижню білизну з прозорого
матеріалу («no-bra bra», 1965), поширював стиль
унісекс (1970).
Помер у 62-річному віці від раку легені.

«Коли народ вже не хоче читати своїх поетів, він платить їм пошаною»
(Алек Ґіннес)
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Ґершвін, Джордж
(George Gershwin, насправді – Jacob Gershovitz; 26.09.1898, Бруклін, Нью-Йорк – 11.07.1937,
Голлівуд, штат Каліфорнія) – видатний американський композитор. Народився в сім’ї євреїв, що
емігрували з Росії. Більшість своїх творів написав
у співавторстві зі своїм старшим братом поетом
Айрою. Писав твори як класичні, так і для Бродвею
(«Рапсодія у стилі блюз» / «Rhapsody in Blue», 1924;
симфонічна сюїта «Американець у Парижі» / «An
American in Paris», 1928). Його твори мали великий
успіх серед публіки, а також виконавців. Багато з
них були використані у фільмах. Уведений до Залу слави авторів пісень.
На початку 1937 р. Ґершвін почав скаржитися на біль голови та на
порушення нюху. Перебуваючи в Голлівуді, 9 липня 1937 р. композитор
впав у кому і через два дні помер у 38-річному віці після невдалої операції
з видалення пухлини головного мозку, так і не побачивши успіху свого
найкращого твору «Порґі і Бесс» («Porgy and Bess», 1935).
Ґетц, Стен
(Stan Getz, насправді – Stanley Gayetsky;
02.02.1927, Філадельфія, – 06.06.1991, Малібу, штат
Каліфорнія) – американський джазовий музикант
(тенор-, баритон- й альт-саксофон), керівник
ансамблю та композитор. Народився в імігрантській
сім’ї українсько-єврейського походження. Один
з найвидатніших тенор-саксофоністів усіх часів,
якого прозвали «The Sound» («Звук»), бо він грав
одним із найгарніших тонів, які будь-коли чули.
У 1983 р. був уведений до Залу слави джазу.
Ґетц зловживав алкоголем і вживав наркотики. Помер у 64-річному віці
від раку печінки.
Ґєдройц, Вєра
(Вера Игнатьевна Гедройц; 07.04.1870, Слободище, Брянщина – літо 1932, Київ) – княжна, російський й український лікар-хірург та поетеса. Походила зі старовинного литовського роду з гілки
Гедимінів, який опинився в Росії після придушення
самодержавством визвольного руху в Литві. Після
фіктивного шлюбу за підробними документами
переїхала в Лозанну, де вивчала медицину під керівництвом видатного хірурга Цезаря Ру. Змушена була
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повернутися в Росію, де працювала головним хірургом заводів Калузької
та Орловської губерній. Часто з успіхом виступала на професійних з’їздах. У
1912 р. стала першою жінкою, яка здобула ступінь доктора медицини в Росії
(рекомендацію написав Ру). Брала участь у російсько-японській війні. Після
цієї війни була особистим лікарем імператорської родини. Під час Першої
світової війни знову була лікарем на фронті.
У 1918 р. після поранення опинилася в Києві, де почала активно працювати в хірургічних службах. У 1922 р. її призначили старшим асистентом
госпітальної хірургічної клініки. Потім їй доручили посаду директора факультетських клінік медінституту, а в 1929 р. стала завідувачем кафедри
факультетської хірургії (першою серед жінок). Мала наукові роботи з онкології. Вважала, що рак – це патологічний ріст зародкових клітин, і відкидала
вірусну теорію.
Після «процесу СВУ» й арешту багатьох українських учених-медиків
була звільнена з роботи. У цей час вона написала автобіографічні повісті
«Кафтанчик» (1930), «Лях» та «Обрив» (1931) і видала їх у Лєнінґраді. За
спогадами сучасників, Ґєдройц мала чоловічий характер. Висока та широкоплеча, вона одягалася по-чоловічому, мала низький голос і коротко стриглася. До того ж багато курила і про себе говорила в чоловічому роді. Відомо,
що ще під час навчання у Швейцарії мала коханку. У Києві створила сім’ю з
графинею Марією Нірод. Присвятила їй багато глибоко еротичних віршів.
У 1931 р. була прооперована з приводу раку матки, а наступного
року померла у 62-річному віці від прогресування хвороби. Похована на
Корчеватському кладовищі в Києві.
Ґібсон, Браян
(Brian Gibson; 22.09.1944, Ридінґ, Беркшир –
04.01.2004, Лондон) – британський кінорежисер, актор, продюсер і сценарист. Зокрема,
створив сценарій до фільму «Полтергейст 2:
Зворотня сторона», («Poltergeist II: The Other
Side», 1986).
Помер у 59-річному віці від саркоми Юїнґа.
Ґілмен-Стетсон, Шарлотта
(Charlotte Anna Perkins Stetson Gilman,
03.07.1860, Гартфорд, штат Коннектикут –
17.08.1935, Пасадена, штат Каліфорнія) – американська письменниця й активістка фемінізму;
автор збірки «Жовті шпалери та інші оповідання»,
романів «Йдучи до гори», «Її Країна», «З нею в Нашу
Країну». У 1994 р. введена до Національного залу
слави жінок.
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У 1932 р. захворіла на рак грудної залози. Страждаючи від
прогресування хвороби, у 75-річному віці вчинила самогубство (вдихала
хлороформ).
Ґінзбурґ, Алік
(Александр Ильич Гинзбург; 21.11.1936, Москва –
19.06.2002, Париж) – радянський дисидент. Від 1967
до 1972 рр. перебував у таборах. У 1977 р. його
знову засудили на 8 років ув’язнення, але в 1979 р.
Ґінзбурґа обміняли на радянських шпигунів, які
працювали в США. Після цього проживав у США і
Франції.
Упродовж тривалого часу хворів на рак легенів.
Помер раптово за своїм робочим столом у
65-річному віці.
Ґінзбурґ, Наталія
(Natalia Ginzburg, дівоче прізвище – Levi;
14.07.1916, Палермо – 07.10.1991, Рим) – італійський
прозаїк, есеїст, драматург, перекладач і публіцист.
Лауреатка кількох національних літературних премій. Автор романів «Всі наші вчора» («Tutti i nostri
ieri», 1952), «Сімейні бесіди» («Lessico familiare»,
1963), «Дорогий Мікеле!» («Caro Michele», 1973).
Дотримувалася антифашистських поглядів, деякий
час була членом Комуністичної партії. У 1983 р. була
обрана до парламенту (як незалежний депутат).
Померла в 75-річному віці від раку.
Ґіннес, Алек
(насправді – Alec Guinness de Cufe; 02.04.1914,
Мерилбон, Лондон – 05.08.2000, Мідлгерст, Західний Сассекс, Англія) – англійський кіноактор,
нагороджений премією «Оскар» за найкраще виконання чоловічої ролі у фільмі «Міст через ріку
Квай» («The Bridge on the River Kwai», 1957), а також
за художні досягнення впродовж усієї акторської
кар’єри (1980). Прославився роллю Бен (ОбіВан) Кенобі у фільмі «Зоряні війни» («Star Wars»)
«Коли я хотів дізнатися, про що думає Франція, я запитував самого себе»
(Шарль де Ґолль)
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(епізоди IV-VI). У 1959 р. королева Єлизавета ІІ надала йому титул рицаря за
досягнення в театрі та кіно.
Помер у 86-річному віці від раку печінки в King Edward VII Hospital.
Ґіттінґс, Барбара
(Barbara Gittings; 31.07.1932, Відень –
18.02.2007, Кеннет-Сквер, штат Пенсильванія) –
американська діячка руху за права сексуальних
меншин. У 1958 р. була серед тих, хто створив
першу в США організацію лесбіянок «Daughters of
Bilitis», редагувала журнал цієї організації. Брала
участь у 1965 р. в перших маршах протесту проти
дискримінації гомосексуалістів урядом США.
У 1970-х рр. разом з однодумцями домоглася того,
що гомосексуальність перестали вважати психічним порушенням.
Померла в 74-річному віці від раку грудної залози після тривалої
боротьби з хворобою.
Ґледстоун, Вільям
(William Ewart Gladstone; 29.12.1809, Ліверпуль –
19.05.1898, Гавардін, Уельс) – англійський державний діяч і письменник; голова Ліберальної
партії, відомий своїми популістичними промовами.
Чотири рази обирався прем’єр-міністром Великобританії (1868–1874; 1880–1885; 1886; 1892–1894).
Упродовж багатьох років його головним політичним суперником був Бенджамін Дізраелі.
Помер у 88-річному віці від раку ротової
порожнини.
Ґлісон, Джекі
(Herbert John «Jackie» Gleason; 26.02.1916,
Бушвік, Бруклін – 24.01.1987, Лаурдейл, штат
Флорида) – американський кіноактор. Зокрема,
зіграв роль у фільмі «Смокі і бандит» («Smokey
and the Bandit», 1977). Уведений до Залу слави
телебачення.
Помер у 70-річному віці від раку товстої
кишки з метастазами в печінці.
«Єдине, що я б привіз додому з Америки, – це місіс Кеннеді» (Шарль де Ґолль)
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Ґоддард, Роберт
(Robert Hutchings Goddard; 05.10.1882, Вустер,
штат Массачусетс – 10.08.1945, Балтимор, штат Мериленд) – видатний американський учений, один
із винахідників сучасної ракетної техніки. Його
ракети в 1930-х рр. досягнули швидкості понад
1 000 км/год. Уведений до Залу слави винахідників.
У 1945 р. захворів на рак горла і помер від
нього в 62-річному віці.
Ґойсуета, Роберто
(Robert Crispulo Goizueta; 18.11.1931,
Гавана, Куба – 18.10.1997, Атланта, штат
Джорджія) – голова правління компанії
«Кока-Кола» (1980–1997). Став першим у світі
міліардером у компанії, яку не організовував.
За час керівництва Ґойсуети завдяки його
ідеям (т.зв. «дієтична Кола», «нова Кола»)
компанія «Кока-Кола» різко покращила свій
стан. Найбагатший американець кубинського походження (його капітал
становить 1,3 млрд доларів).
Помер у 65-річному віці від раку легені.
Ґолдсміт, Джеррі
(Jerrald Goldsmith; 10.02.1929, Пасадена,
штат Каліфорнія – 21.07.2004, Беверлі-Гіллз,
штат Каліфорнія) – американський композитор
єврейського походження. Автор чудової музики
до сотень кінофільмів («Planet of the Apes», «Patton», «Chinatown», «Rambo», «Poltergeist», «Basic
Instinct», «Forever Young», «First Knight», «Mulan», «The Mummy», «L.A. Conidential», «Star Trek»
тощо). Із 17 номінацій на премію «Оскар» отримав її лише один раз (фільм
жахів «Омен» / «The Omen», 1976). Ще дев’ять разів номінувався на премію
«Золотий глобус» і отримав п’ять премій «Еммі».
Помер у 75-річному віці від раку товстої кишки після тривалого
лікування.

«На щастя, панове журналісти, я читаю ваші газети, щоб знати, про що я
думаю» (Шарль де Ґолль)
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Ґолль, Шарль де
(Charles André Joseph Marie de Gaulle; 22.11.1890,
Лілль – 09.11.1970, Коломбе-ле-дез-Еґліз) – французький військовий і політичний діяч. Під час
Другої світової війни був символом французького
руху Опору. Перший президент П’ятої республіки
(1959–1969). Автор багатьох книг.
Хворів на рак простати. Помер раптово (під
час розкладання пасьянсу) в 79-річному віці.
Ґолсворсі, Джон
(John Galsworthy; 14.08.1867, Кінґстон-Гілл,
Суррей – 31.01.1933, Ґроув-Лодж, Гемпстид) –
британський прозаїк і драматург, автор славетного
роману «Сага про Форсайтів» («Forsyte Saga»,
1906–1921), лауреат Нобелівської премії (1932).
Організатор Міжнародного пен-клубу.
Помер у 65-річному віці від пухлини мозку.

Ґомес, Фернандо
(Fernando Fernan Gomez; 28.08.1921, Ліма, Перу –
21.11.2007, Мадрид) – відомий іспанський кіноактор
і режисер, академік Іспанської королівської
академії. Зіграв роль у понад 200 картинах, ще
30 фільмів зняв як режисер. Найвідоміші фільми з
його участю – «Все про мою матір» («Todo sobre mi
madre», 1999) Педро Альмодовара та «Прекрасна
епоха» («Belle Epoque», 1992) Фернандо Труеба.
Обидва фільми, у яких партнеркою Ґомеса була
Пенелопа Круз, отримали багато міжнародних
нагород. Лауреат п’яти кінопремій Ґойя Іспанської академії мистецтв і
кінематографії (рекорд Іспанії).
Помер у 86-річному віці від серцевої недостатності, яка ускладнила
перебіг раку.

«У політиці доводиться зраджувати свою країну або своїх виборців. Я віддаю
перевагу останньому» (Шарль де Ґолль)
«Коли я маю рацію, я, звичайно, злощуся» (Шарль де Ґолль)
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Ґомулка, Владислав
(Wladyslaw Gomulka; 06.02.1905, Бялобжеґ
поблизу Кросно – 01.09.1982, Варшава) – польський
політичний і державний діяч. Ще в 1920-х рр. розпочав політичну діяльність у Дрогобичі (там, наприклад, організував великий страйк на нафтопромислах
у 1926 р.). Арештований, але був обміняний на
поляка, якого СРСР звинуватив у шпигунстві. У
1930-х рр. проживав у СРСР. Генеральний секретар
ЦК Польської робітничої партії в 1943–1948 рр.,
Польської об’єднаної робітничої партії (ПОРП) у
1956–1970 рр. Його вважають відповідальним за
виникнення Польської політичної кризи 1968 р., яка стала наслідком його
антисемітських виступів щодо ізраїльсько-арабської війни. У 1970 р. після
виступу робітників вдався до збройного розгону демонстрантів (загинуло
кілька десятків робітників), за що був усунений з посади на пленумі ЦК
ПОРП. Його наступником став Едвард Ґерек.
Помер у 77-річному віці від раку легені після багатомісячного
лікування.
Ґонґора-і-Арґоте, Луїс де
(Luis de Gongora y Argote; 11.07.1561, Кордова –
24.05.1627, там само) – іспанський поет, один із
чільних представників європейського бароко. Навчався в Саламанкському університеті. У 1585 р.
прийняв духовний сан. Був придворним капеланом короля Філіпа ІІІ. Очолював течію, яку в Іспанії
називають «культеранізмом», а за її межами –
«ґонґоризмом».
У 1626 р. в Ґонґори з’явилися ознаки ураження центральної нервової
системи – біль голови, порушення пам’яті, напади непритомності. Деякі
сучасні онкологи вважають, що це були ознаки метастатичного ураження головного мозку внаслідок меланоми шкіри тім’яної ділянки, яку чітко
видно на портреті роботи Дієґо Веласкеса (1626). Помер у 65-річному віці.
Ґонсалес, Панчо
(Ricardo Alonso «Pancho» Gonzalez;
09.05.1928, Лос-Анджелес – 03.07.1995, ЛасВеґас, штат Невада) – американський професійний тенісист, який славився бурхливим
темпераментом. Один з найсильніших тенісистів світу не тільки 1950-х рр., на які припала
його спортивна активність, а й за всю історію
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тенісу. У 1969 р. в 41-річному віці провів найдовший матч (5 год 12 хв) в
історії турніру у Вімблдоні, перемігши Чарлі Пасареллу з рахунком 22:24,
1:6, 16:14, 6:3, 11:9. У 1968 р. введений до Залу слави тенісу.
Помер у 67-річному віці від раку шлунка.
Ґоркі, Аршиль
(Arshile Gorky, насправді – Vostanik Manoog Adoyan; 15.04.1904, Васпуракан, Вірменія – 21.07.1948,
Шерман, штат Коннектикут) – американський
художник вірменського походження, один із
засновників «абстрактного сюрреалізму». У 1915 р.
під час геноциду вірмен залишив турецькі території,
у 1920 р. виїхав в Америку і там обрав псевдо з
натяком на улюбленого письменника Максіма
Горького. Його роботи виставлені в найвідоміших
галереях США і в престижних музеях Європи. Був
прототипом головного героя Рабо Карабекяна у
фільмі «Синя борода» Курта Воннеґута. Про його життя А. Егоян зняв фільм
«Арарат», а Чарлі Мія створив п’єсу «Готель Кассіопея».
У житті зазнав багато нещасть. Була пожежа в студії художника, яка
знищила велику частину його доробку. З приводу раку товстої кишки
йому здійснили колостомію. В автокатастрофі зазнав перелому шиї,
після чого відмовила рука, якою малював. На довершення його покинула дружина зі семирічним сином. Не витримавши цих випробовувань,
художник вчинив самогубство у 44-річному віці.
Ґотелл, Вальтер
(Walter Gotell; 15.03.1924, Бонн – 05.05.1997,
Лондон) – німецький кіноактор. Відомий насамперед виконанням ролі генерала КҐБ Ґоґоля у
кількох фільмах про Джеймса Бонда – «З Росії з
любов’ю» («From Russia With Love», 1963), «Шпигун,
який мене любив» («The Spy Who Loved Me», 1977),
«Тільки для твоїх очей» («For Your Eyes Only», 1981),
«Восьминіжка» («Octopussy», 1983) тощо.
Помер у 73-річному віці від раку.
Ґотті, Джон
(John Gotti; 27.10.1940, Бронкс, Нью-Йорк – 10.06.2002, Спринґфілд,
штат Міссурі) – керівник одного з найвпливовіших мафіозних кланів США
«Неможливо правити за допомогою “але”» (Шарль де Ґолль)
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(клану Ґамбіно). У 1992 р. за численні вбивства
засуджений довічно без права на помилування.
У в’язниці захворів на рак горла, з приводу
якого йому здійснили трахеотомію. Навіть перед
смертю, коли Ґотті не міг говорити й отримував
анальгетики, за ним постійно наглядали. Помер у
61-річному віці в тюрмі від метастазів у мозку.

Ґрант, Джейн
(Jeanette Cole «Jane» Grant; 29.05.1892,
Джоплін, штат Міссурі – 16.03.1972, Літхфілд,
штат Коннектикут) – американська журналістка.
Заснувала (разом зі своїм першим чоловіком)
відомий тепер журнал «The New Yorker» (1925).
Знана феміністка.
Померла в 79-річному віці від раку.

Ґрант, Улісс
(Hiram Ulysses Grant; 27.04.1822, Пойнт-Плезант,
штат Огайо – 23.07.1885, Маунт-Макґрегор,
штат Нью-Йорк) – американський політичний і
військовий діяч, полководець Північних штатів у
роки Громадянської війни в США, генерал армії.
У 1869–1877 рр. – 18-й президент США. Незважаючи
на його непересічну славу як полководця, історики
розцінюють президентство Ґранта досить стримано. Портрет Ґранта поданий на банкноті в
50 доларів.
Упродовж усього життя Улісс Ґрант викурював по 20 сигар на день,
зловживав алкоголем. Помер у 63-річному віці від раку горла.
Ґранц, Норман
(Norman Granz; 06.08.1918, Лос-Анджелес – 22.11.2001, Женева, Швейцарія) – американський джазовий імпресаріо та продюсер. Походив з єврейської родини, яка емігрувала з України. Вважається одним із найвпливовіших немузикантів в історії світового джазу (зокрема, в 1950–1960-х рр.).
Успішно співпрацював з багатьма сучасними йому джазовими музикантами.
Відомий своїми антирасистськими поглядами.
Помер у 83-річному віці від раку.
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Ґрей, Літа
(Lita Grey; 15.04.1908, Голлівуд, штат Каліфорнія –
29.12.1995, Лос-Анджелес) – американська
акторка, друга дружина Чарлі Чапліна.
У 16-річному віці вона завагітніла від 35-річного
Чапліна. Дехто вважає її прототипом Лоліти в
одноіменній повісті Набокова. Під час розлучення,
яке відбулося через три роки, Літа отримала
600 тис. доларів США, що було рекордом того часу.
Померла у 87-річному віці від раку.
Ґрей, Чарльз
(Donald Marshall «Charles» Gray; 29.08.1928,
Бурнемус, Гемпшир – 07.03.2000, Лондон) –
англійський кіноактор. Грав, зокрема, ролі
різних негідників у двох фільмах про Джеймса
Бонда – «Ти живеш тільки двічі», («You Only
Live Twice», 1967) та «Діаманти залишаються
назавжди» («Diamonds Are Forever», 1971).
Помер у 71-річному віці від раку.
Ґрейбл, Бетті
(Ruth Elizabeth «Betty» Grable; 18.12..1916, СентЛуїс, штат Міссурі – 02.07.1973, Санта-Моніка, штат
Каліфорнія) – американська кінозірка. Зокрема,
зіграла роль у фільмі «Як вийти заміж за мільйонера» («How to Marry a Millionaire», 1953). Популярність Ґрейбл досягла піку під час Другої світової
війни, коли американські солдати визнали її своєю
красунею номер один. Відомо, що ноги акторки
були застраховані на мільйон доларів кожна.
Дуже багато курила. Померла в 56-річному віці від раку легені.
Ґреко, Мікеле
(Michele Greco; 12.05.1924, Кьякуллі, Сицилія –
13.02.2008, Рим) – один із босів сицилійської мафії
«Коза Ностри». Його прозвали «Папою» за здатність
бути посередником між різними мафіозними
кланами. У 1987 р. Ґреко засудили пожиттєво за
звинуваченням у вбивстві слідчого в справах,
пов’язаних з мафією, Рокко Кіннічі і двох його
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охоронців у Палермо. В їх авто заклали вибухівку в 1983 р. На загал Ґреко
підозрювали в причетності до 78 вбивств.
Помер у 83-річному віці в римській в’язниці «Ребіббіа» від раку легені.
Ґрехем, Ґлорія
(Gloria Grahame, справжнє прізвище – Hallward;
28.11.1923, Лос-Анджелес – 05.10.1981, Нью-Йорк) –
американська кіноакторка. Отримала премію
«Оскар» за роль другого плану у фільмі «Чудовисько
і красуня» («The Bad and the Beautiful», 1952).
Померла в 57-річному віці від раку грудної
залози.

Ґрехем, Еварст
(Evarts Ambrose Graham; 19.03.1883, Чикаґо –
04.03.1957, Вашинґтон) – американський хірург.
Вважається одним із трьох найвидатніших хірургів ХХ ст. (разом із Голстедом і Кушинґом). У
1919–1951 рр. – керівник хірургічної клініки Вашинґтонського університету. Широковідомий як
автор першої у світі пневмонектомії, яку здійснив
у Barnes Hospital 5 квітня 1933 р. Пацієнтом був
хворий на рак лівої легені лікар-гінеколог,
що прожив після операції понад 20 років. У 1937 р. Ґрехем був одним
із творців надзвичайно авторитетної нині організації американських
хірургів «American Board of Surgery». Разом зі своїм асистентом Вайндером (Ernst L. Wynder) здійснив перше широкомасштабне дослідження
впливу куріння на здоров’я. Стаття, яку опублікували в 1950 р. в «Journal
of the American Medical Association» (JAMA), вважається чи не першою
фундаментальною роботою в цій галузі. Ґрехем, зокрема, експериментально
довів, що в тютюновому димі містяться потужні канцерогени. Неодноразово
висувався на здобуття Нобелівської премії. Кавалер французького ордена
Почесного леґіону.
Сам Ґрехем дуже багато курив і помер у 73-річному віці від раку легені
в Barnes Hospital.

«Десять заповідей лише тому такі лаконічні і зрозумілі, що були написані без
допомоги радників й експертів» (Шарль де Ґолль)
«У мене все життя були ідеали. І от, зрозумівши, що вони для мене вже недосяжні,
я став скаржитися. Скаржитися дуже приємно...» (Джон Ґолсворсі)

216 Розділ ІІ. РАК: Жертви
Ґрешем, Джой
(Joy Gresham, насправді – Helen Joy Davidman; 18.04.1915, Нью-Йорк – 13.07.1960) –
американська письменниця, яка пройшла
шлях від радикального комунізму й атеїзму
до християнства. Походила з єврейської
родини, яка емігрувала з України та Польщі.
Її другим чоловіком був відомий англійський поет і професор в Оксфорді К. С. Льюїс
(C. S. Lewis), серед іншого – автор циклу «Хронік Нарнії».
Упродовж кількох останніх років життя страждала від сильного болю,
зумовленого злоякісним ураженням кісток. Померла в 45-річному віці.
Ґріґсон, Джеймс
(James Paul Grigson Jr.; 30.01.1932, Тексаркана,
штат Техас – 13.06.2004, Даллас, там само) – американський психіатр-шарлатан. Мав прізвисько
«Доктор Смерть» – звинувачувався в смерті понад
150 хворих. З етичних мотивів виключений з
Американської асоціації психіатрів.
Помер у 72-річному віці від раку легені.

Ґрілі, Люсі
(Lucinda Margaret «Lucy» Grealy; 03.06.1963,
Дублін, Ірландія – 18.12.2002, Нью-Йорк) –
американська поетеса та мемуаристка.
У 9-річному віці в Ґрілі виявили саркому Юїнґа з
ураженням щелепи. Після лікування лице хворої
стало спотвореним і надалі їй було здійснено чимало реконструктивних оперативних втручань.
У книзі «Автобіографія обличчя» («Autobiography
of a Face», 1994) Ґрілі описала жорстокість однокласників, страждання від насмішок і постійних
пильних поглядів випадкових осіб. Після кінцевої реконструкції Ґрілі
залишилася залежною від знеболювальних засобів (зокрема, оксикодину,
який містить кодеїн). У пошуках таких засобів вона зупинила свій вибір на
героїні, який вживала впродовж кількох останніх років життя. Увесь цей
час Ґрілі боролася з депресією та наркоманією. Померла в 39-річному віці
від передозування наркотиків.
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Ґріневей, Кейт
(Catherine «Kate» Greenaway; 17.03.1846, Гокстон,
біля Лондона – 06.11.1901, Гемпстид) – британська
дитяча книжкова ілюстраторка та письменниця.
Померла в 55-річному віці від раку грудної
залози.

Ґрініч, Віктор
(Victor H. Grinich, насправді – Victor Grgurinovic;
24.11.1924, Абердин, штат Вашинґтон – 05.11.2000,
Маутін-В’ю, штат Каліфорнія) – американський
інженер хорватського походження, один із піонерів
у дослідженні напівпровідників
Помер у 75-річному віці від раку простати.

Ґріффін, Мерв
(Mervyn Edward «Merv» Griin, Jr.; 06.07.1925,
Сан-Матео, штат Каліфорнія – 12.08.2007, ЛосАнджелес) – американський актор, пісняр, піаніст,
імпресаріо, телепродюсер, мільярдер. Приятелював з майбутнім президентом США Рональдом
Рейґаном. Створив передачі «Поле чудес» («Wheel
of Fortune», 1975) і «Своя гра» («Jeopardy», 1964).
За останню її творці одержали 27 премій «Еммі».
Продав свої програми за 250 млн доларів компанії
«Columbia Pictures Television» у 1986 р. Відомо про
гомосексуальну орієнтацію Ґріффіна – у 1991 р.
він через суд сплатив понад 200 млн доларів двом
своїм коханцям, які працювали в нього секретарями, водіями, охоронцями
та тренерами. Уведений до Залу слави ігор (2007).
У 1996 р. в Ґріффіна діагностували рак простати. Хворого піддавали
опроміненню. Через кілька років настав рецидив, з приводу чого було
розпочато медикаментозну терапію. Ґріффін утримував це в таємниці від
родичів, поки на початку липня 2007 р. під час рутинного контрольного
обстеження неочікувано було виявлене агресивне поширення хвороби по
організму (кістки, легені, сечовий міхур). Ґріффіна госпіталізували в Cedars
Sinai Hospital, де він невдовзі помер у 82-річному віці.

218 Розділ ІІ. РАК: Жертви
Ґроддек, Ґеорґ
(Georg Groddeck; 13.10.1866, Бад-Кьоссен –
10.06.1934, Кнонау, Швейцарія) – німецький
психолог, лікар та письменник. Один із засновників
психосоматичної медицини. Організатор і керівник
приватної клініки в Баден-Бадені. Основою його
методу лікування було посилення особистості
пацієнта за допомогою гімнастики, дієти та
гомеопатичних засобів. Був упевнений, що зумів би,
зустрівшись з Гітлером, виправити його погляди.
Саме в нього Фройд запозичив поняття «Воно».
Помер у 67-річному віці від раку в спеціальному санаторії поблизу
Цюриха.
Ґросс, Роберт
(Robert Ellsworth Gross; 11.05.1897, Ньютон,
штат Массачусетс – 03.09.1961) – американський бізнесмен. Разом із братом у 1932 р.
придбав компанію, яка невдовзі стала лідером у
виробництві літаків, – «Lockheed Aircraft Company».
У 1934–1956 рр. був її президентом. Уведений до
Залу слави авіації. Його образ наявний у відомому
фільмі «Авіатор» з Леонардо ДіКапріо.
Помер у 64-річному віці від раку підшлункової
залози.
Ґуд, Роберт
(Robert Alan Good; 21.05.1922, Кросбі, штат
Міннесота – 13.06.2003, Санкт-Петербурґ, штат
Флорида) – американський педіатр, мікробіолог
і патолог, творець сучасної імунології. Першим
успішно трансплантував кістковий мозок у людини.
Помер у 81-річному віці від раку стравоходу.

«Ідеалізм зростає прямо пропорційно віддалі до проблеми» (Джон Ґолсворсі)
«Заголовки подвоюють розмах подій» (Джон Ґолсворсі)
«Завжди один цілує, а інший підставляє щоку» (Джон Ґолсворсі)
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Ґулд, Стівен Джей
(Stephen Jay Gould; 10.09.1941, Нью-Йорк –
20.05.2002, там само) – видатний американський
палеонтолог, еволюційний біолог й історик науки,
один з найвідоміших письменників науково-популярного жанру свого покоління. Викладав у
Гарвардському університеті та працював в Американському музеї природничої історії в Нью-Йорку.
У липні 1982 р. 41-річному Ґулду поставили
діагноз перитонеальної мезотеліоми, яка на
загал характеризується дуже несприятливим прогнозом. Після тяжкого
дворічного курсу лікування Ґулд опублікував замітку в журналі «Discover»
під заголовком «Не вірте медіані» («The Median Isn’t the Message»), у якій
описує свою реакцію на звістку, що хворі на мезотеліому в середньому
живуть не більш ніж вісім місяців після встановлення діагнозу. Він пояснює,
що насправді стоїть за цим числом, й описує те полегшення, яке відчув,
зрозумівши, що середні значення є не більше, ніж зручні спрощення, і не
охоплюють всі можливі варіації. Медіана – це точка посередині часової
шкали, і вона означає, що 50 % пацієнтів не проживуть навіть вісім місяців,
але решта проживуть довше, а можливо, і набагато довше. Усе, що йому
залишалося, це з’ясувати, де ж його власний випадок розташований
на цій шкалі. Зважаючи на те, що діагноз було поставлено на досить
ранній стадії хвороби, що він молодий, оптимістично налаштований і
має доступ до найновіших засобів, Ґулд зробив висновок, що має великі
шанси опинитися серед «довгожителів». Після експериментального курсу
лікування, яке складалося з опромінення, хіміотерапії й оперативного
втручання, Ґулд цілком одужав, і його спостереження стало джерелом
надії для багатьох ракових хворих.
Ґулд неодноразово висловлювався на підтримку застосування
марихуани в лікувальних цілях. Будучи хворим він курив марихуану,
щоб позбавитися від нудоти, спричиненої лікуванням. На його думку,
використання марихуани було одним із визначальних чинників, які
сприяли його одужанню. У 1998 р. Ґулд свідчив на судовому процесі
Джима Вейкфорда, канадського активіста, про застосування марихуани в
медицині.
Помер у 60-річному віці від раку легені з метастазами в мозку, що
не було пов’язано з попереднім злоякісним захворюванням.

«Треба триматися – навіть тоді, коли ніхто не бачить, як ти стараєшся
триматися!» (Джон Ґолсворсі)
«Чоловіки вимагають від жінок значно більше, ніж самі можуть їм дати»
(Джон Ґолсворсі)
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Ґулдінґ, Кахал
(Cathal Goulding; 07.01.1922, Дублін – 28.02.1998,
там само) – начальник штабу Ірландської республіканської армії (ІРА), керівник офіційної ІРА. Кілька
разів арештовувався – загалом відсидів у в’язниці
16 років.
Помер у 76-річному віці від раку.

Ґулліксон, Тім
(Timothy Edward «Tim» Gullickson, 08.09.1951,
Ла-Кроссе, штат Вісконсин – 03.05.1996, Вітон, штат
Іллінойс) – славетний американський тенісний
тренер.
Помер у 44-річному віці від пухлини мозку.

Ґурські, Казімеж
(Kazimierz Klaudiusz Gorski; 02.03.1921,
Львів – 23.05.2006, Варшава) – найвидатніший
тренер збірної Польщі з футболу. Кар’єру гравця розпочинав у кількох львівських командах.
Під керівництвом Ґурського національна
збірна стала чемпіоном Олімпіади в Мюнхені
(1972) і здобула срібні медалі (3-тє місце) на
чемпіонаті світу в Німеччині (1974).
Помер у 85-річному віці після тривалої та важкої боротьби з раком.
Ґурян, Сорана
(Sorana Gurian, насправді – Сара Исааковна Гурфинкель; 18.11.1913,
Комрат, Бендерський повіт, Бессарабська губернія – 1956, Париж) –
румунська та французька письменниця. Стала відомою вже завдяки
першому свому твору – роману «Ці дні ніколи не повернуться» («Zilele
nu se intorc niciodata») про життя інтелігентної бессарабської сім’ї в
передвоєнні роки, який вийшов друком у Бухаресті в 1946 р. Того ж
року була видана збірка новел «Події між світанком і ніччю» з описанням
«Венеція була б чудовим містом, якби її осушити» (Улісс Ґрант)
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нав’язливих сексуальних фобій самотньої жінки. У 1950 р. в Парижі вийшла
друком її перша книга французькою мовою «Комірки сітки» («Les Mailles
du Filet»), яка мала за основу реальні події післявоєнного політичного
життя Румунії.
У середині 1950-х рр. Ґурян захворіла на рак грудної залози. Було
виконано дві операції. Після короткотривалої ремісії, за час якої Ґурян
встигла написати останній твір (про боротьбу з хворобою), померла в
43-річному віці. Книга була видана посмертно, у 1956 р., під назвою
«Розповідь про боротьбу» («Recit d’un combat»).
Ґуччі, Альдо
(Aldo Gucci; 25.05.1905, Флоренція – 19.01.1990,
Рим) – найталановитіший із синів Ґуччіо Ґуччі
(засновника фірми «Gucci»). Він мав бездоганний
смак і вмів вгадувати бажання багатіїв у післявоєнні
роки – серед його клієнтів були королева
Великобританії, принцеса Маргарита, Одрі Гепберн
та Френк Сінатра.
Помер у 84-річному віці від раку простати.

Д’Абюссон, Роберто
(Roberto D’Aubuisson Arrieta; 23.08.1944, СантаТексла, Сальвадор – 20.02.1992, Сан-Сальвадор) –
політичний і військовий діяч Сальвадору. Створив
«ескадрони смерті», які знищили десятки тисяч
політичних супротивників під час громадянської
війни 1979–1992 рр. Організував потужну
політичну партію ARENA (Nationalist Republican
Alliance). У 1984 р. програв президентські вибори
Хосе Наполеону Дуарте.
У квітні 1991 р. захворів на рак горла. Лікувався в США. Помер у
47-річному віці.
Даллес, Джон
(John Foster Dulles; 25.02.1888, Вашинґтон – 24.05.1959, Бетезда, штат Мериленд) – видатний американський політик і дипломат, державний секретар за правління президента Дуайта Айзенгауера (1953–1959). У 1954 р.
«Як тільки ви визнаєте нашу точку зору, ми з вами цілком погодимося» (Моше Даян)
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журнал «Time» визнав його «Людиною року». Міжнародний аеропорт Вашинґтона названий його іменем.
3 листопада 1956 р., відразу після дуже
важливого виступу на спеціальній надзвичайній
сесії Генеральної Асамблеї ООН з приводу нападу
Ізраїлю на Єгипет, Даллеса госпіталізували. Йому
виконали складну операцію з приводу раку
легені. У лютому 1959 р. настав рецидив, який було
визнано невиліковним. 16 квітня Даллес залишив
посаду державного секретаря і невдовзі помер у
71-річному віці від прогресування хвороби.
Даль, Роальд
(Roald Dahl; 13.09.1916, Лландафф, Уельс –
23.11.1990, Оксфорд, Англія) – британський
прозаїк та сценарист норвезького походження. Автор відомих дитячих повістей –
«Ґремліни» («The Gremlins», 1943) та «Чарлі і
шоколадна фабрика» («Charlie and the Chocolate Factory», 1964), за якими згодом було
знято одноіменні фільми. Написав сценарій
відомого фільму «Живеш тільки двічі» («You Only Live Twice», 1967) і кількох
серій «Гічкок розповідає».
Помер у 74-річному віці від інфекції, яка ускладнила перебіг лейкемії.
Д’Амур, Деніс
(Denis D’Amour; 24.09.1959 – 26.08.2005, Монреаль) – канадський гітарист у стилі важкого року.
Влітку 2005 р. в 46-річного Д’Амура виявили
рак товстої кишки. Було здійснене звичайне
в таких випадках оперативне втручання, яке,
однак, призвело до багатьох ускладнень. Невдовзі
музикант впав у кому та помер.

Данц, Тамара
(Tamara Danz; 14.12.1952, Брейтунґен – 22.07.1996, Берлін) – німецька
співачка та поетеса, лідер відомого східнонімецького рок-гурту «Silly». Була
«Силу своїх релігійних почуттів найкраще пізнаєш, коли священик підходить до
тебе з тарілкою для пожертв, а в тебе лише п’ятидоларові банкноти»
(Джон Фостер Даллес)
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найпопулярнішою рок-співачкою в НДР. Активно
виступала за політичні реформи в цій країні.
У 1995 р. захворіла на рак грудної залози, з
приводу якого були проведені оперативне втручання та хіміотерапія. Проте хвороба швидко прогресувала, і невдовзі 43-річна співачка померла.

Данцер, Ґеорґ
(Georg Franz Danzer; 07.10.1946, Відень –
21.06.2007, Аспергофен, Нижня Австрія) –
популярний австрійський співак й автор пісень.
Один із творців стилю «австропоп». У доробку
співака понад 400 пісень (найвідоміша –
жартівлива пісня «Jo schau» про знамените
віденське «Cafe Hawelka»).
Упродовж десятиріч багато курив, доки у
вересні 2006 р. не захворів на рак легені. Відтоді активно займався
антитютюновою пропагандою. Останній концерт 60-річний співак дав за
два місяці до смерті.
Даян, Моше
(Moshe Dayan; 20.05.1915, Дганія, Палестина –
16.10.1981, Тель-Авів) – ізраїльський політик,
генерал; один із творців держави Ізраїль, особливо
її армії. У 1967–1974 рр. – міністр оборони. Один із
головних організаторів перемог ізраїльської армії
у війнах з арабськими державами 1967 і 1973 рр.
У 1977–1979 рр. – міністр закордонних справ.
Помер у 66-річному віці від раку товстої
кишки.
Деб’юссі, Клод
(Claude-Achille Debussy; 22.08.1862, Сен-Жерменан-Ле поблизу Парижа – 25.03.1918, Париж) –
великий французький композитор, засновник
французького імпресіонізму. У юності був домашнім
піаністом відомої меценатки Надії Філаретівни фон
Мекк. Разом з нею здійснив подорож по Європі.
Своєрідним «програмним документом музичного
імпресіонізму» сучасники небезпідставно вважали
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оркестрову п’єсу Деб’юссі «Прелюдія до пополудневого відпочинку
фавна». До специфічних особливостей індивідуального стилю композитора слід віднести вишукану мелодику, яскраву та різнобарвну гармонію,
вміння виразити звуками неповторні миттєвості природи або найтонші
емоції особистості. До найкращих творів музичної спадщини композитора
належать опера «Пеллеас і Мелізанда», оркестрові твори – «Ноктюрни»,
«Образи», «Море», фортепіанні – «Дитячий куточок», «Естампи», 24 прелюдії.
Помер у 55-річному віці від раку прямої кишки.
Девіс, Бетті
(Ruth Elizabeth «Bette» Davis; 05.04.1908, Лоувел,
штат Массачусетс – 06.10.1989, Нюіллі-сюр-Сен,
Франція) – видатна американська кіноакторка,
аж 11 разів номінувалася на премію «Оскар» і
двічі була нагороджена нею – за ролі у фільмах
«Небезпечна» («Dangerous», 1935) та «Єзебель»
(«Jezebel» 1938). Визнавалася найкращою акторкою
Каннського та Венеціанського кінофестивалів.
Багато курила. Перенесла інсульт. Померла у
81-річному віці після тривалої боротьби з раком
грудної залози.
Девіс, Дональд
(Donald Watts Davies; 07.06.1924, Треорчі,
Уельс -28.05.2000, Лондон) – британський ученийкомп’ютерник. Основні роботи стосуються безпеки
передавання даних через комп’ютерні мережі,
зокрема Інтернет (т. зв. принцип комутації пакетів).
Помер у 75-річному віці від раку.
Девіс, Меріон
(Marion Davies, насправді – Marion Cecelia Douras;
03.01.1897, Нью-Йорк – 22.09.1961, Голлівуд, штат
Каліфорнія) – американська комедійна акторка
1920–1930-х рр. Прославилася через свій зв’язок з
творцем «жовтої преси» Вільямом Герстом. Серед
її коханців був і Чарлі Чаплін. Бурхливе життя Девіс
зображене в багатьох художніх фільмах.
У 1956 р. захворіла на рак щелепи. Була виконана відносно успішна операція. Померла в 64-річному віці від прогресування хвороби.
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Де Ґаетані, Джен
(Janice «Jan» DeGaetani, 10.07.1933, Массиллон,
штат Огайо – 15.09.1989, Рочестер, штат Нью-Йорк) –
американська співачка (мецо-сопрано), педагог.
Відома виконанням нової і найновішої музики
від Шуберта, Шумана, Малера до Шьонберґа.
Виступала з найвідомішими оркестрами США та
Європи.
Померла в 56-річному віці від лейкемії.
Декор, Лоуренс
(Laurence G. Decore, при народженні – Lavrentiy Dikur; 28.06.1940,
Веґревіл, Альберта – 06.11.1999, Едмонтон) – канадський юрист і політик
українського походження. Мер Едмонтона (1983–1988), член Законодавчої
асамблеї Альберти, лідер Ліберальної партії Альберти. Член Ради
Канадського фонду українських студій (Canadian Foundation for Ukrainian Studies, 1977–1981), президент Української канадської професійної
та бізнесової федерації (Ukrainian Canadian Professional and Business Federation, 1979–1981). Був запеклим хокейним вболівальником. Саме Декор
перебував на посаді мера Едмонтона, коли команда цього міста, лідером
якої був ще один канадський українець – Вейн Грецькі – уперше здобула
Кубок Стенлі (згодом – ще тричі). Нагороджений орденом Канади (1983).
У 1990 р. Декору виконали операцію з приводу раку товстої кишки, а
в 1992 р. – з приводу метастазів у печінці. Помер у Cross Cancer Institute від
прогресування хвороби в 59-річному віці.
Деледда, Ґрація
(Grazia Deledda; 27.09.1871, Нуоро, Сардинія –
15.08.1936, Рим) – видатна італійська письменниця.
Найвідомішими її творами є романи «Еліас Портулу»
(1903), «Попіл» (1904) «Голуби та яструби» (1912),
«Тростини на вітрі» (1913) і «Мати» (1920). У 1926 р.
отримала Нобелівську премію з літератури «за
поетичні твори, в яких із пластичною яскравістю
описане життя її рідного острова, а також за
глибоке осмислення загальнолюдських проблем».
Померла в 64-річному віці від раку грудної
залози.
«Якщо ми програємо цю війну, я розпочну іншу під прізвищем моєї дружини»
(Моше Даян)
«Захоплива історія майже ніколи не буває правдивою» (Семюель Джонсон)
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Деллакроче, Нейл
(Aniello«Neil» Dellacroce; 15.03.1914–12.02.1985) –
один із провідних членів відомого мафіозного
сімейного клану Ґамбіно, виховник Джона Ґотті.
Помер у 71-річному віці від пухлини мозку
(імовірніше – від раку легені з метастазами в
мозку).

Дельбрюк, Макс
(Max Delbruck; 04.09.1906, Берлін – 10.03.1981,
Пассадена, штат Каліфорнія) – німецько-американський молекулярний біолог і біофізик, лауреат
Нобелівської премії з фізіології та медицини (1969).
У 1978 р. в Дельбрюка виявили злоякісну
пухлину кісткового мозку. Отримував хіміотерапію,
побічні дії якої обмежили його наукову активність.
Помер у 74-річному віці від лейкемiї.

Д’Ельмар, Каміль
(Camille D’elmar; 1861, Рочестер, штат Нью-Йорк – 26.09.1902,
Філадельфія) – американська співачка. Відома за своїми виступами в
оперетах у театрах Європи.
Померла в 41-річному віці після операції з приводу раку.
Дель Мар, Норман
(Norman Del Mar; 31.07.1919, Лондон –
06.02.1994, там само) – британський симфонічний диригент і біограф. Зокрема, був
керівником Шотландського симфонічного
оркестру (1960–1965). Автор тритомника про
життя та творчість Ріхарда Штрауса.
Помер у 74-річному віці від раку.
Дерев’янко, Кузьма
(Кузьма Николаевич Деревянко; 14.11.1904, с. Косенівка, біля Умані –
30.12.1954, Москва) – генерал-лейтенант; один із небагатьох генералів,
«Наклеп – це помста боягузів» (Семюель Джонсон)
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що були нагороджені всіма трьома радянськими
орденами імені полководців – Суворова, Кутузова
та Богдана Хмельницького. У 1945 р. підписав від
імені СРСР Акт капітуляції Японії.
Помер у 50-річному віці від раку підшлункової залози, виникнення якого пов’язували з відвідуванням Хіросіми та Нагасакі після атомних бомбардувань.

Дерріда, Жак
(Jacques Derrida; 15.07.1930, Ель-Біар, біля Алжира – 09.10.2004, Париж) – видатний французький
філософ. Президент Франції Жак Ширак назвав
його «одним з найбільших філософів нашого часу».
Народився в багатій єврейській сім’ї. Після закінчення єврейської релігійної школи – гедеру – переїхав
до Європи, щоб здобути світську освіту. Навчався в
Ecole Normale Superieure, був асистентом у Сорбонні. З 1964 р. – професор філософії в Grandes Ecoles
у Парижі. У 1968–1974 рр. викладав в університеті
Джона Гопкінса. Після 1974 р. – викладач Йєльського університету.
Був провідним теоретиком постмодернізму та заснував філософську
школу «деконструктивізм», яка відображена в літературі, лінгвістиці,
філософії, юриспруденції й архітектурі. Одне з основних положень вчення
Дерріди – автор сам не усвідомлює весь зміст тексту. Найголовніше – це
трактування читача. Лекції Дерріди слухали в університетах Америки та
Європи. Його роботи перекладені багатьма мовами світу. Здобув світову
популярність, опублікувавши в 1967 р. твори «Про граматологію» та «Голос
і феномен», «Письмо і розходження». Десятки років він залишався одним
з найвідоміших і найвпливовіших філософів світу. Підраховано, що його
статті цитувалися в академічних журналах понад 14 тис. разів за 15 років.
Дотримувався лівих поглядів. У традиціях французької «ангажованої
думки» (Сартр, Фуко) вважав, що інтелектуал має брати активну участь у
житті суспільства та бути політичною фігурою. Публічно та в ЗМІ виступав
на захист нелегальних іммігрантів. Сприяв поширенню у Франції практик
мультикультуралізму. Підтримував східноєвропейських дисидентів.
У 1981 р. під час перебування в Празі його заарештували. Був звільнений після особистого втручання президента Франції Міттерана.
У 1995 р. входив до передвиборчого штабу Ліонеля Жоспена, кандидатасоціаліста, на президентських виборах.
«Тільки цілковиті дурні пишуть не задля грошей» (Семюель Джонсон)
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За три тижні до смерті 74-річного філософа госпіталізували в одну з
паризьких клінік, де йому планувалося здійснити паліативне оперативне
втручання з приводу раку підшлункової залози. Безпосередньою
причиною смерті став крововилив у мозок.
Джаявардене, Джуніус
(Junius Richard Jayewardene; 17.09.1906, Коломбо – 01.11.1996, там само) – державний і політичний
діяч Шрі-Ланки, прем’єр-міністр у 1978–1989 рр.,
автор багатьох праць з буддизму.
Помер у 90-річному віці від раку товстої
кишки.
Джеймс, Алекс
(Alexander Wilson «Alex» James; 14.09.1901,
Моссенд, Ланаркшир, Шотландія – 01.06.1953,
Лондон) – один з найвідоміших футболістів
лондонської команди «Арсенал» за всю історію.
Кілька разів був чемпіоном Англії в складі
цієї команди. У 2005 р. введений до Залу слави
футболу.
Помер у 51-річному віці від раку.
Джеймс, Еліс
(Alice James; 07.08.1848, Нью-Йорк – 06.03.1892,
Лондон) – відома через опубліковані після її смерті
щоденники. Народилася в сім’ї теолога Генрі
Джеймса-старшого. Двоє з її братів – це засновник
американських шкіл філософії та психології
Вільям Джеймс і відомий англо-американський
письменник Генрі Джеймс. З 1884 р. проживала в
Англії. З’явившись на світ у багатій інтелектуальній
родині, Еліс з дитинства мала низку психологічних
проблем. Щоденники, які вона вела впродовж трьох
останніх років її життя, містять низку дотепних,
гірких і гострих коментарів про англійське життя того часу та багатьох
сучасників. Щоденники Еліс Джеймс були опубліковані в 1964 р., після
чого вона стала символом для феміністок. Сьюзен Зонтак написала п’єсу
про Еліс – «Еліс у ліжку» (1993), де головна героїня зображена одночасно зі
симпатією й антипатією.
У щоденниках відображена також боротьба Еліс з хворобою – вона
померла в 43-річному віці від раку грудної залози.
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Джексон, Гелен
(Helen Hunt Jackson, насправді – Helen Maria
Hunt Fiske; 15.10.1830, Амгерст, штат Массачусетс –
12.08.1885, Сан-Франциско) – американська
письменниця, найбільше відома за збіркою
«Рамона» («Ramona»).
Померла в 54-річному віці від раку шлунка.

Дженніґс, Пітер
(Peter Charles Archibald Jennings; 29.07.1938,
Торонто, Канада – 07.08.2005, Нью-Йорк) – один
з найвидатніших сучасних тележурналістів США.
Працював на каналі ABC.
Дуже багато курив, але полишив цю звичку на
початку 1980-х рр. У квітні 2005 р. Дженнінґс повідомив, що в нього діагностовано рак легені, з приводу якого отримував хіміотерапію. Лише через чотири місяці після цього 67-річний журналіст помер.
Джонсон, Поліна
(Emily Pauline Johnson-Tekahionwake; 10.03.1861,
Чифсвуд, Онтаріо – 07.03.1913, Ванкувер) – канадська поетеса, дочка індіанця й англійки.
Померла, не доживши кількох днів до свого
52-річчя, від раку грудної залози.

Джонсон, Рейнольд
(Reynold B. Johnson; 16.07.1906, штат Міннесота –
15.09.1998, Паоло-Альто, штат Каліфорнія) – американський винахідник і комп’ютерник. У 1956 р.,
працюючи для компанії «IBM», запропонував
перший комерційний пристрій для зберігання
інформації з довільним доступом (прообраз
сучасного твердого диску). Тоді цей пристрій
складався з 50 алюмінієвих дисків діаметром 60 см
і загальною ємністю 5 Мб. Окрім цього, Джонсон –
один із конструкторів відеокасети (VCR).
Помер у 92-річному віці від метастатичної меланоми.
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Джонсон, Семюель
(Samuel Johnson; 07.09.1709, Лічфілд, Стаффордшир – 13.12.1784, Бірмінґем) – видатний
англійський критик, учений та поет.
За однією з версій, причиною смерті 75-річного
Джонсона був рак.

Джордж, Ґледіс
(Gladys George, насправді – Gladys Anna Clare;
13.09.1900, Паттен, штат Мен – 08.12.1954, ЛосАнджелес) – американська акторка кіно та театру.
Кар’єру акторки розпочала дуже рано, але в
1921 р. зазнала великих опіків під час пожежі, що
зумовило припинення її роботи в кіно. У 1936 р.
Ґледіс виконала головну роль у драмі «Відвага –
друге ім’я Керрі» («Valiant Is the Word for Carrie»),
за що номінувалася на премію «Оскар». У 1941 р.
знялася у відомому фільмі «Мальтійський сокіл»
(«The Maltese Falcon»), де грала разом із Гемфрі
Боґартом і Мері Астор.
На початку 1950-х рр. у Ґледіс діагностували рак горла, від якого
померла в 54-річному віці. За деякими даними, смерть настала внаслідок
передозування барбітуратів, за ще іншими, – від інсульту.
Джугашвілі, Галіна
(Галина Яковлевна «Гуля» Джугашвили;
19.02.1938, Москва – 27.08.2007, там само) – російська письменниця, філолог, внучка Йосипа Сталіна
(єдина дочка його старшого сина Якова). Після того,
як її батько потрапив у полон, матір заарештували.
У 1970 р. Галіна вийшла заміж за громадянина
Алжиру. Тільки після приходу до влади Горбачова
вперше змогла виїхати з СРСР. Найвідоміша її книга –
мемуари “Тайна семьи вождя”.
Їй було виконано кілька операцій з приводу раку. Померла в
69-річному віці від прогресування хвороби в Головному військовому
клінічному госпіталі ім. академіка Бурденко.
«Є два види знань: ми знаємо або сам предмет, або де знайти відомості про
нього» (Семюель Джонсон)
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Джуліан, Персі
(Percy Lavon Julian; 11.04.1899, Монтґомері,
штат Алабама – 19.04.1975, Вокіґен, там само) –
американський темношкірий хімік та бізнесмен.
Піонер у галузі хімічного синтезу ліків із рослинної
сировини. Саме йому належить заслуга широкого
впровадження в практику хімічного синтезу таких
людських гормонів, як стероїди, прогестерон і
тестостерон. Завдяки роботам Джуліана ці лікарські
засоби стали загальнодоступними для лікування
багатьох хвороб. Другим серед афроамериканців
увійшов до Національної академії наук США. У 1990 р. введений до Залу
слави винахідників. Відігравав важливу роль у міжнародному Ротарі.
Помер у 76-річному віці від раку печінки.
Діамонд, Джон
(John Diamond; 10.05.1953, Лондон –
02.03.2001, там само) – британський радіоведучий і журналіст єврейського походження.
У 1997 р. в Діамонда виявили рак горла.
Лікувався у відомому Royal Marsden Hospital. Він описував свій досвід боротьби із
захворюванням у спеціальній колонці в
газеті «Times». Ці матеріали склали книгу
«С: Бо і боягузи захворюють на рак…» («C: Because Cowards Get Cancer Too....», 1999), за якою згодом була написана п’єса. Студія BBC зняла
документальний фільм «Внутрішня історія» («Inside Story»), у якому
відображено трагедію людини після кількох операцій на горлі, а згодом і
язику, внаслідок яких Діамонд мав великі проблеми з мовою. Для лікування
рецидиву застосовувалося опромінення. Загалом журналіст вважав, що
лікування було ще тяжчим від хвороби. У другій книзі Діамонда «Олія змії
та інші захоплення» («Snake Oil and Other Preoccupations», 2001) висвітлено
його критичний погляд на нетрадиційну медицину («uncomplimentary look
at the world of complementary medicine»). Книга вийшла друком вже після
смерті 47-річного журналіста.
«Немає людини, котра би була, наче Острів, сама собою. Кожна людина – це
частина Материка, частина Суходолу. Якщо Хвиля змиє в море прибережну Скелю,
то меншою стане Європа, і, якщо змиє край Мису, то зруйнує Замок твій і Друга
твого. Смерть кожної людини применшує також мене, оскільки я частина Людства.
Через те не запитуй ніколи, за ким лунає дзвін, – він лунає за Тобою» (Джон Донн)
«Зазвичай чоловікові приємніше бачити застелений до обіду стіл, ніж чути, як
його дружина розмовляє грецькою» (Семюель Джонсон)
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Діас Ордас, Ґуставо
(Gustavo Diaz Ordaz Bolanos Cacho; 12.03.1911,
Сан-Андрес-Чальчикомула – 15.07.1979,
Мехіко) – мексиканський державний діяч.
У 1964–1970 рр. – президент Мексики. Керувався принципами незалежності, неприєднання та мирного співіснування держав з різним
соціально-політичним ладом.
Помер у 68-річному віці від раку товстої
кишки.
Дійкстра, Едсґер Вайб
(Edsger Wybe Dijkstra; 11.05.1930, Роттердам –
06.08.2002, Нуенен) – видатний голландський
учений, ідеї якого мали величезний вплив на
розвиток комп’ютерної індустрії.
Помер у 72-річному віці після тривалої боротьби
з раком.

Діонн, Івонн
(Yvonne Edouilda Marie Dionne; 28.05.1934,
Корбейл, Онтаріо – 23.06.2001, Монреаль) – одна
з п’яти сестер-близнючок. Одночасне народження
п’яти дітей було для середини 1930-х рр. дуже
незвичним, через що всі сестри (і лікар, що
приймав пологи) відразу ж стали відомими. Вони
постійно перебували в центрі уваги – їх знімали в
кіно, брали за прототипи іграшок, створили музей.
Івонн померла в 67-річному віці від раку.
Дісней, Волт
(Walter Elias «Walt» Disney; 05.12.1901, Чикаґо –
15.12.1966, Бурбанк, штат Каліфорнія) – американський художник-мультиплікатор, тричі нагороджений премією «Оскар» (1932, 1939, 1942). Заснував
легендарну Імперію Діснея. У 2000 р. введений до
Залу слави винахідників.
Дуже багато курив. Наприкінці 1966 р. в 65-річного Діснея виявили рак лівої легені, від якого він
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невдовзі помер у госпіталі медичного центру «Сент Джозеф». Ходили чутки,
що через два дні після смерті тіло Діснея заморозили для відновлення
життєвих функцій через 100 років, тобто у 2066 р.
Дістель, Сашá
(Sacha Distel; 29.01.1933, Париж – 22.07.2004,
Райоль-Канадель) – відомий французький джазовий співак і гітарист, автор понад 200 пісень, серед
яких «Oh la belle vie» («The good life») і «Scoubidou». Племінник відомого співака і гітариста Рея
Вентури. Співпрацював, зокрема в кіно, з Бріджит
Бардо, Сарою Воґан, Жюльєт Ґреко, Жаном Моро.
У 1970-х рр. хворів на рак щитовидної залози,
через 10 років – на рак шкіри. Крім цього, потрапляв в авто- та авіакатастрофи. Дбав про себе –
регулярно обстежувався. Вважав, що це забезпечить йому добрий стан
здоров’я. Проте помер у 71-річному віці від раку (відомо, що наприкінці
життя отримував хіміотерапію).
Добрін, Ніколає
(Nicolae Dobrin; 26.08.1947, Пітешті –
26.10.2007, там само) – найкращий румунський
футболіст 1960–1970-х рр. Мав прізвисько
«Гусак». Упродовж усієї кар’єри (22 роки)
грав за один клуб «FC Arges» (чемпіон країни
1979 р.), відмовляючи відомішим клубам –
«Динамо» (Бухарест) й «Університатя». Зіграв
409 матчів (і 48 – за збірну), забив 111 голів.
Клуб «Реал» (Мадрид) вів переговори про купівлю Добріна за 2 млн
доларів, але Ніколає Чаушеску не дозволив продати цього футболіста.
Помер у 60-річному віці в реанімаційному відділі County Hospital від
мультиорганної недостатності внаслідок раку легені.
Домінґвін, Луїс
(Luis Miguel Gonzales Lucas Dominguin;
09.12.1926 – 08.05.1996, Андужар, Андалузія) – один
із найвідоміших іспанських тореадорів усіх часів,
надихнув Ернеста Гемінґвея на написання роману
«Небезпечне літо» («The Dangerous Summer»). Окрім
цього, відомий за бурхливим особистим життям
(серед його коханок була славетна акторка Ава
Ґарднер).
Помер у 69-річному віці від раку шлунка.
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Дон Альварадо
(Don Alvarado, насправді – Jose Paige;
04.11.1904, Альбукерке, штат Нью-Мексико –
31.03.1967, Голлівуд, штат Каліфорнія) – відомий
американський актор німого кіно (грав переважно
ролі латиноамериканських мачо). У 1924 р. Альварадо одружився зі 16-річною дочкою емігрантівєвреїв з Росії Енн Бояр, з якою мав дочку Джой
Пейдж – майбутню акторку. Після розлучення з
Альварадо Енн Бояр вийшла заміж за кіномагната
Джека Ворнера.
Помер у 62-річному віці від раку.
Донн, Джон
(John Donne, 1572, Лондон – 31.03.1631, там
само) – видатний англійський поет Середньовіччя,
представник метафізичного напрямку; автор
багатьох віршів про кохання, елегій, сонетів,
епіграм, а також релігійних проповідей. Двічі
(у 1601 і 1614 рр.) Донн ставав депутатом парламенту. З 1621 р. Донн був настоятелем собору
Св. Павла в Лондоні.
Помер у 59-річному віці від раку шлунка.
Дорс, Діана
(Diana Dors, насправді – Diana Mary Fluck;
23.10.1931, Свіндон, Англія – 04.05.1984, Віндзор,
там само) – акторка, символ блондинки-секс-бомби
британського зразка 1950-х рр. Сама про себе
говорила: «Єдиний секс-символ Англії з часів Леді
Годіви». Опублікувала дві автобіографічні книги:
«Тільки для дорослих» («For Adults Only», 1978) і «За
закритими дверима» («Behind Closed Doors», 1979).
У 1982 р. в Дорс виявили рак яєчників, від
прогресування якого вона померла в 52-річному
віці (за іншими даними, причиною смерті був рак шлунка).

«Оскільки писати вміли переважно чоловіки, то всі лиха на світі приписані
жінкам» (Семюель Джонсон)
«Я уникаю розмов з людиною, яка написала більше, ніж прочитала»
(Семюель Джонсон)
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Д`Орсей, Фіфі
(Fii D’Orsay, насправді – Marie-Rose Angelina
Yvonne Lussier; 16.04.1904, Монреаль – 02.12.1983,
Вудленд-Гіллз, штат Каліфорнія) – театральна
акторка. Працювала у відомому театрі «Folies Bergeres» в Парижі, де її називали «Mademoiselle Fii».
Померла в 79-річному віці після кількох місяців
боротьби з раком гортані.

Достоєвський, Андрєй
(Андрей Михайлович Достоевский; 27.03.1825 –
19.03.1897, Петербурґ) – російський архітектор,
молодший брат видатного письменника Ф. М. Достоєвського. Написав «Спогади», які є джерелом
відомостей про ранні роки великого письменника.
Восени 1896 р. захворів на рак, від якого
невдовзі помер у 71-річному віці.
Дрновшек, Янез
(Janez Drnovšek; 17.05.1950, Целє – 23.02.2008,
Заплана) – голова президії СФРЮ (1989–1990),
прем’єр-міністр незалежної Словенії (1992–2000,
2000–2002), президент Словенії (2002–2006).
У 1999 р. 49-річному політику здйснили нефректомію з приводу раку нирки (на цей час припадає
піврічна перерва у перебуванні на посаді прем’єрміністра). У 2001 р. було виявлено рецидив пухлини.
Відмовився від традиційного лікування і різко
змінив стиль життя – став вегетаріанцем, переїхав
жити в село і саме з цим пов’язував успіх лікування.
Помер у 57-річному віці (офіційно причина смерті не була оголошена).
Дуарте, Хосе Наполеон
(Jose Napoleon Duarte Fuentes; 23.11.1925,
Сан-Сальвадор – 23.02.1990, там само) – президент Сальвадору в 1984–1989 рр. Ще в 1972 р.,
балотуючись від об’єднаної широкої опозиції,
виграв президентські вибори, але був заарештований, жорстоко катований і висланий з країни.
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У березні 1988 р. його партія програла парламентські вибори. Через
три місяці Дуарте помістили у військовий госпіталь у Вашинґтоні, де в
нього виявили задавнений рак шлунка (за іншими даними, – рак
підшлункової залози). У США було здійснене оперативне втручання,
після чого призначили хіміотерапію. Дуарте повідомили, що йому
залишилося жити 6–12 місяців. Хід лікування та прогноз не приховували
від громадськості. Дуарте все-таки зумів забезпечити демократичні
вибори в червні 1989 р. Невдовзі 64-річний політик помер.
Дуґлас, Мері
(Mary Douglas, насправді – Margaret Mary
Tew; 25.03.1921, Сан-Ремо, Італія – 16.05.2007,
Лондон) – британський соціальний антрополог.
Відома своїми роботами з людської культури,
символізму та релігії. Польові дослідження
здійснювала в Бельгійському Конґо (Заїрі) на
початку 1950-х рр. Її книга «Чистота та небезпека»
(«Purity and Danger: An Analysis of Concepts of Pollution and Taboo», 1966), у якій висвітлені результати взірцевого сучасного
соціального дослідження, незмінно входить до переліку найвпливовіших
наукових праць XX ст., вже сімнадцять разів перевидавалася в оригіналі й
перекладена більш ніж десятьма мовами. Королева Єлизавета ІІ 30 грудня
2006 р. нагородила Дуґлас орденом Британської імперії.
Померла у 86-річному віці від раку.
Духін, Едді
(Edwin Frank «Eddy» Duchin; 01.04.1909, Кембридж, штат Массачусетс – 09.02.1951, Нью-Йорк) –
популярний американський піаніст 1930–1940-х рр.,
відомий елегантним і бездоганним стилем гри,
а також мужньою боротьбою проти лейкемії.
Помер у 41-річному віці від лейкемії.

«У вашій праці багато вдалого й оригінального, але те, що в ній удале, – не
оригінальне, а те, що оригінальне, – не вдале» (Семюель Джонсон)
«Якби не наша уява, в обіймах покоївки ми були б так само щасливі, як в обіймах
герцогині» (Семюель Джонсон)
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Дюгурст, Коллін
(Colleen Dewhurst; 03.06.1924, Монреаль –
22.08.1991, Південний Салем, штат Нью-Йорк) –
американська акторка канадського походження;
12 разів висувалася на премію «Еммі» і 4 рази
здобула її.
Померла в 67-річному віці від раку шийки
матки. Будучи послідовницею однієї з релігійних течій, відмовилася від оперативного втручання, що, як вважають, врятувало б їй життя.
Дюк, Вернон
(Vernon Duke, насправді – Владимир Александрович Дукельский; 10.10.1903, Параф’яново, Мінська
губернія – 16.01.1969, Санта-Моніка, штат Каліфорнія) – американський композитор, поет і мемуарист
російського походження. Здобув освіту в Київській
консерваторії. З 1921 р. проживав у США. У 1939 р.
набув американського громадянства. У доробку
Дюка опера, балети, симфонічні, вокальносимфонічні та камерні твори, багато комерційно
успішних пісень для бродвейських мюзиклів.
Співпрацював із Джорджем й Айрою Ґершвінами, Джорджем Баланчиним.
Автор однієї з найпопулярніших мелодій середини минулого століття –
«Квітень у Парижі» («April in Paris»). Дотепер вона звучить – це славетна
«Хей» у виконанні Хуліо Іґлесіаса.
Помер у 65-річному віці під час повторної операції з приводу раку
легені.
Дюпон, Томас Колеман
(Thomas Coleman du Pont; 11.12.1863, Луїсвіл,
штат Кентуккі – 11.11.1930, Вільмінґтон, штат Делавер) – американський інженер і політик, член Республіканської партії, сенатор, внук засновника відомої компанії «E. I. du Pont de Nemours and Company».
Помер у 66-річному віці від раку гортані.

«Ми схильні вірити тим, кого не знаємо, бо вони нас ніколи не обдурювали»
(Семюель Джонсон)
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Дюпре, Янік
(Yanick Dupre; 20.11.1972, Монреаль –
16.08.1997) – канадський хокеїст-професіонал, який
виступав упродовж п’яти сезонів за команду «Philadelphia Flyers».
Помер у 24-річному віці після 16-місячної
боротьби з лейкемією.

Дюра, Марґеріт
(Marguerite Duras, насправді – Marguerite Donnadieu; 04.04.1914, Сайґон,
В’єтнам – 03.03.1996, Париж) – французька
письменниця, частина творів якої близька
до течії нового роману (Moderato cantabile). У її доробку – автобіографічний
роман «Коханець» («L’Amant», 1984), п’єси
та кіносценарії (зокрема сценарій класики
сучасного кінорежисера Алена Рене – фільму «Хіросіма, любов моя»/
«Hiroshima mon amour», 1959).
Померла у 81-річному віці від раку горла.
Дьомін, Лєв
(Лев Степанович Дёмин; 11.01.1926, Москва –
18.12.1998, Зоряне містечко, Московська обл.) –
радянський космонавт, кандидат технічних наук
(1963), Герой Радянського Союзу. 26–28 серпня
1974 р. здійснив політ у космос як бортінженер
космічного корабля «Союз-15». Внаслідок перебоїв у роботі системи зближення корабель не
зістикувався з орбітальною станцією «Салют-3»,
відтак терміново повернувся на Землю, здійснивши
вперше у світі нічну посадку. Дьомін перебував у
космосі приблизно дві доби.
Помер у 72-річному віці від раку.

«Найкращий момент наших стосунків з Джоан Кроуфорд настав тоді, коли я
зіштовхнула її зі сходів у фільмі “Що сталося з крихіткою Джейн?”» (Бетті Девіс)
«Якщо ваша дитина ніколи не ненавиділа вас, то ви ніколи не були батьками»
(Бетті Девіс)
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Еберто, Ґуставо
(Gustavo Eberto; 30.08.1983, Пасо-дес-лос-Лібрес,
Коррентес – 03.09.2007, Буенос-Айрес) – арґентинський футболіст. Воротар збірної Арґентини,
яка стала чемпіоном Південної Америки серед
команд футболістів віком до 20 років. Із 2003 р.
захищав ворота відомої команди «Бока Хуніорс».
У лютому 2006 р. захворів на рак яєчка й
отримав відповідний курс лікування. Помер у
24-річному віці (за іншими даними, від лейкемії).
Едвард VIII
(Edward VIII, насправді – Edward Albert Christian
George Andrew Patrick David Windsor; 23.06.1894,
Уайт-Лодж, Суррей – 28.05.1972, Париж) – король
Англії. Став королем 20 січня 1936 р., коли помер
його батько Ґеорґ V (дід теперішньої королеви
Єлизавети). Проте, проправивши 327 днів, Едвард
VIII зрікся трону, щоб жити зі своєю коханою –
розлученою американкою Волліс Сімпсон. Місце
на престолі посів його брат (батько Єлизавети) –
Ґеорґ VI. Едвард VIII відомий своєю прихильністю
до нацистів й Адольфа Гітлера. Проте найбільшу
славу здобув завдяки вірному коханню до Волліс Сімпсон, яке тривало
майже 40 років і є темою багатьох книг і кінофільмів.
Едвард дуже багато курив. Помер у 77-річному віці від раку горла.
Едді, Роберт
(Robert Alastair Addie; 10.02.1960, Глостершир,
Англія – 20.11.2003, Чельтенгем, Ґлоучестершир) –
британський кіноактор. Найвідомішими його
роботами в кіно були ролі в телесеріалах «Робін з
Шервуда» («Robin of Sherwood»), «Інша країна» («Another Country»), а також у фільмах «Нові пригоди
Робін Гуда» («The New Adventures of Robin Hood»),
«Рицар у Камелоті» («A Knigh in Camelot»), «Марія,
мати Ісуса» («Mary, Mother of Jesus»). Невелика
роль у широковідомому фільмі «Інтим» стала його
останньою роботою в кіно.
Помер у 43-річному віці після нетривалої боротьби з раком легені.
«Чим гірша баба, тим більше треба піддати» (Вєнічка Єрофєєв)
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Ейґл, Керолайн
(Caroline Aigle; 12.09.1974, Монтобан – 21.08.2007) – перша французка-пілот
військового винищувача (з 28 травня
1999 р.), майор французьких ВПС. Її прізвище в перекладі з французької означає
«орел». Літала на «Mirage 2000-5», провела за
штурвалом 1600 год. Окрім цього, активно
займалася тріатлоном – була чемпіоном
Франції та віце-чемпіоном світу серед військових.
Померла в 32-річному віці від швидкопрогресуючої меланоми. Хворобу
виявили лише за місяць до смерті. Керолайн вже мала двох синів, а на час
діагностування меланоми була вагітною. Відмовилася від аборту, через
що спеціальне протипухлинне лікування не здійснювали. За 15 днів до
смерті методом кесаревого розтину народила після 5,5 місяця вагітності
хлопчика. Більшість часу в останні дні життя проводила, тримаючи на
руках свою дитину.
Еккерт, Франц фон
(Franz von Eckert; 05.04.1852, Неуроде, тепер –
Нова Руда, Польща – 08.08.1916, Сеул) – німецький
композитор, який є автором національного гімну
Японії («Kimi Ga Yo») і гімну імператорської Кореї.
Помер у 64-річному віці від раку шлунка.

Екснер, Юдіт
(Judith Campbell Exner, насправді – Judith Katherine Inmoor; 01.11.1934, Нью-Йорк – 25.09.1999,
Дуарте, штат Каліфорнія) – відома тим, що була
одночасно коханкою президента США Джона
Кеннеді та боса мафії Сема Джанкани. Вважають, що
саме через Юдіт підтримувався зв’язок між мафією
та президентом США (зокрема, у справах замахів на
Фіделя Кастро). Ім’я Екснер стало широковідомим
лише після скандалу через зв’язок президента США
Біла Клінтона та Моніки Левінські. Однак експерти
одностайно визнають, що, на відміну від останньої,
Екснер була дуже гарною і зуміла значно довше приховувати свої зв’язки.
Померла в 64-річному віці від раку легені (за іншими даними, від раку
грудної залози) в онкологічному центрі City of Hope.
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Елґар, Едвард
(Edward William Elgar; 02.06.1857, Бродхіт, біля
Вучестера, Англія – 23.02.1934, Вустер) – англійський
композитор-симфоніст. Вважається найвидатнішим
композитором Англії після Генрі Перселла, який
помер у 1695 р. Наприкінці життя Елґару було
надано звання Королівського музиканта (Master of
King’s Music), а в 1931 р. – титул баронета. Відомо
про його бісексуальну орієнтацію.
Наприкінці 1933 р. в Елґара під час операції виявили задавнену форму раку, від якого композитор помер у 76-річному віці.
Еллінґтон, Дюк
(Edward Kennedy «Duke» Ellington; 29.04.1899,
Вашинґтон – 24.05.1974, Нью-Йорк) – видатний
афро-американський джазовий композитор,
оранжувальник і піаніст, керівник дуже успішних у
1929–1974 рр. джазових колективів. Багаторазовий
лауреат музичних премій «Ґреммі». У 1969 р.
нагороджений Президентською медаллю свободи.
Кавалер ордену Почесного леґіону (1973).
Музикант дуже багато курив. У 1974 р. в
Еллінґтона діагностували рак легені. Помер у
75-річному віці через чотири тижні після виявлення хвороби.
Елліс, Джим
(James Tice «Jim» Ellis; 06.05.1956, Нешвіл,
штат Теннессі – 28.06.2001, Гармоні, штат
Пенсильванія) – американський учений з
комп’ютерних технологій, один із творців некомерційного проекту – електронних дошок
оголошень й обміну інформацією «Usenet»
(згодом їх назвали конференціями).
Помер у 45-річному віці від негоджкінської
лімфоми, яку виявили за два роки до смерті.
Ельчибей, Абульфаз
(Абульфаз Гадиргулу оглу Ельчибей, справжнє прізвище – Алієв, не
родич Гейдара Алієва; 07.06.1938, Нахічевань, Азербайджан – 22.08.2000,
«Більше пийте, менше закусуйте. Це найкращий засіб від зарозумілості і
поверхневого атеїзму» (Вєнічка Єрофєєв)
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Анкара, Туреччина) – професор історії,
творець Народного фронту Азербайджану,
перший некомуністичний президент Азербайджану (1992–1993).
Помер у 62-річному віці від раку
простати.

Емброуз, Стiвен
(Stephen Edward Ambrose; 10.01.1936, Декатур,
штат Iллiнойс – 13.10.2002, Бей-Сент-Луїс, штат
Массачусетс) – вiдомий американський iсторик.
Упродовж бiльшої частини своєї кар’єри був
маловiдомим професором iсторiї. Вперше його iм’я
прозвучало на всю Америку пiсля виходу друком у
1994 р. книги «День D: 6 червня 1944 року» («D-Day
June 6, 1944: The Climactic Battle of World War II»).
У нiй автор описав подiї, пов’язанi з висадкою
американських вiйськ у Нормандiї пiд час Другої
свiтової вiйни. Згодом були опубліковані численнi iсторичнi працi. Деякi
з них стали справжнiми бестселерами. Хоч Емброуз був бiльше вiдомим в
Америцi як дослiдник перiоду 1939–1945 рр., вiн видав чимало книг також
про інші iсторичні подiї, зокрема будiвництво Трансконтинентальної
залiзницi, президентство Дуайда Айзенгауера та Рiчарда Нiксона.
Консультував кiнокартини, наприклад, вiдомий фiльм Стiвена Спiлберґа
«Порятунок рядового Раяна», а також його документальну стрiчку «Цiна
миру». Разом з Томом Генксом зняв телевiзiйний мiнi-серiал.
Помер у 66-рiчному вiцi вiд раку легенi.
Емметт, Бель
(Belinda 'Belle' Jane Emmett; 12.04.1974, Ґосфорд,
Австралія – 11.11.2006, Сідней) – австралійська
акторка та співачка.
У 1998 р. у 24-річної Емметт виявили рак грудної
залози. Проведено оперативне втручання та курс
променевої терапії. У вересні 2001 р. з’явилися
ознаки метастатичного ураження хребта. Відтоді
отримувала медикаментозне лікування. Померла
від тромботичних ускладнень у 32-річному віці в
St Vincent’s Hospital.
«Хто хоче, той доп’ється» (Вєнічка Єрофєєв)
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Енґельберґ, Міріам
(Miriam Engelberg; 1958, Філадельфія –
18.10.2006, Сан-Франциско) – американський
графік та ілюстратор.
У 2001 р. в Міріам виявили рак грудної залози.
Отримувала хіміотерапію та опромінення і померла
від прогресування хвороби в 48-річному віці.
Свій досвід боротьби з хворобою з неймовірним
гумором описала в книзі коміксів «Рак зробив мене
несерйозною людиною» («Cancer Made Me a Shallower Person»). На думку
багатьох критиків, ця книга корисна для пацієнтів щодо підтримки їхнього
психологічного стану.
Енґельс, Фрідріх
(Friedrich Engels; 28.11.1820, Бармен, тепер –
Вупперталь, Німеччина – 05.08.1895, Лондон) –
німецький економіст, філософ і політичний діяч,
один з основоположників марксизму-лєнінізму,
автор «Комуністичного маніфесту» («Communist
Manifesto», 1848).
У 1894 р. в Енґельса виявили рак горла (за
іншими даними, – рак стравоходу), від якого він
помер у 74-річному віці.
Енґлтон, Джеймс
(James Jesús Moreno Angleton; 09.12.1917,
Боїс, штат Айдаго – 11.05.1987, Вашинґтон) –
багаторічний співробітник розвідувальних
служб США (OSS/OSO/CIA). Зокрема, керівник
контррозвідки в Бюро стратегічних служб
(X-2) у Римі i контррозвідки ЦРУ. Визнається
як один з найуспішніших співробітників ЦРУ
за всі часи існування цієї служби. Багато
методів його розвідувальної роботи та підготовки кадрів перейняло КҐБ.
Енґлтон був затятим курцем. Помер у 69-річному віці від раку легені у
госпіталі Sibley.
Енде, Міхаель
(Michael Andreas Helmuth Ende; 12.11.1929, Гарміш-Партенкірхен –
29.08.1995, Штутґарт) – німецький письменник, автор багатьох творів
для дітей, зокрема повісті «Нескінченна історія» (1979), яка при видимій
казковості та відносній простоті викладу вирізняється складністю
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порушених проблем і містить глибокі філософські думки. Нині твори Енде перекладені понад
40 мовами та вийшли загальним накладом понад
20 млн примірників. За «Нескінченною історією»
(«Die unendliche Geschichte», 1987–1994) знято
одноіменний фільм, за мотивами казки Енде
«Чарівний напій» (1989) – мультиплікаційний серіал
«Вуншпунш» (2002).
Енде був прооперований і отримував
хіміотерапію з приводу раку шлунка, від якого
помер у 65-річному віці.
Ерєнбурґ, Ілья
(Илья Григорьевич Эренбург, 27.01.1891, Київ –
31.08.1967, Москва) – російський письменник і
публіцист. Його доробок становлять філософськосатиричні романи (зокрема, «Необычайные приключения Хулио Хуренито и его учеников», 1922),
трилогія часів Другої світової війни, роман-символ
«Оттепель» (1954), репортажі, есе, мемуари «Люди,
годы, жизнь». Лауреат Сталінської премії (1942,
1948). Дуже суперечлива особистість – з одного
боку, автор статті «Убей немца» й апологет сталінізму, з іншого боку, – автор книг, з яких радянські
читачі довідувалися про багатьох діячів російської та західної культури.
Помер у 76-річному віці від раку простати і сечового міхура.
Ернандес, Фелісберто
(Felisberto Hernández; 20.10.1902, Монтевідео –
13.01.1964, там само) – уругвайський письменник.
Автор оповідань і повістей з елементами
неоромантичної фантастики, у яких особливу роль
відіграють фетишизовані предмети та дивні місця
дії. Найвідомішою стала збірка «Світло ніхто не
запалював» («Nadie encendía las lámparas», 1947).
Проза Ернандеса не отримала визнання за його
життя, але була високо оцінена в 1960–1970-х рр.
такими латиноамериканськими і європейськими
майстрами, як Хуліо Кортасар, Хуан Карлос Онетті, Ґабріель Ґарсіа Маркес,
Італо Кальвіно, перекладена багатьма мовами.
У 1963 р. в письменника з’явилися перші симптоми лейкемії, від якої
він невдовзі помер у 61-річному віці.
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Еспінал, Нейл
(Neil Aspinall; 13.10.1941, Престатин, Уельс –
24.03.2008, Нью-Йорк) – діловий партнер культової
групи «The Beatles» (його називали п’ятим її членом). Познайомившись з Маккартні та Гаррісоном
у школі, став першим менеджером групи «The Beatles» і почав возити її членів на гастролі на власному автомобілі. У 1968 р. очолив звукозаписувальну компанію «Apple Coprs». Після розпаду групи
«The Beatles» у 1970 р. далі представляв комерційні
інтереси групи. Був виконавчим продюсером успішного фільму «Beatles
Anthology», управляв багатьма проектами групи «The Beatles», зокрема
записом альбому «Beatles One».
Помер у 66-річному віці від раку легені в Memorial Sloan-Kettering Cancer Center.
Етельдреда
(Etheldreda або староанглійською – Æthelthryth,
коротка форма – Audrey; близько 636, Екснінґ, Суффолк – 23.06.679, о. Елі) – англо-саксонська королева. Стала монахинею, створила монастир на острові
Елі. Від її ім’я (St. Audrey) походить слово «tawdry»
(позбавлені смаку прикраси). Це пов’язано з тим, що
на щорічному ярмарку, названого іменем королеви,
продавали дешеві, але низької якості мережива.
Померла в 43-річному віці від злоякісної
пухлини шиї. Визнана святою.
Ешер, Моріц
(Maurits Cornelis Escher, 17.06.1898, Леуварден,
Голландія – 27.03.1972, Баарн, там само) – голландський художник-графік. Відомий насамперед
за своїми концептуальними літографіями, гравюрами на дереві та металі, в яких він майстерно досліджував пластичні аспекти понять безконечності
й симетрії, а також особливості психологічного
сприйняття складних тривимірних об’єктів.
Помер у 73-річному віці після кількох операцій
з приводу раку.
«Людина смертна – така моя думка. Але якщо ми народилися, – нічого не вдієш,
треба трохи пожити... Життя чудове – така моя думка» (Вєнічка Єрофєєв)
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Єлізавєта Маврікєвна
(Елизавета Маврикевна, насправді – Elisabeth
Auguste Marie Agnes of Saxe-Altenburg; 25.01.1865,
Мейнінґен, Німеччина – 24.03.1927, Лейпциґ) –
велика російська княгиня, дружина великого князя
Константіна Константіновіча, тітка царя Ніколая ІІ.
Одружилася зі своїм троюрідним братом, на
24 роки старшим від неї. У подружжя народилося
дев’ятеро дітей, хоча відомо про бісексуальність
великого князя.
Померла в 62-річному віці від раку.
Єрофєєв, Вєнічка
(Венедикт Васильевич Ерофеев; 24.10.1938, ст.
Пояконда, Мурманська обл. – 11.05.1990, Москва) –
російський письменник і драматург. Відомий,
зокрема, як автор поеми «Москва-Петушки».
Упродовж кількох останніх років життя хворів
на рак горла, від якого помер у 51-річному віці.

Жад, Клод
(Claude Jade, насправді – Claude Marcelle Jorré;
08.10.1948, Діжон, Франція – 01.12.2006, Париж) –
французька акторка театру та кіно. Прославилася
ролями у фільмах Франсуа Трюффо («Вкрадені
поцілунки» / «Baisers volés», 1968; «Сімейне
вогнище» / «Domicile conjugal», 1970; «Виковзуюче
кохання» / «L’amour en fuite», 1979), Альфреда
Гічкока («Топаз» / «Topaz», 1969) та інших режисерів
(«Мій дядько Бенжамін» / «Mon oncle Benjamin»,
1969; «Привіт» / «Bonsoir», 1993; «Без сім’ї» / «Sans
famille», 2000). Грала роль у кількох радянських фільмах («Тегеран-43»,
«Я погодився б жити на землі цілу вічність, якби спочатку мені показали куток,
де не завжди є місце подвигам» (Вєнічка Єрофєєв)
«Що ж, і я Росію люблю. Вона займає шосту частину моєї душі»
(Вєнічка Єрофєєв)
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1980; «Ленин в Париже», 1981). За великий внесок у французьку культуру в
1998 р. була нагороджена орденом Почесного леґіону. У 2000 р. отримала
Премію нової хвилі.
Померла в 58-річному віці від метастазів у печінці внаслідок
ретинобластоми.
Жаров, Міхаїл
(Михаил Иванович Жаров; 27.10.1899, Москва –
15.12.1981, там само) – видатний радянський
кіноактор.
За деякими даними, 82-річний Жаров хворів
на рак, але помер від перитоніту, спричиненого
гострим апендицитом.

Желязни, Роджер
(Roger Joseph Zelazny; 13.05.1937, Клівленд, штат
Огайо – 14.06.1995, Санта-Фе, штат Нью-Мексико) –
американський письменник-фантаст польського
походження. Автор майже 20 романів і чотирьох
збірок оповідань. Шість разів отримував премію
Гюґо, три рази – премію Неб’юла, один раз –
французську премію «Аполло».
Помер у 58-річному віці від ниркової
недостатності, спричиненої хіміотерапією, яку
отримував з приводу раку товстої кишки.
Жене, Жан
(Jean Genet; 19.12.1910, Париж – 15.04.1986,
там само) – французький письменник і драматург
(найвідоміший твір – «Богоматір квітів» / «Our
Lady of the Flowers»). Відомий за сповненим
пригод екстравагантним життям, неоднозначними
політичними симпатіями, багаторазовими арештами через крадіжки, гомосексуальними зв’язками.
У травні 1979 р. в Жене діагностували рак
горла. Хоча прогнози лікарів були несприятливими, письменник прожив ще сім років. Помер у
75-річному віці від прогресування хвороби.
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Жермен, Софі
(Marie-Sophie Germain; 01.04.1776, Париж –
27.06.1831, там само) – французький математик,
філософ і механік. Самостійно навчалася в бібліотеці
батька-ювеліра і з дитинства захоплювалася математичними творами, хоча батьки вважали, що математика не є заняттям для жінки. Листувалася з
багатьма видатними математиками – Деламбером,
Фур’є, Ґауссом та ін. Подеколи підписувала листи
чоловічим іменем. Вивела кілька формул, названих
її іменем.
Померла в 65-річному віці від раку грудної залози, на який хворіла
впродовж багатьох років.
Жжонов, Гєоргій
(Георгий Степанович Жжёнов; 22.03.1915,
Петербурґ – 08.12.2005, Москва) – радянський
і російський актор театру та кіно, народний артист СРСР. Двічі був в’язнем ҐУЛАҐу
(1939–1945, 1949–1954). Зіграв ролі в десятках
популярних фільмів: «Берегись автомобиля»
(1966), «Ошибка резидента» (1968), «Судьба
резидента» (1970), «Вся королевская рать»
(1971), «Горячий снег» (1973), «Экипаж» (1979) тощо.
На початку грудня 2004 р. Жжонова госпіталізували з підозрою запалення легенів. Однак з’ясувалося, що в актора – рак легені. З огляду на
вік хворого, лікування не призначали, а від хворого приховали справжній
діагноз. Через рік актор зазнав перелому стегна, з приводу чого здійснили ендопротезування. Проте за кілька днів після операції 90-річний
Жжонов помер від крововиливу в плевральну порожнину. Похований на
Новодєвичому цвинтарі в Москві.
Живоцькі, Ґюла
(Zsivótzky Gyula; 25.02.1937, Будапешт –
29.09.2007, там само) – угорський спортсмен.
Чемпіон Олімпійських ігор у Мехіко з метання
молота (1968). Ще двічі на Олімпійських іграх
був срібним призером (Рим, 1960; Токіо, 1964).
Визнаний найкращим спортсменом Угорщини
в 1965 р. Батько відомого десятиборця Аттили
Живоцькі.
Помер у 70-річному віці від раку.
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Жозефіна-Шарлотта Бельгійська
(насправді – Joséphine-Charlotte Ingeborg Elisabeth Marie-José Marguerite Astrid; 11.10.1927,
Брюссель – 10.01.2005, замок Фішбах, Бельгія) –
принцеса Бельгії, принцеса Сакс-Кобурґа та Ґота,
герцогиня Саксонська, мати правлячого великого
герцога Люксембурзького Анрі і сестра короля
Бельгії Альберта II.
Померла в 77-річному віці від раку легені.
Жоліо-К’юрі, Ірен
(Irène Joliot-Curie; 12.09.1897, Париж –
17.03.1956, там само) – французька вчена,
лауреат Нобелівської премії з хімії (1935), дочка
лауреатів Нобелівських премій П’єра К’юрі та
Марії Склодовської-К’юрі. З 1946 р. – директор
Інституту радію. Займала активну громадянську
позицію – працювала в кількох французьких
урядах. Була кавалером ордена Почесного
леґіону Франції.
Померла в 58-річному віці від гострої лейкемії, яку пов’язують з її
роботою з радіоактивними речовинами.
Жоффріон, Бернар
(Bernard Joseph André Geofrion, псевдо – Boom
Boom; 14.02.1931, Монреаль – 11.03.2006, Атланта) –
канадський професійний хокеїст. Винайшов один
із найскладніших технічних прийомів у хокеї –
«щиглик». Упродовж 14 сезонів грав у команді
«Montreal Canadiens» і закинув за цей час 371 шайбу.
Загалом у НХЛ Берні Бум-Бум провів 883 гри, в
яких закинув 393 шайби та здійснив 492 передачі.
За 132 матчі плей-оф на його рахунку 58 шайб і
60 передач. У 1972 р. введений у Зал слави хокею.
Жоффріон єдиний хокеїст у світі, якому поставлено пам’ятник.
У березні 2006 р. Жоффріону виконали операцію, під час якої
діагностували задавнений рак шлунка. Через кілька днів хокеїст помер у
75-річному віці.
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Завінул, Джо
(Josef Erich «Joe» Zawinul; 07.07.1932, Відень –
11.09.2007, там само) – легендарний джазовий
піаніст і співак. Циган чесько-угорського походження. Більшу частину життя провів у США.
Одним із перших застосував електронні клавішні
інструменти, а пізніше став одним з головних
фахівців у світі з використання синтезаторів.
На початку 1970-х рр. створив групу «Weather Report». Упродовж своєї кар’єри музикант
28 разів був визнаний «Піаністом року» за версією
американського джазового журналу «Down Beat».
Завінула госпіталізували 5 серпня 2007 р. після європейського туру,
який тривав усю весну та половину літа, до 20-річчя іншої групи музиканта –
«The Zawinul Syndicate». Проте Завінул мав намір взяти участь у вересні
в джазовому фестивалі «La Villette» у Парижі. Помер у 75-річному віці від
рідкісного типу раку шкіри (карцинома з клітин Меркеля).
Запрудер, Абрагам
(Abraham Zapruder; 15.05.1905, Ковель,
Україна – 30.08.1970, Даллас, штат Техас) –
американський бізнесмен єврейського
походження. Випадково задокументував
на кіноплівку вбивство президента США
Джона Кеннеді.
Помер у 65-річному віці від раку шлунка.

Заубер, Джин
(Jean Marlene Saubert; 01.05.1942,
Розенбурґ, штат Ореґон – 14.05.2007, Біґфорк,
штат Монтана) – американська спортсменкагірськолижниця. Єдина в американській
команді на Олімпійських іграх в Інсбруку (1964)
здобула дві медалі – срібну в слаломі-гіганті
та бронзову в слаломі. За віросповіданням
належала до мормонів. У 1976 р. введена до
Залу слави американських олімпійців.
У 2001 р. захворіла на рак грудної залози, від прогресування якого
померла в 65-річному віці.
«Інтерпретація – це помста інтелекту мистецтвові» (Сюзен Зонтаґ)
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Захаріас, Бейб
(Babe Zaharias, насправді – Mildred Ella Didrickson; 26.06.1914, Порт-Артур, штат Техас –
27.09.1956, Ґальвестон, там само) – американська
гольфістка, одна з найвидатніших спортсменок
ХХ ст. На одному з легкоатлетичних чемпіонатів
брала участь відразу у восьми (!) видах програми,
упродовж трьох годин здобула шість золотих
медалей і встановила чотири світові рекорди.
У 1932 р. на Олімпіаді в Лос-Анджелесі перемогла
в бігу на 80 м з бар’єрами та в метанні списа (зі
світовими рекордами), а в стрибках у висоту здобула срібну медаль.
Після олімпійських перемог стала наполегливо займатися гольфом
і вже в 1935 р. перемогла в жіночому чемпіонаті Техасу. Тричі ставала
переможницею Відкритого чемпіонату США (1948, 1949, 1954). Агентство
«Associated Press» шість разів визнавало її найкращою спортсменкою року,
згодом – найкращою спортсменкою першої половини ХХ ст., а в 1999 р. –
найкращою спортсменкою минулого століття. У 1974 р. введена до Залу
слави світового гольфу, у 1976 р. – до Національного залу слави жінок, а в
1983 р. – до Залу слави американських олімпійців.
У 1953 р. в 39-річної Захаріас діагностували рак товстої кишки. Було
здійснене оперативне втручання, що виявилося не зовсім вдалим. Проте
вже через місяць вона виграла чемпіонат США з гольфу. У 1955 р. хвороба
почала прогресувати і наступного року 42-річна спортсменка померла.
Разом з чоловіком створила Фонд підтримки онкологічних клінік.
Зевон, Воррен
(Warren William Zevon; 24.01.1947, Чикаґо –
07.09.2003, Лос-Анджелес) – американський рокспівак і композитор.
Зевон багато курив, зловживав алкоголем і
вирізнявся фобією лікарів та медичних оглядів,
через що звернувся за допомогою лише після
тривалого болю і погіршення загального стану. У
середині 2002 р. було діагностовано мезотеліому.
Відмовився від лікування, бо вважав, що воно йому
не допоможе. Зосередився на записі свого останнього музичного альбому.
Помер у 56-річному віці.

«Реальність стає дедалі більше схожою на своє фотозображення»
(Сюзен Зонтаґ)
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Зібер, Рудольф
(Rudolf Sieber; 20.02.1897, Ауссінґ, Богемія, тепер – Усті-над-Лабем,
Чехія – 24.06.1976, Сілмар, долина Сан-Фернандо, штат Каліфорнія) –
кіноредактор, чоловік акторки Марлен Дітріх (прожив з нею лише п’ять
років, але не розлучався), батько єдиної її доньки.
Помер у 79-річному віці після тривалої боротьби з раком.
Зіммель, Ґеорґ
(Georg Simmel; 01.03.1858, Берлін – 28.09.1918,
Страсбурґ) – німецький філософ і соціолог. Був
представником академічної гілки «філософії життя»,
у його роботах наявні також ознаки неокантіанства. Здійснював дослідження з філософії історії,
етики. Створив теорію соціальної взаємодії. Його
відносять до основоположників конфліктології.
Одна з головних праць – «Філософія грошей» («Philosophy of Money», 1900).
Помер у 60-річному віці від раку печінки.
Зінов’єв, Алєксандр
(Александр Александрович Зиновьев; 29.10.
1922, Костромська обл., Росія – 10.05.2006,
Москва) – видатний російський логік, соціолог
і письменник (автор понад 50 книг, серед яких
«Зияющие высоты», «Гомо советикус», «Запад», «Катастройка», «Русская судьба – исповедь отщепенца», «Гибель русского коммунизма», «Глобальный
человейник»). Відомий також як дисидент.
Помер у 83-річному віці від пухлини мозку.
Зонтаґ, Сюзен
(Susan Sontag, справжнє прізвище – Rosenblatt; 16.01.1933, Нью-Йорк – 28.12.2004, там
само) – американська письменниця єврейського походження, яка вважалася одним з
найбільших інтелектуалів Америки. Зонтаґ
написала 17 книг, зокрема історичний романбестселер «Шанувальник вулканів» («The Volcano Lover», 1992). Однак справжню літературну

«Єдина цікава відповідь та, яка перевертає питання» (Сюзен Зонтаґ)
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славу здобула завдяки есе. У 1964 р. було опубліковане її дослідження
естетики гомосексуалізму «Замітки про табір» (відомо, що Зонтаґ була
бісексуалкою).
Померла в 71-річному віці у відомому Memorial Sloan Kettering Cancer Center від гострої мієлогенної лейкемії. Дехто вважає, що лейкемія
розвинулася внаслідок застосування високих доз цитостатиків й
опромінення в 1970-х рр., коли Зонтаґ хворіла на рак грудної залози. Крім
цього, перед смертю в неї діагностували рідкісну форму раку матки, що
однак не вплинуло на прогноз.
Зубеїді, Мохаммед
(Mohammed Amza al-Zubeidi; 1938, Тулькарм,
Північна Палестина – 02.12.2005, Багдад) – іракський
політик, соратник Саддама Хуссейна, прем’єрміністр Іраку. Заарештований американськими
військовими після їх перемоги над Іраком.
Помер у в’язниці в 67-річному віці від злоякісної
пухлини. Американська адміністрація в Іраку звинувачувалася в ненаданні адекватної допомоги
хворому Зубеїді.
Зумволт, Елмо
(Elmo Russell Zumwalt, Jr.; 29.11.1920, СанФранциско – 02.01.2000, Дургем, штат Північна
Кароліна) – відомий американський військовий,
адмірал. Один із двох чотиризіркових («повних»)
адміралів (1970). Був наймолодшим командувачем
ВМФ США (1970–1974). Відіграв важливу роль у
В’єтнамській війні. Звернув увагу на зростання
потужності радянського підводного флоту й
ініціював створення надпотужних атомних
підводних човнів з ракетами «Трайдент» на борту.
З 1980 р. – у відставці. Поселився в Балтиморі, де брав активну участь у
житті єврейської общини.
Помер у 79-річному віці від мезотеліоми, виникнення якої пов’язують
із впливом азбесту під час служби на флоті. За своєю волею похований не
в Арлінґтоні, як мало б бути за його статусом, а на єврейському цвинтарі
Балтимора. На поминальній службі в балтиморській синагозі був присутній
президент США Білл Клінтон.

«У наш час усе існує задля того, щоб закінчитися фотографією» (Сюзен Зонтаґ)
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Зуттнер, Берта фон
(Bertha Sophie Felicitas Freifrau von Suttner,
при народженні – Kinsky von Wchinitz und Tettau;
09.06.1843, Прага – 21.06.1914, Відень) – баронеса,
дочка австрійського фельдмаршала, графа Кінськи.
Письменниця, радикальна пацифістка, лауреат
Нобелівської премії миру (1905).
Померла в 71-річному віці від раку шлунка,
відмовившись від оперативного втручання.

Ібраїмов, Жумабек
(01.01.1944, Чуйська обл. – 04.04.1999, Бішкек) – киргизький політик.
Був мером Бішкека (1993–1995). З 25 грудня 1998 р. до смерті – прем’єрміністр Киргизії.
Помер у 55-річному віці від раку органів черевної порожнини через
кілька днів після операції.
Іванов, Ігор
(Igor Iwanow, Игорь Васильевич Иванов; 08.01.1947, Лєнінґрад –
17.11.2005, Сент-Джордж, штат Юта) – канадський шахіст російського
походження, міжнародний ґросмейстр (2005) і піаніст. У 1980 р. після
міжнародного турніру на Кубі літак з Івановим аварійно приземлився
в Канаді і шахістові вдалося втекти. Він отримав політичний притулок у
Канаді, де багато разів вигравав чемпіонат цієї країни, успішно виступав у
багатьох турнірах.
У березні 2005 р. в Іванова виявили задавнену форму раку. Отримував
хіміотерапію. Помер у 58-річному віці. Навіть за три тижні до смерті
успішно виступав на престижному шаховому турнірі.
Іварсьой, Ґейр
(Geir Ivarsøy; 27.06.1957 – 09.03.2006) – норвезький програміст. Був провідним розробником у
компанії «Opera Software», відомої своїм браузером
«Opera».
Помер у 48-річному віці після тривалої боротьби
з раком.
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Івасакі, Ятаро
(Yataro Iwasaki; 09.01.1835, Коші-Аки-Гун,
сьоґунат Тоса – 07.02.1885, Токіо) – японський
фінансист і промисловець, засновник компанії
«Mitsubishi» (1873). Слово «mitsubishi» в перекладі з
японської означає «три діаманти». Воно виникло під
час розроблення емблеми компанії, яким займався
сам Ятаро Івасакі. Він з’єднав герб рідного клану
(три ромби один над одним) і герб свого сьоґуну
Тоса (дубове листя).
Помер у 50-річному віці від раку шлунка.
Івс, Бел
(Burle Icle Ivanhoe Ives; 14.06.1909, Гант, штат
Іллінойс – 14.04.1995, Анакортес, штат Вашинґтон) –
американський кіноактор, автор і виконавець
пісень. Отримав премію «Оскар» за роль другого
плану у фільмі «Велика країна» («The Big Country»,
1958). Однак більше відомий як співак.
Помер у 85-річному віці від раку ротової
порожнини.
Ідс, Роберт
(Robert Eads, 18.12.1945, Західна Вірджинія – 17.01.1999, Токкоа, штат Джорджія) –
транссексуал, який змінив жіночу стать
на чоловічу. Тричі був одружений – двічі
з чоловіками (мав кількох дітей), а після
зміни статі – із жінкою (яка однак була лесбіянкою і швидко покинула Ідса). Його життя
стало основою сценарію документального
фільму «Південний комфорт» («Southern Comfort», 2001).
Під час знімання фільму 53-річний Ідс помер від раку яєчників.
Хоча хвороба була виявлена кілька років перед тим, понад 20 лікарів
відмовилися лікувати Ідса, мотивуючи це шкодою для своєї практики.
Відомо, що після зміни статі Ідсу здійснили двобічну мастектомію. Він
вживав великі дози тестостерону. Можливо, що різкі гормональні зміни
відіграли якусь роль у розвитку його хвороби. Лікування раку яєчників
було консервативним – спочатку опроміненя, а потім хіміотерапія.
«Жодна наша сльоза, жодне скрушне зітхання не залишиться без відповіді Бога»
(Іоанн ХХIII)
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Ізерлі, Клод
(Claude Robert Eatherly; 02.10.1918, штат Техас –
01.07.1978, Х’юстон, там само) – полковник, який
вів літак аерофоторозвідки та віддав прямий
наказ про скидання атомної бомби літаком «Enola
Gay» на Хіросіму. Згодом пролетів через гриб, що
утворився після вибуху на атоллі Бікіні. У 1954 р.
збожеволів. Звідси походить «комплекс вини
Ізерлі» («Eatherly guilt complex»), який у радянській
психіатрії називався «комплексом Ізерлі».
Помер у 59-річному віці від раку.
Ілліч, Іван
(Ivan Illich; 04.09.1926, Відень – 02.12.2002,
Бремен, Німеччина) – австрійський філософ,
соціальний критик з позицій анархізму. Тривалий
час був священиком і співпрацював з Ватиканом
(до кінця 1960-х рр.). Критикував різні аспекти
індустріального суспільства. На його думку, у
такому суспільстві контролюються та нав’язуються
не тільки бажання, а й спроби їх задоволення. Ілліч
наводив приклади таких стосунків і розподілу
влади в освіті, медицині, гендерній системі. Головні
його книги – «Звільнення від шкіл» («Deschooling Society», 1971), «Немезіда
медицини» («Medical Nemesis», 1975).
Упродовж останніх років хворів на ракову пухлину, яка спотворювала
його обличчя. Пухлина росла пропорційно до його критики традиційної медицини. Регулярно вживав опіум для послаблення болю. Помер у
76-річному віці від прогресування хвороби.
Імамура, Сохей
(Shohei Imamura, 15.09.1926, Токіо –
30.05.2006, там само) – японський кінорежисер.
Один із чотирьох режисерів (Френсіс Форд
Коппола, Емір Кустуріца, Білл Аугуст та він), що
були двічі нагороджені каннською «Золотою
гілкою» («Palme d'Or»). Премії отримав за два
свої шедеври – еротичний шокер радянського
прокату «Легенда про Нараяму» (1982) і фільм
«Вугор» (1997).
Дуже багато курив. Помер у 79-річному віці від раку товстої кишки.

Розділ ІІ. РАК: Жертви 257
Іоанн XXIII
(Johannes XXIII, перед інтронізацією – Angelo
Giuseppe Roncalli; 25.11.1881, Сотто-іль-Монте,
провінція Берґамо – 03.06.1963, Ватикан) – 261-й
Папа Римський (1958–1963). Дипломат Ватикану,
виконував обов’язки папського нунція (посланника)
у Болгарії, Греції, Туреччині та Франції. Посівши
папський престол, виступав за мирне співіснування
держав із різними соціальними системами.
Намагався модернізувати католицьку церкву, з
огляду на зміни світового порядку. У 1962 р.
скликав II Ватиканський собор. Цього ж року був визнаний Людиною
року за версією популярного журналу «Time». У 2000 р. Папа Іоанн Павло
II беатифікував Іоанна XXIII, що є першим кроком до канонізації одного з
найпопулярніших пап ХХ ст.
Відомо, що ще перед обранням на престол майбутній Папа страждав
від шлункових кровотеч. 23 вересня 1962 р. діагностували рак шлунка, що
трималося в таємниці. Наприкінці травня 1963 р. чергова кровотеча була
підставою до гемотрансфузії, але розвинувся перитоніт, і Папа Іоанн XXIII
помер у 81-річному віці.
Істомін, Еуджен
(Eugene George Istomin; 26.11.1925, Нью-Йорк –
10.10.2003, Вашинґтон) – американський піаніст
російсько-єврейського походження. Лауреат
премії «Ґреммі» (1971), кавалер ордена Почесного
леґіону (2001).
Помер у 77-річному віці від раку печінки.

Йорґенсен, Крістін
(Christine Jorgensen, при народженні – George
Jorgensen, Jr.; 30.05.1926, Нью-Йорк – 03.05.1989,
Сан-Клементе, штат Каліфорнія) – американка
данського походження. У 1950-х р. їй виконали
вперше у світі операцію зі зміни статі. Про це було
публічно оголошено.
У 1987 р. з’ясувалося, що Йорґенсен хвора на
рак. Померла в 62-річному віці від раку легені та
сечового міхура.
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Кавалларо, Кармен
(Carmen Cavallaro; 06.05.1913, Нью-Йорк –
12.10.1989, Колумбус, штат Огайо) – американський
піаніст-віртуоз, послідовник Едді Духіна (Eddy
Duchin). Його називали «Поетом піаніно» («Poet of
the Piano»).
Помер у 76-річному віці від раку.

Кавафіс, Константінос
(Constantine P. Cavafy, а також Konstantin
або Konstantinos Petrou Kavais, або Kavaphes;
29.04.1863, Александрія, Єгипет – 29.04.1933, там
само) – найвідоміший грецький поет нових часів,
творець нового напряму поезії в дусі парнасизму
та символізму, найвизначніший представник
грецького модернізму.
У червні 1932 р. в поета, який був затятим
курцем, виявили рак горла, з приводу чого в липні
в Афінах виконали операцію (трахеотомія). Він
втратив голос і спілкувався лише за допомогою записок. На початку
1933 р. стан здоров’я Кавафіса погіршився, і він помер саме на своє
70-річчя в госпіталі в Александрії.
Каддел, Річард
(Richard Caddel; 13.07.1949, Бедфорд, Кент –
01.04.2003, Дангем, Англія) – англійський поет,
редактор і видавець. Був головною фігурою т.зв.
Британського поетичного відродження.
Упродовж всього життя хворів на астму, а помер
у 53-річному віці від лейкемії.

Казейл, Джон
(John Frank Charles Cazale; 12.08.1935, Бостон, штат Массачусетс –
12.03.1978, Нью-Йорк) – американський кіноактор італійського
походження. Став відомим після виконання ролі Фредо Карлеоне у фільмах
«Хрещений батько» («The Godfather», 1972) і «Хрещений батько-2» («The
«Перегони виграє кінь, що випередить своїх суперників на голову» (Дейл Карнеґі)
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Godfather: Part II», 1974). Зіграв роль тільки в
п’яти фільмах, але всі вони були номіновані на
премію «Оскар», а три – визнані як найкращі
фільми року.
Під час знімання останнього з участю
Казейла фільму – «Мисливець на оленів» («The
Deer Hunter», 1978) – з’ясувалося, що актор
хворий на пухлину кістки. До прем’єри цього
фільму, який також був відзначений премією
«Оскар», він не дожив. Помер у 42-річному віці від остеогенної саркоми.
Калер, Отто
(Otto Kahler; 08.01.1849, Прага – 24.01.1893, Відень) – австрійський
лікар. Відомий тим, що детально описав клініку множинної мієломи
(у багатьох країнах її називають «хворобою Калера»), про яку вперше
повідомив В. Мак-Інтайр (William MacIntyre) у 1850 р. Крім цього, описав
сирингомієлію.
Помер у 44-річному віці від раку язика.
Калінін, Міхаїл
(Михаил Иванович Калинин; 07.11.1875,
Тверська губернія – 03.06.1946, Москва) –
радянський державний і партійний діяч, з
1938 р. – голова Президії Верховної Ради СРСР,
тобто «декоративний» президент країни.
Помер у 70-річному віці від раку товстої
кишки через рік після паліативної операції.

Кальман, Тібор
(Tibor Kalman; 06.07.1949, Будапешт – 02.05.1999,
Пуерто-Рико) – видатний американський графікдизайнер угорського походження. Працював
головним редактором журналу «Colors».
У 1995 р. захворів на негоджкінську лімфому,
від якої помер у 49-річному віці.

«Ім’я людини – найсолодший і найважливіший для неї звук у будь-якій мові»
(Дейл Карнеґі)
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Кама, Серетсе
(Seretse Khama; 01.07.1921, Серове, Британський протекторат Бехуаналанд – 13.07.1980, Ґаборон) – перший президент незалежної Ботствани
(1966–1980). Був внуком одного з вождів племені.
Помер у 59-річному віці від раку підшлункової
залози.

Кан, Медлін
(Madeline Kahn, насправді – Madeline Gail
Wolfson; 29.09.1942, Бостон, штат Массачусетс –
03.12.1999, Нью-Йорк) – американська комедійна
акторка єврейського походження. Двічі висувалася на премію «Оскар» за ролі другого плану
(«Паперовий місяць» / «Paper Moon», 1974; «Палаючі
сідла» / «Blazing Saddles», 1975) та чотири рази на
премію «Золотий глобус», але жодного разу не
отримала цих нагород.
На початку 1999 р. в Кан виявили рак яєчників, від прогресування
якого вона невдовзі померла в 57-річному віці.
Каноса, Хорхе
(Jorge Más Canosa; 21.09.1939, Сантьяґо-деКуба, Куба – 23.11.1997, Маямі) – лідер антикастрівського Національного кубино-американського
фонду (Fundaciуn Nacional Cubano-Americana).
Помер у 58-річному віці від раку легені.

Капальді, Джим
(Jim Capaldi; 02.08.1944, Евешам, Ворсестершир – 28.01.2005, Лондон) – англійський рокмузикант, ударник, автор пісень. У 1967 р. заснував
психоделік-рок-гурт «Traic». Грав із такими відомими музикантами, як Джимі Гендрікс, Джордж
Гаррісон, Ерік Клептон.
Улітку 2004 р. в Капальді виявили рак шлунка,
від якого він помер у 60-річному віці.
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Капплер, Герберт
(Herbert Kappler; 23.09.1907, Штутґарт –
09.02.1978, Солтау, біля Люненбурґа) – нацистський злочинець, керівник SD i ґестапо в Римі,
оберштурмбанфюрер СС. Відповідальний за
висилання понад 10 тис. римських євреїв у
концтабір Освенцим, а також за знищення
понад 300 італійців у селищі Ардеатін. У 1947 р.
засуджений військовим трибуналом Італії на
довічне ув’язнення.
У 1976 р. захворів на рак шлунка і на прохання дружини був госпіталізований у тюремну лікарню. Під час візиту
до лікарні в серпні 1977 р. дружина викрала Капплера та вивезла його
у валізці (він тоді важив 48 кг) до ФРН. Помер у 70-річному віці в себе
вдома. Його життя стало основою для кількох фільмів, де роль Капплера
виконували такі славетні актори, як Річард Бартон і Крістофер Пламмер.
Капур, Прітхвірадж
(Prithviraj Kapoor; 03.11.1906, Пешавар, Пакистан – 29.05.1972, Бомбей) – відомий актор, засновник індійського (гінді) театру та кіноіндустрії. Патріарх родини Капурів, яка має вже п’ять поколінь
і відіграє важливу роль у Боллівуді. Батько відомого актора Раджа Капура, з яким грав, зокрема,
у такому відомому фільмі, як «Бродяга» («Awaara»,
1951).
Помер у 65-річному віці від раку.
Карвер, Раймонд
(Raymond Clevie Carver, Jr.; 25.05.1938, Клетскені, штат Ореґон – 02.08.1988, Порт-Анджелес,
штат Вашинґтон) – американський поет і новеліст,
великий майстер англомовної малої прози другої
половини ХХ ст. Вважав себе послідовником
Е. Гемінґвея, У. Фолкнера, А. Чехова, Ф. Кафки.
Довів мистецтво оповідання до виняткового мінімалізму. Представник школи «брудного реалізму»,
лауреат кількох літературних нагород. Вже за першу збірку оповідань «Чи
не будете такі добрі, щоб помовчати?» («Will You Please Be Quiet, Please?»,
1976) був нагороджений Національною книжковою премією.
До 1977 р. багато пив, кілька разів лікувався від алкоголізму, аж поки
не покинув цю звичку за допомогою Товариства анонімних алкоголіків.
Помер у 50-річному віці від раку легені.
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Каргогс, Кайла
(Kayla Nebeker Karhohs; 13.06.1983,
Ґолден, штат Колорадо – 12.12.2006) – жінка,
в пам’ять про яку створено Kayla Nebeker
Karhohs Glioblastoma Multiforme Foundation
й організовуються концерти «Gala For Kayla».
Ці заходи спрямовані на пошук засобів для
дослідження гліобластоми.
У 19-річному віці Кайла захворіла на рак
товстої кишки, лікування якого було ефективним. Через чотири роки,
22 липня 2006 р., в неї виявили гліобластому. Тоді Кайла розпочала активну роботу в громадських організаціях, метою яких було вивчення цього
типу пухлин. Були призначені хіміотерапія й опромінення, але вони були
неефективними і невдовзі Кайла померла у 23-річному віці.
Карденас, Лазаро
(Lázaro Cárdenas del Río; 21.05.1895,
Хіквілпан, провінція Мічоакан – 19.10.1970,
Мехіко) – державний, військовий і політичний діяч Мексики. У 1934–1940 рр. – президент Мексики. Боровся проти засилля
в країні американського та британського
капіталу. Внаслідок його діяльності були
частково націоналізовані залізниці (1937)
і нафтові підприємства (1938), які належали іноземним монополіям.
У 1943–1945 рр. був міністром національної оборони. Після Другої світової
війни брав активну участь у керованій з СРСР «боротьбі за мир». Лауреат
Лєнінської премії «За укрепление мира между народами».
Помер у 75-річному віці від раку.
Кардінал, Гарольд
(Harold Cardinal; 27.01.1945, індіанська
резервація, провінція Альберта, Канада –
03.06.2005) – випускник Гарвардського університету, юрист, публіцист, захисник прав корінних
народів Північної Америки, лідер найбільшої
індіанської організації в Канаді.
Помер у 60-річному віці від раку легені.

«Вираз обличчя жінки набагато важливіший від її одягу» (Дейл Карнеґі)
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Карл XI
(Karl XI; 24.11.1655, Стокгольм – 05.04.1697, там
само) – король Швеції від 1660 р. до смерті (регент –
1660–1672) з династії Пфальц-Цвайбрюккен. Єдиний
син Карла X і Гедвіги Гольштейн-Ґотторпської,
батько Карла ХІІ. Автор багатьох реформ шведської
держави, які сприяли її розвитку.
Помер несподівано в 41-річному віці від раку
шлунка.
Кармаль, Бабрак
(Babrak Karmal; 06.01.1929, Камарі, поблизу
Кабула – 03.12.1996, Москва) – президент Афганістану (1979–1986), яким став після радянської
окупації.
Помер у Московському центральному клінічному госпіталі в 67-річному віці від раку печінки.
Тіло померлого відправили на військовому літаку
для поховання на батьківщину – в Мазарі-Шариф.
Карнеґі, Дейл
(Dale Breckenridge Carnegie, оригінально –
Carnegey; 24.11.1888, Меривіль, штат Міссурі –
01.11.1955, Форест-Гіллз, штат Нью-Йорк) –
американський психолог, педагог та письменник.
Автор багатьох широковідомих дотепер бестселерів – «Ораторське мистецтво і вплив на ділових
партнерів» («Public Speaking and Inluencing Men in
Business», 1926), «Маловідомі факти з життя відомих
людей» («Little Known Facts about Well Known People», 1934), «Як завойовувати друзів і впливати на людей» («How to Win
Friends and Inluence People», 1936; ще за життя автора було продано
понад 5 млн примірників), «Як перестати турбуватися і почати жити» («How
to Stop Worrying and Start Living», 1948), а також біографії «Невідомий
Лінкольн» («Lincoln the Unknown»).
Помер у 66-річному віці від лімфоми Годжкіна.
Карновський, Девід
(David A. Karnofsky; 28.03.1914, Лос-Анджелес – 31.08.1969, Еллсворс,
штат Мен) – відомий американський онколог, один із піонерів хіміотерапії. Керував відділом експериментальної хіміотерапії в Sloan-Kettering
Institute for Cancer research. У 1940-х рр. розробив (разом з Д. Бурченалом)
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відому шкалу для оцінки загального стану хворого
(індекс Карновського). Його зусиллями в США було
виділено професію медикаментозного онколога
(за ще радянською традицією в Україні лікарів
такого фаху називають хіміотерапевтами). На
честь Карновського Американське товариство
клінічної онкології (ASCO) запровадило щорічну
відзнаку – почесну лекцію імені Карновського, яку
виголошують під час щорічних конференцій ASCO.
Помер від раку в 55-річному віці в Maine Coast Memorial Hospital.
Карр, Аллен
(Allen Carr; 02.09.1934, Лондон – 29.11.2006,
Малаґа, Іспанія) – відомий активіст руху проти
куріння. Розпочав курити в армії у 18-річному
віці. До 1983 р. викурював по п’ять пачок на
день. Він намагався покинути цю звичку багато
разів. Після смерті його батька від раку легені
Карр заприсягнувся, що більше не буде курити, але, вийшовши з лікарні, знову закурив.
У 1983 р. він перестав курити після читання
медичного посібника. Йому було тоді 48 років. Він почав вивчати
фізіологію та психологію людського організму, щоб допомогти і своїм
друзям-курцям. Карр залишив свою роботу економіста і в 1983 р.
відкрив першу клініку «Easyway» для надання допомоги іншим курцям.
Він написав десять бестселерів, зокрема надзвичайно популярний твір
«Простий спосіб перестати курити» («The Easy Way to Stop Smoking», 1985).
Карр відкрив понад 70 клінік «Easyway» у 30 країнах. Його клієнтами,
зокрема, були Ентоні Гопкінс, Брітні Спірс і Шарлотта Чарч. Невдачі в його
клініках становлять менш як 5 %.
У липні 2006 р. в Карра виявили рак легені. Знаючи свій прогноз, він
казав: «Оскільки я перестав курити 23 роки тому, я став найщасливішою
людиною на світі. Я досі ще відчуваю себе таким». Помер у 72-річному віці.
Карр, Ерік
(Eric Carr, насправді – Paul Charles Caravello; 12.07.1950, Нью-Йорк – 24.11.1991, там
само) – американський рок-музикант, ударник
американської групи «Кiss», який виступав у її
складі в 1980-х рр. У 2005 р. включений у десятку
найкращих рок-ударників усіх часів.
На початку 1990 р. у Карра погіршився стан
здоров’я. Була виявлена пухлина міокарда, з
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приводу якої здійснили кілька оперативних втручань. Помер у 41-річному
віці від прогресування хвороби.
Карсон, Рачел
(Rachel Louise Carson; 27.05.1907, Спринґдейл,
штат Пенсильванія – 14.04.1964, Сілвер-Спринґ,
штат Мериленд) – американський біолог, авторка
багатьох науково-популярних творів. Своєю
книгою «Мовчазна весна» («Silent Spring», 1962)
звернула увагу громадськості на проблеми екології
й охорону природи, спричинивши виникнення
потужного глобального екологічного руху. Першою
акцентувала на небезпеці від пестицидів, зокрема,
на їх канцерогенних властивостях. Ніколи не була
одруженою. З 1953 р. підтримувала тісні взаємини з Дороті Фрімен, які
багато хто вважав свідченням їх гомосексуальної орієнтації. У 1973 р.
введена до Національного залу слави жінок.
У березні 1960 р. (відразу після написання двох розділів про
канцерогенність пестицидів своєї головної праці) Карсон виявила пухлину
в лівій грудній залозі. Була здійснена мастектомія. Лікарі вважали, що
захворювання діагностоване на ранній стадії, але вже в грудні 1960 р.
були виявлені метастази. Хворій призначили хіміотерапію й опромінення,
які спричинили виражену анемію. Згодом розвинулися метастази раку
грудної залози в печінці. Померла в 56-річному віці.
Картер, Біллі
(William Alton «Billy» Carter; 29.03.1937, Плейнс,
штат Джорджія – 25.09.1988, там само) – молодший
брат президента США Джиммі Картера. Відомий за
кількома фінансовими та політичними скандалами.
Помер у 51-річному віці від раку підшлункової
залози. Від цього ж захворювання померли його
мати та обидві сестри.
Картер, Говард
(Howard Carter; 09.05.1874, Лондон – 02.03.1939,
там само) – англійський археолог-єгиптолог.
Знайшов гробницю Тутанхамона (1922).
Помер у 64-річному віці від злоякісної
лімфоми.
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Картер, Ліліан
(Lillian Gordy Carter, 15.08.1898, Ричленд,
штат Джорджія – 30.10.1983, Америкус,
там само) – мати президента США Джиммі
Картера.
У 1981 р. в Ліліан виявили рак грудної
залози. Проте померла у 85-річному
віці від раку підшлункової залози. Це ж
захворювання було причиною смерті трьох
її дітей – Рут Степлтон, Біллі Картера та Ґлорії Спенн. Лише син Джиммі
(президент США) уник його.
Карфора, Кармель
(Carmel Henry Carfora; 27.08.1878, Неаполь –
11.01.1958, Чикаґо) – співзасновник і глава
(1919–1958) Північноамериканської старої католицької церкви (NAORCC). Були плани приєднання до цієї церкви Української православної церкви, але Карфора різко відкинув цю ідею. На знак
протесту понад 30 священиків у 1952 р. вийшли з
NAORCC.
Помер у 79-річному віці від раку підшлункової
залози, який ускладнився інсультом.
Кассель, Жан-П’єр
(Jean-Pierre Cassel, справжнє прізвище – Crochon; 27.10.1932, Париж – 19.04.2007, там само) –
французький кіноактор. У 1958 р. з величезним
успіхом зіграв роль в екранізації твору Вольтера
«Кандід». Пізніше багато разів знімався в комедіях французького режисера Філіпа де Брока
та в усучасненій екранізації вольтерівського
«Кандіда» Норбера Карбонно, завдяки чому
набув популярності в комедіях. Європейській публіці став відомим після
виконання ролі Людовіка XIII у фільмах Річарда Лестера «Три мушкетери»
(«The Three Musketeers», 1973) і «Чотири мушкетери» («The Four Musketeers», 1974), ролей у фільмах «Скромна чарівливість буржуазії» («Le
charme discret de la bourgeoisie», 1972) Луїса Бунюеля, «Мішель Вальян:
Жадання швидкості» («Michel Vaillant», 2003), «Пурпурові ріки» («The Crimson Rivers», 2000) і «Маркіз де Сад» («Sade», 2000).
У 2004 р. в актора діагностували рак, після чого він написав книгу
спогадів «Моєму коханню». Помер у 74-річному віці від прогресування
хвороби.
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Кастанеда, Карлос
(Carlos Castaneda; 25.12.1925, Кахамарц,
Перу – 27.04.1998, Лос-Анджелес) – антрополог
і письменник, автор 11 бестселерів. Заснував
компанію «Cleargreen», якій нині належать
права на його творчу спадщину. У 1955–1959 рр.
вивчав психологію в університеті Лос-Анджелеса.
Документи імміграційної служби свідчать, що
Карлос Сезар Арана Кастанеда в 1951 р. переїхав
до США, у Сан-Франциско. Кастанеда практично
не давав інтерв’ю. Тому в його біографії є багато
суперечливих фактів і дат.
За численними легендами, він кілька разів вкорочував собі віку та
гинув в автокатастрофі. Щоразу видумував собі нову батьківщину, нових
батьків. Намагався не залишати своїх фотографій і відеозаписів (але,
за збігом обставин, кілька фотографій Кастанеди все ж існує). Навіть
заперечував, що був одружений, хоча, зі слів Марґарет Раньян, авторки
книги спогадів про нього, був її чоловіком. Він так чинив, бо дотримувався
вчення тольтеків, один із приницпів якого – приховування особистої
історії. Книги Кастанеди вплинули на творчість Віктора Санчеса, Річарда
Баха, Пауло Коельо, Віктора Пєлєвіна та ін.
Помер у 72-річному віці від раку печінки. Преса повідомила про це
тільки через два місяці після його смерті.
Катсу, Сінтаро
(Shintaro Katsu, насправді – Toshio Okumura;
29.11.1931, Токіо – 21.06.1997, Кашіо) – японський
кіноактор, співак, режисер і продюсер. Виконував
роль одного з найулюбленіших героїв японського
кіно – Затоiчі – сліпого масажиста та чудового
фехтувальника, який в 1960–1970-х рр. прорубав
собі шлях мечем у цілій низці (а точніше, у 26-ти)
стрічок для студії Дає. Катсу практично перетворив
героя на самого себе в таких фільмах, як «Історія
Затоiчі» («Затоiчі моноґатарі», 1962), «Затоiчі.
Повернення сліпого воїна («Син Затоiчі моноґатарі», 1963), «Затоiчі й
однорукий воїн» («Син Затоiчі – Ябуре!», 1971). Окрім цього, сам актор
був режисером кінострічок «Затоiчі у відчаї» («Син Затоiчі: Орета Тсуе
моноґатарі», 1972) та «Повернення Затоiчі» (1989).
Помер у 65-річному віці від раку горла.
«Перед тим, як переконувати інших людей, ми маємо переконати самі себе»
(Дейл Карнеґі)
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Кауфман, Енді
(Andrew Geofrey «Andy» Kaufman; 17.01.1949,
Нью-Йорк – 16.05.1984, Лос-Анджелес) – американський кіноактор-комік. Прославився своїми
численними розіграшами.
Помер у 35-річному віці від раку легені у
відомому Cedars-Sinai Hospital. Дотепер багато
хто не вірить у смерть Кауфмана (посилаючись на
те, що актор ніколи не курив, був вегетаріанцем,
тобто не було причин для розвитку раку легенів),
вважаючи її черговим його розіграшем.
Качалов, Васілій
(Василий Иванович Качалов, справжнє прізвище – Шверубович; 11.02.1875, Вільно – 30.09.1948,
Москва) – надзвичайно популярний російський
і радянський театральний актор. Його батько –
вихрещений єврей, що став священиком. Качалов зіграв ролі як у російських, так і зарубіжних
класичних п’єсах. Був відомий за численними
романтичними приватними історіями. Народний
артист СРСР (1936), лауреат Сталінської премії
(1943), нагороджений двома орденами Лєніна.
Помер у 73-річному віці від раку легені.
Похований на Новодєвичому цвинтарі в Москві.
Квінн, Ентоні
(Antonio Rudolfo Oaxaca «Anthony» Quinn,
21.04.1915, Чіуауа, Мексика – 03.06.2001,
Бостон, штат Массачусетс) – відомий американський кіноактор мексиканського походження, який особливо прославився роллю у
фільмі «Грек Зорба» («Zorba the Greek», 1965).
Двічі нагороджувався премією «Оскар» за
найкраще виконання ролей другого плану у
фільмах «Віва, Сапата» («Viva Zapata!», 1953) та «Жадоба життя» («Lust for
Live», 1957).
Помер у 86-річному віці від раку горла.
«Особисто я люблю суниці з вершками, але риба чомусь віддає перевагу
хробакам. Ось чому, коли я йду рибалити, я думаю не про те, що люблю я, а про те,
що любить риба» (Дейл Карнеґі)
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Кебот, Брюс
(Bruce Cabot, насправді – Etienne Pelissier
Jacques de Bujac; 20.04.1904, Карлсбад, штат НьюМексико – 03.05.1972, Вудленд-Гіллз, штат Каліфорнія) – американський кіноактор, найбільше
відомий за виконанням ролі Джека Дрісколла у
фільмі «Кінґ-Конґ» («King Kong», 1933), а також ролі
у фільмі про Джеймса Бонда «Діаманти назавжди»
(«Diamonds Are Forever», 1971).
Помер у 68-річному віці від раку легені.
Кейсі, Вільям
(William Joseph Casey; 13.03.1913, Квінс,
Нью-Йорк – 06.05.1987, Мерикнол, штат
Мериленд) – директор ЦРУ в 1981–1987 рр.,
був замішаним в афері «Іран-Контрас».
Перебував на посту директора ЦРУ до
початку 1987 р., коли з’явилися симптоми
ураження головного мозку. Помер у 74-річному віці від злоякісної пухлини мозку.
Келман, Чарльз
(Charles D. Kelman; 23.05.1930, Бруклін, штат
Нью-Йорк – 01.06.2004, Бока-Ратон, штат Флорида) – відомий американський офтальмолог. Винайшов ультразвукову факоемульсифікацію катаракти, яку тепер широко застосовують в усьому світі.
У 2004 р. введений до Залу слави винахідників.
Помер у 74-річному віці від раку легені.
Кемпбелл, Боббі
(Bobbi Campbell; 28.01.1952 – 15.08.1984,
Шарлоттесвіл, штат Вірджинія) – один із перших
активістів руху проти СНІДу, гей. У вересні 1981 р.
став 16-ю особою в Сан-Франциско, у якої виявили саркому Капоші. Був першим, хто публічно
оголосив про своє захворювання (тоді воно ще не
мало назви). Боббі називали «KS Poster Boy», тобто
«хлопець з обкладинки саркоми Капоші» (у 1983 р.
журнал «Newsweek» розмістив на обкладинці
фото, на якому Кемпбелл зображений разом з
партнером). Від січня 1982 р. вів колонку в газеті
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«San Francisco Sentinel», де описував свій досвід хвороби. Був співавтором
написаного з гумором посібника з безпечного сексу «Гра за правилами»
(«Play Fair!»).
Помер у 32-річному віці від прогресування СНІДу та саркоми Капоші.
Кемпбелл, Джозеф
(Joseph Campbell; 26.03.1904, Нью-Йорк –
31.10.1987, Гонолулу) – американський дослідник міфології, відомий за своїми працями з
порівняльної міфології та релігієзнавства. Став
популярним після багатьох телевізійних інтерв’ю
зі журналістом Біллом Моєрсом (Bill Moyers)
у 1985–1986 рр., а також завдяки тому, що саме
він, за словами режисера Джорджа Лукаса, був
натхненником фільму «Зоряні війни» («Star Wars»).
Помер у 83-річному віці від раку стравоходу
невдовзі після виявлення хвороби.
Кендалл, Кей
(Justine Kay Kendall-McCarthy; 21.05.1926,
Вісернсі, Йоркшир, Англія – 06.09.1959, Лондон) – відома британська кіноакторка, нагороджена «Золотим глобусом» за роль у мюзиклі «Дівчата» («Les Girls», 1957).
У комедії «Постійний чоловік» («The Constant
Husband», 1955) знімалася з відомим кіноактором Рексом Гаррісоном. Між ними виник романтичний зв’язок, а невдовзі Гаррісон довідався від лікарів, що Кендалл
хвора на мієлоїдну лейкемію. Він і його дружина – акторка Ліллі
Паркер – вирішили розлучитися, щоб Гаррісон міг одружитися з Кендалл
і доглядати за нею. В останні два роки життя Кендалл так і не дізналася
про свій справжній діагноз, вважала, що страждає від залізодефіцитної
анемії. Померла в 33-річному віці.
Кеннеді, Мері
(Mary Augusta Hickey Kennedy; 06.12.1857,
Вінторп, штат Массачусетс – 20.05.1923, Бостон) –
баба по батьковій лінії братів Джона Фітцджеральда (убитого президента США), Роберта (також
вбитого претендента на посаду президента США)
та сенатора Едварда Кеннеді.
Померла в 65-річному віці від раку.
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Кеннеді-Онассіс, Жаклін
(Jacqueline Lee Bouvier Kennedy Onassis;
28.07.1929, Лонґ-Айленд, Нью-Йорк – 19.05.1994,
Нью-Йорк) – перша леді США в 1961–1963 рр. (як
дружина 35-го президента США Джона Ф. Кеннеді,
у шлюбі – з 1953 р.). З 1968 р. – дружина грецького
міліардера Арістотеля Онассіса (до його смерті
в 1975 р.). Одна з найпопулярніших жінок свого
часу, законодавиця стилю мод і краси в Америці та
Європі, героїня світської хроніки. Широковідома як
Джекі (Jackie).
У лютому 1994 р. в 64-річної Джекі виявили негоджкінську лімфому.
Лікування було недовгим і безуспішним. Похована поруч із першим
чоловіком на Арлінґтонському цвинтарі.
Кеосаян, Едмонд
(Эдмонд Гарегинович Кеосаян; 09.10.1936,
Лєнінакан, тепер – Гюмрі, Вірменія – 21.04.1994,
Москва) – радянський і вірменський кінорежисер, сценарист. Працював на «Мосфільмі» і «Вірменфільмі». Прославився циклом радянських
пригодницьких фільмів «Неуловимые мстители»
(1966–1971).
Багато курив, зловживав алкоголем. Помер у
57-річному віці від раку горла.
Кертіц, Майкл
(Michael Curtiz, насправді – Mano Kertesz Kaminer; 24.12.1886, Будапешт – 10.04.1962, Голлівуд,
штат Каліфорнія) – американський кінорежисер
угорського походження. Народився в багатій
єврейській родині, але у віці 17 років втік із дому
з мандрівним цирком. У 1912 р. зіграв роль у
першому угорському повнометражному фільмі.
Від 1914 до 1926 рр. зняв у Європі понад 50 фільмів.
Із 1926 р. працював у США. Чотири рази висувався
на премію «Оскар», поки не отримав її в 1943 р. за
фільм «Касабланка» («Casablanca») з Інґрід Берґман і Гемфрі Боґартом в
головних ролях.
Помер у 75-річному віці від раку.
«Спершу поговоріть про власні помилки, а потім уже критикуйте свого
співрозмовника» (Дейл Карнеґі)
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Кессіді, Єва
(Eva Marie Cassidy; 02.02.1963, Оксон-Гілл,
штат Мериленд – 02.11.1996, Боуві, там само) –
американська співачка (джаз, фолк, поп, блюз).
За життя була відома тільки вузькому колу
шанувальників. Проте посмертні видання її записів
понад 4-мільйонним накладом стали сенсацією в
музичному світі.
У вересні 1993 р. співачці видалили шкірний
утвір, який виявився меланомою. Кессіді злегковажила контрольними оглядами. У липні 1996 р. під час концерту
відчула різкий біль у стегні, який пояснювала побутовими причинами.
Результати детального обстеження засвідчили, однак, що це симптом
дисемінації меланоми. Стан здоров’я співачки швидко погіршувався.
У вересні Кессіді, яка вже не могла самостійно пересуватися, дала останній концерт для своїх шанувальників. Під час цього концерту виконала відому пісню «Який прекрасний світ» («What a Wonderful World»).
Невдовзі 33-річна співачка померла в Johns Hopkins Hospital.
Кестлер, Артур
(Arthur Koestler або Köstler; 03.09.1905, Будапешт – 03.03.1983, Лондон) – британський письменник і журналіст єврейського походження.
Славу здобув завдяки роману «Сліпуча тьма»
(«Darkness at Noon», 1940) про великий терор у СРСР
1930-х рр. Писав статті для Британської енциклопедії. Кестлер – найвідоміший прихильник ідеї
про те, що європейські євреї-ашкеназі походять
не від переселених з Палестини та Вавілонії євреїв,
а від тюркського народу хозарів, які жили в дельті
Волги.
Наприкінці життя Кестлер вивчав процес наукового мислення.
Став ініціатором й ідеологом руху «Екзит», що підтримує право людини
прийняти рішення та піти з життя (евтаназію). Кестлер, який довго
страждав від хвороби Паркінсона та лейкемії, наклав на себе руки,
вживши смертельну дозу снодійного, у 77-річному віці.

«Будь-який дурень може засуджувати, критикувати та скаржитися, – і
більшість дурнів так і робить» (Дейл Карнеґі)
«Безумовно, ваш чоловік має свої недоліки! Якби він був святим, він би ніколи не
одружився з вами» (Дейл Карнеґі)
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Кєрєнський, Алєксандр
(Александр Федорович Керенский, Alexander Kerensky; 22.04.1881, Симбірськ – 11.06.1970,
Нью-Йорк) – російський політик, який очолював
Тимчасовий уряд перед більшовицьким переворотом 1917 р. З 1918 р. проживав в еміграції,
спочатку у Франції, а з 1940 р. – у США.
Помер у 89-річному віці від раку.
Китастий, Григорій
(17.01.1907, Кобеляки, Полтавщина –
06.04.1984, Баунд-Брук, штат Нью-Джерcі) – композитор, диригент, бандурист.
Народився в селянській сім’ї, що вела свій
рід від «козацького стану». На початку
Другої світової війни потрапив у німецький
полон, з якого йому пощастило втекти. В
окупованому німцями Києві він розшукав
16 артистів і з ними створив Капелу бандуристів, давши їй ім’я Тараса
Шевченка.
На початку 1942 р. німецька влада дозволила двотижневі гастролі
Капели по селах Київщини. Концерти мали величезний успіх. У вересні
1942 р. нібито для гастролей Капелу вивезли до Райху. Залишаючись у
статусі остарбайтерів протягом усієї війни, капелани постійно роз’їжджали
по німецьких містах, де було найбільше українських робітників.
У 1943–1944 рр. Капела впродовж дев’яти місяців гастролювала в Галичині.
Капелани в Турці зустріли поета Івана Багряного. Китастий подружився
з ним, і ця дружба й творча співпраця тривали до останніх днів життя
Багряного (1963). У Турці поет написав кілька патріотичних бойових
віршів, з якими Капела виступала в селах і містах Західної України та в лісах
перед вояками УПА. Після війни музиканти Капели опинилися в таборі
переміщених осіб. Згодом Китастий проживав і працював у США.
Помер у 77-річному віці від раку.
Кізі, Кен
(Kenneth Elton «Ken» Kesey; 17.09.1935, ЛаГунта, штат Колорадо – 10.10.2001, Еуджен, штат
Ореґон) – американський письменник. Відомий,
зокрема, як автор роману «Пролітаючи над гніздом
зозулі» («One Flew Over the Cuckoo’s Nest», 1962),
за мотивами якого Мілош Форман зняв славетний
фільм у 1975 р. Однак письменник був дуже
незадоволений екранізацією і навіть подав у суд за
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перекручення ідеї роману. Кізі вважається одним із головних письменників
поколінь бітників та гіппі, який відіграв велику роль у формуванні цих
рухів і їх культури. Мав власний досвід впливу ЛСД, маріхуани та інших
галюциногенів.
Хворів на цукровий діабет, мав інсульт. Помер у 66-річному віці від
раку печінки, який, мабуть, був пов’язаний із захворюванням на гепатит.
Кіл, Говард
(Howard Harold Cliford Keel; 13.04.1919,
Ґіллспай, штат Іллінойс – 07.11.2004, Лос-Анджелес) – американський кіноактор. Зіграв одну з
головних ролей у серіалі «Даллас».
Помер у 85-річному віці від раку товстої
кишки через шість тижнів після встановлення
діагнозу.

Кілбі, Джек
(Jack St. Clair Kilby; 08.11.1923, ДжефферсонСіті, штат Міссурі – 20.06.2005, Даллас, штат Техас) –
американський вчений-фізик та інженер. Винайшов
у 1958 р. інтегральну схему, яку тепер називають
мікропроцесором або чипом. У 1982 р. введений
до Залу слави винахідників. Лауреат Нобелівської
премії (2000).
Помер у 81-річному віці від негоджкінської лімфоми, яку було діагностовано незадовго до смерті.
Кіммерлінґ, Барух
(Baruch Kimmerling; 16.10.1939, Турда,
Румунія – 21.05.2007, Єрусалим) – відомий
ізраїльський соціолог, професор Єврейського
університету в Єрусалимі. Основні праці
стосуються соціології армії, теорії конфліктів,
релігії та проблем сіонізму.
Від народження хворів на церебральний
параліч. Помер у 67-річному віці після тривалої
боротьби з раком.
«Лестити – це говорити людині саме те, що вона про себе думає»
(Дейл Карнеґі)
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Кінґ, Коретта
(Coretta Scott King; 27.04.1927, Гейберґер, штат
Алабама – 30.01.2006, Розарито, Байя-КаліфорніяНорте, Мексика) – американська діячка руху за
громадянські права, яка продовжила справу
свого вбитого в 1968 р. чоловіка – Мартіна Лютера
Кінґа. Її зусиллями в США запроваджене державне
свято – День Мартіна Лютера Кінґа. Була першою
жінкою, яка мала право виступу в лондонському
соборі святого Павла.
Упродовж останніх років життя в Кінґ кілька
разів виникли порушення мозкового кровообігу. Померла в 78-річному
віці в клініці нетрадиційного лікування в Мексиці від задавненого раку
яєчників. Після смерті Кінґ з’ясувалося, що ця клініка не мала ліцензії на
здійснення діагностичних процедур (рентґенологічних, лабораторних),
тим паче на лікування (зокрема, хірургічне), які однак там проводилися,
причому нефахівцями (наприклад, резидентом із Сан-Дієґо й одним із
контроверсійних представників альтернативної медицини). Клініка була
закрита.
Кінґ, Томас
(Thomas J. King; 04.06.1921, Нью-Йорк –
25.10.2000, Балтимор, штат Мериленд) – американський біолог. Першим (разом з Бріґґсом) в
історії в 1952 р. пересадив ядро ембріональної
клітини в яйцеклітину жаби й отримав життєздатні
клони.
Помер у 79-річному віці від раку.
Кіпріану, Спірос
(Spyros Achilleos Kyprianou або Cyprianou;
28.10.1932, Лімасол, Кіпр – 12.03.2002, Нікозія, там
само) – державний діяч Кіпру, другий президент
Республіки Кіпр (1977–1988).
Помер у 69-річному віці після тривалої боротьби
з раком тазових органів.

«Воля – це те, що примушує тебе перемагати, тоді як твій розум каже тобі, що
ти переможений» (Карлос Кастанеда)
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Кірбі, Бруно
(Bruno Kirby, насправді – Bruno Giovanni Quidaciolu, Jr.; 28.04.1949, Нью-Йорк -14.08.2006, ЛосАнджелес) – американський кіноактор італійського походження. Найвідоміші ролі зіграв
у фільмах «Хрещений батько: частина ІІ» («The
Godfather: Part II», 1974), «Доброго ранку, В’єтнаме»
(«Good Morning, Vietnam», 1987), «Коли Гаррі
зустрів Саллі» («When Harry Met Sally», 1989), «Ми
не ангели», («We’re No Angels», 1989) та «Донні
Браско» («Donnie Brasco», 1997).
Помер у 57-річному віці від лейкемії невдовзі
після встановлення діагнозу.
Кіркленд, Лейн
(Joseph Lane Kirkland; 12.03.1922, Камден,
штат Південна Кароліна – 14.08.1999, Вашинґтон) – американський політик, один із лідерів
профспілкового руху, президент American Federation of Labor – Congress of Industrial Organizations
(AFL-CIO) у 1979–1995 рр. На цьому посту активно
підтримував рух «Солідарність» у Польщі.
Помер у 77-річному віці від раку легені.
Кірсанов, Сємьон
(Семён Исаакович Кирсанов; 18.06.1906,
Одеса – 10.12.1972, Москва) – російський поетфутурист, перекладач, автор відомої пісні «Эти
летние дожди» з останнього циклу «Больничная
тетрадь».
Помер у 66-річному віці від раку горла.

Кіт, Браян
(Robert Keith «Brian» Richey, Jr; 14.11.1921,
Байонн, штат Нью-Джерсі – 24.06.1997, ЛосАнджелес) – американський актор кіно та
телебачення. Тричі висувався на премію «Еммі».
Вільно розмовляв російською мовою, що дало
йому змогу знятися в кількох радянських фільмах
(зокрема «Война и мир»).
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Кіт багато курив. У 1955 р. навіть позував для рекламної кампанії сигарет
«Camel». Наприкінці 1980-х рр. перестав курити. Хворів на емфізему та рак
легені. Невдовзі після самогубства доньки 75-річний актор застрілився.
Кітінґ, Керон
(Caron Keating; 05.10.1962, Фулгем, Північна
Ірландія – 13.04.2004, Севеноукс, Кент) – відома
британська телеведуча.
У 1997 р. відразу після народження другого
сина у 35-річної Кітінґ виявили рак грудної залози.
Померла від прогресування хвороби в 41-річному
віці. У пам’ять про неї створено The Caron Keating
Foundation, який пітримує хворих на рак грудної
залози.
Кітон, Бастер
(Buster Keaton, насправді – Joseph Frank Keaton VI; 04.10.1895, Піква, штат Канзас – 01.02.1966,
Лос-Анджелес) – американський актор і режисер,
популярний комік німого кіно. Прізвисько
«Бастер» (англійською «buster» – гуляка) Кітону дав
славетний Гаррі Ґудіні після того, як шестимісячний
Джозеф скотився зі сходів, не отримавши при
цьому навіть подряпини. Серед іншого знімався
у фільмах «Генерал» («General», 1927; увійшов до
двадцятки найкращих фільмів Голлівуду всіх часів),
«Навколо світу за 80 днів» («Around the World in Eighty Days», 1956), «Цей
божевільний, божевільний, божевільний, божевільний світ» («It’s a Mad
Mad Mad Mad World»,1963). У 1960 р. нагороджений почесною премією
«Оскар».
Помер у 70-річному віці від раку легені.
Кітон, Кеті
(Kathy Keeton; 1939, Південна Африка –
19.09.1997, Нью-Йорк) – засновниця та видавець
багатьох популярних журналів. Із чоловіком Бобом
Ґуччіоне видавала журнал «Penthouse». Заснувала
такі відомі нині в багатьох країнах світу видання, як
«Viva» (1973), «OMNI» (1979), «Longevity» (1989).
Після того, як у Кітон у 1996 р. виявили рак
грудної залози, її втягнули в аферу нетрадиційного
лікування сульфатом гідразину. На багатьох сайтах
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в Інтернеті, зокрема на сайті Кеті Кітон (www.kathykeeton-cancer.com),
можна знайти численні посилання на ефективність і нетоксичність такого
лікування (і, додамо, дуже низьку вартість). Зокрема, повідомляється,
що в самої Кеті Кітон під час виявлення хвороби рак грудної залози
вже метастазував у печінку, підшлункову залозу, кишки та кістки. Після
дев’ятимісячного лікування сульфатом гідразину, за повідомленнями цих
джерел, стан здоров’я Кітон суттєво покращився – залишилися тільки
невеликі вогнища в печінці. Щодо традиційного медикаментозного
лікування злоякісних пухлин, то ці джерела називають його «медичним
геноцидом».
Наукові ж джерела (зокрема, один із найвідоміших сучасних онкологів
Vincent De Vita у славетному посібнику «Cancer Principles & Practice of
Oncology») відносять лікування сульфатом гідразину до нетрадиційних
методів лікування. Зазначається, що результати досліджень, які
здійснювалися в 1980-х рр. у Національному інституті раку США, не
засвідчили протипухлинної активності цієї речовини. В Інституті онкології
імені Н. Н. Петрова (Лєнінґрад) тоді ж також не виявили ефективності цього
засобу. Однак на інтернет-сайтах нетрадиційної медицини стверджується,
що справжні результати (які свідчать про протипухлинну ефективність
сульфату гідразину) приховали, а офіційний звіт радянських онкологів
підмінили. Кеті Кітон померла в 58-річному віці від післяопераційних
ускладнень.
Кіш, Данило
(Danilo Kiš; 22.02.1935, Суботиця – 15.10.1989,
Париж) – один із найвидатніших сербських
письменників (поряд з Іво Андричем). Мати Кіша
походила з Чорногорії, а батько був угорським
євреєм. Під час Другої світової війни він загинув у
німецькому концентраційному таборі в Освєнцимі.
Мати з сином втекли в Угорщину, де залишалися
до кінця війни. У 1962 р. вийшли друком два
перші твори Кіша – «Мансарда: сатирична поема»
(«Mansarda: satirična poema») та «Псалом 44»
(«Psalam 44»). Був нагороджений у 1973 р. визначною югославською
літературною премією журналу «Nedeljne informativne novine» за книгу
«Пісочний годинник» («Peščanik»). У 1979 р., після літературних та
політичних утисків, Кіш переїхав до Франції.
Помер у 54-річному віці від раку легені.

«Я нічого не маю проти групового сексу, якщо групу становлять двоє людей»
(Ентоні Квінн)
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Клавель, Джеймс
(James Edmund DuMaresq de Clavelle; 10.10.1924,
Сідней – 07.09.1994, Веве, Швейцарія) – письменник,
сценарист, кінорежисер. Автор відомого роману
«Шоґун» («Shogun», 1975).
Помер у 69-річному віці від інсульту, який
ускладнив перебіг раку.

Клауф, Браян
(Brian Howard Clough; 21.03.1935, Міддлсборо – 20.09.2004, Дербі) – англійський футболіст
і видатний футбольний тренер. Йому вдалося,
почавши з другої ліги, привести до звання чемпіона
Англії команду «Derby County» (1972) і довести
її до півфіналу Кубка чемпіонів. У 1975 р. почав
тренувати команду другої ліги «Nottingham Forest» і невдовзі, повернувши її у вищу лігу, досягнув
чемпіонського звання. У сезонах 1978/1979 і
1979/1980 рр. здобув з цією командою Кубок
чемпіонів. У 2002 р. введений до Залу слави футболу.
Був алкоголіком. У січні 2003 р. йому пересадили печінку. Помер у
69-річному віці від раку шлунка.
Клафські, Катаріна
(Katharina Klafsky; 19.09.1855, Сент-Янош – 22.09.1896, Гамбурґ,
Німеччина) – угорська оперна співачка (сопрано). Прославилася
виконанням партій в операх Ваґнера.
Померла в 41-річному віці від пухлини мозку.
Клейборн, Ліз
(Anne Elisabeth Jane «Liz» Claiborne;
31.03.1929, Брюссель – 26.06.2007, Нью-Йорк) –
американський модельєр і підприємець. У
1976 р. створила компанію з дизайну ділового
жіночого одягу «Liz Claiborne Inc». Того ж року
продажі компанії сягнули 2 млн доларів, а в
1978 р. – 23 млн доларів. У 1986 р. компанія «Liz
Claiborne Inc» стала першою створеною жінкою
компанією, яку включили до престижного списку
«Fortune 500», – її продажі становили 1,2 млрд доларів. Через два роки
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компанія Клейборн контролювала третину ринку спортивного жіночого
одягу в США. У 1989 р. припинила активну участь у бізнесі.
У 1997 р. Клейборн захворіла на рідкісну форму злоякісної пухлини –
мезотеліому очеревини. Померла в 78-річному віці від прогресування
хвороби в New York-Presbyterian Hospital.
Клейн, Анна
(Anne Klein; 08.03.1923, Нью-Йорк – 19.03.
1974) – відомий американський дизайнер, засновник компанії «Anne Klein & Company». У 1973 р.
стала однією з п’яти дизайнерів, яких було обрано
для відомої франко-американської презентації
у Версалі.
Померла в 51-річному віці від раку грудної
залози. Після її смерті був випущений обмежений
тираж шкіряних жіночих торбин «Anne», які
продавалися по 175 фунтів стерлінгів, причому
30 % виручених коштів призначалися для доброчинної організації, що
бореться з раком грудної залози.
Клейнденст, Річард
(Richard Gordon Kleindienst; 05.08.1923, Вінслоу,
штат Аризона – 03.02.2000, Фенікс, там само) –
американський політик і юрист, міністр юстиції
США (1972–1973) за президентства Річарда Ніксона.
Подав у відставку через Вотерґейтську справу.
Помер у 76-річному віці від раку легені.

Клементс, Вассар
(Vassar Clements; 25.04.1928, Кінард, штат
Південна Кароліна – 16.08.2005, Нешвіл, штат
Теннессі) – віртуозний американський студійний скрипаль-аматор. Брав участь у записі
понад 2 тис. альбомів з найвидатнішими музикантами сучасності. Однаково добре грав у найрізноманітніших музичних стилях – кантрі,
джаз, класика, рок-н-рол і багатьох інших.
Помер у 77-річному віці від раку легені з
метастазами в мозку.
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Клінтон-Келлі, Вірджинія
(Virginia Cassidy Blythe Clinton Dwire Kelley;
06.06.1923, Гоуп, штат Арканзас – 06.01.1994,
Гот-Спринґс, там само) – мати президента США
Біла Клінтона.
Померла в 70-річному віці від раку грудної
залози.

Клуні, Розмарі
(Rosemary Clooney; 23.05.1928, Мейсвіл,
штат Кентуккі – 29.06.2002, Беверлі-Гіллз, штат
Каліфорнія) – популярна американська кіноакторка та співачка. У червні 2002 р. на премію
«Ґреммі» номінувався як її останній прижиттєвий
альбом «The Last Concert», так і присвячений
співачці триб’ют – диск Бетті Мідлер «Bette Midler
Sings The Rosemary Clooney Songbook».
Клуні багато курила і наприкінці 2001 р. була
прооперована з приводу раку легені. Через
півроку 74-річна співачка померла.
Кобер, Аліса
(Alice Kober; 23.12.1906 – 16.05.1950) –
американський історик, археолог, класичний
філолог. Виконала всю попередню роботу
з дешифрування найпізнішої версії критського
письма – лінійного письма B. Зібрала картотеку з
приблизно 186 тис. карток, на яких фіксувала різні
варіанти написання знаків критського письма, а
також порівнювала слова з, можливо, загальними
коренями, але різними закінченнями. Її робота дала
змогу остаточно систематизувати всі відомі на той
час відомості про критське письмо та здійснити чорновий граматичний
аналіз надписів. Ґрунтуючись на роботах Кобер, М. Вентрис склав таблицю
можливих збігів голосних і приголосних звуків для знаків критського
письма, завдяки чому завершив дешифрування в 1952 р.
Аліса Кобер померла від раку в 43-річному віці, не доживши до цієї
події.
«Будь загадковою» (Жаклін Кеннеді-Онассіс)
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Ковалевські, Ян
(Jan Kowalewski; 1892, Лодзь – 31.10.1965,
Лондон) – польський криптолог, математик і
лінгвіст. Під час більшовицько-польської війни
1918–1920 рр. розгадав шифри Червоної армії,
що мало великий вплив на перемогу поляків і
відновлення польської державності. Відкрив також
шифри українців під час українсько-польської
війни, а згодом німецькі шифри (для цього
об’єднав провідних математиків Варшавського
та Львівського університетів). У 1923 р. створив
криптологічну службу в Японії. Від 1928 до
1933 рр. – військовий аташе в Москві, звідки висланий як «persona non
grata». Під час Другої світової війни співпрацював з еміграційним
польським урядом Сікорського. Після війни емігрував до Великобританії,
де працював на радіо «Вільна Європа».
Помер у 73-річному віці від раку.
Ковтунович, Гаврило
(25.03.1892, с. Кисилiвка, Чернiгiвська обл. –
25.05.1961, Львів) – відомий український радянський онколог. У 1922 р. закінчив лiкувальний
факультет Київського медичного університету.
Від 1930 до 1944 рр. працював доцентом
I Хiрургiчної клiнiки Лєнiнґрадського iнституту
вдосконалення лiкарiв у проф. Н. Н. Петрова. У
1944 р. прибув до Львiвського медiнституту й
очолив кафедру пропедевтики хiрургiї, причому
найважливiшим напрямом її роботи була онкологiя. Тому саме 1944 р. можна вважати роком
започаткування львiвської наукової онкологiчної школи. Ковтунович
запропонував метод анатомiчного препарування гiлок лицевого нерва
вiд периферiї до його центра при пухлинах привушної залози. Дуже
активно вивчалися хiрургiчнi пiдходи до лiкування раку пiдшлункової
залози (панкреатодуоденальнi резекцiї). Як результат вийшла друком
монографiя професора Г. П. Ковтуновича та доцента В. Д. Келемана
«Хирургия рака головки поджелудочной железы и фатерова сосочка»
(Госмедиздат УССР, 1963).
На жаль, автори не дочекались її виходу у свiт. Молодий, сповнений
творчих задумiв доцент Келеман раптово помер, а професор Ковтунович
помер в 69-річному віці вiд лейкемії (лімфоми?) – очевидно, далася
взнаки постiйна праця з джерелами випромiнювання. Обидва вчені
поховані на Личаківському цвинтарі у Львові.
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Коков, Валєрій
(Валерий Мухамедович Коков; 18.10.1941,
Тирниауз – 29.10.2005, Москва) – президент
Кабардино-Балкарської Республіки (1992–2005).
Втретє був обраний у 2002 р., а за місяць до смерті
подав у відставку.
Упродовж кількох останніх років життя хворів
на рак. Помер у Центральному клінічному госпіталі
в 64-річному віці.
Коллар, Катрін
(Catherine Collard; 11.08.1947 – 10.10.1993) –
французька піаністка. Лауреат кількох престижних національних музичних премій
(зокрема, імені Деб’юссі та імені Мессіана).
Була відома як інтерпретатор широкого кола
класичних авторів, від Гайдна до Деб’юссі.
Помираючи від раку, 46-річна Коллар
дала прощальний концерт у липні 1993 р. в
Екс-ан-Провансі.
Колтрейн, Джон
(John William Coltrane; 23.09.1926, Гамлет,
штат Північна Кароліна – 17.07.1967, Нью-Йорк) –
відомий американський джазовий музикант.
Один із найвпливовіших джазових музикантів
другої половини ХХ ст., саксофоніст і бенд-лідер.
У 1960-х рр. Колтрейн створив свій класичний
квартет, до якого увійшли піаніст Маккой Тайнер,
басист Джиммі Геррісон й ударник Елвін Джонс.
Квартет Колтрейна вважається одним з найвизначніших гуртів в історії джазу. У 1962 р. Колтрейн здійснив спільний із Дюком Еллінґтоном
запис.
Багато курив, зловживав алкоголем, приохотився до героїну. Помер
у 40-річному віці від раку печінки в Huntington Hospital. Перед цим
лікувався нетрадиційними методами (медитація методами індійських
йогів).
«Якщо хочеш, щоб щось було зроблене правильно, ти маєш зробити це сама»
(Жаклін Кеннеді-Онассіс)
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Комен, Сюзен
(Susan G. Komen; 1944 – 1980) – американська
жінка, яка в 33-річному віці захворіла на рак грудної залози. Їй здійснили підшкірну ампутацію
грудної залози. Проте наступного року з’явилися
метастази в легенях та інші ознаки прогресування
хвороби. Лікувалася в найкращих клініках США –
отримувала високоенергетичну променеву терапію (у клініці Мейо), а також високодозову хіміотерапію (у M.D. Anderson Cancer Center). Невдовзі
померла від прогресування хвороби.
Сестра Сюзен – Ненсі Брінкер – у пам’ять про неї
створила в 1982 р. благодійну організацію «Susan
G. Komen for the Cure», яка вже спрямувала понад
1 млрд доларів на дослідження та просвітницьку
діяльність щодо раку грудної залози. Нині в цій
організації працюють понад 75 тис. волонтерів
у різних країнах світу. Вони проводять спеціальні забіги, походи та
інші заходи для збору коштів. Багато відомих компаній періодично випускають ексклюзивні вироби, частину прибутку з продажу яких відраховуються фондові (наприклад, рожеві жіночі торбинки, музичні
програвачі, диски, навіть автомобілі).
Коннолі, Моурен
(Maureen Catherine Connolly; 17.09.1934, СанДієґо, штат Каліфорнія – 21.06.1969, Даллас, штат
Техас) – американська тенісистка на прізвисько
«Крихітка Мo» («Little Mo»), бо її зріст становив лише
157 см. У 1953 р. стала першою жінкою, яка виграла
всі чотири змагання в турнірі Великого Шолома.
Загалом у 1951–1954 рр. здобула дев’ять перемог
у змаганнях цього турніру. Завершила кар’єру в
1954 р. після нещасного випадку. У 1968 р. введена
до Залу слави тенісу та Залу слави спортсменок.
У 1966 р. захворіла на рак шлунка і після тривалої боротьби з хворобою
померла в 34-річному віці.
Копосу, Корнеліу
(Corneliu Coposu; 20.05.1914, Бобота, Трансильванія – 11.11.1995,
Бухарест) – популярний консервативний румунський політик, діяч
«Жінки бувають двох типів: одним потрібна влада над світом, іншим – тільки
в ліжку» (Жаклін Кеннеді-Онассіс)
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Національної селянської партії. Після війни
комуністична влада утримувала його впродовж
17 років в ув’язненні. Із завершенням революції
1989 р. повернувся в активну політику, перебував в
опозиції до Демократичного фронту національного
порятунку.
Помер у 81-річному віці від раку легені.

Кора, Том
(Thomas Henry Corra; 14.09.1953, Ричмонд,
штат Вірджинія – 09.04.1998, Драґвіґнам, Франція) – американський віолончеліст і композитор.
Відомий за своїми імпровізаціями в стилі експериментального джазу та року.
Помер у 44-річному віці від меланобластоми.

Корбетт, Джеймс
(James John Corbett; 01.09.1866, Сан-Франциско – 18.02.1933, Бейсайд, Нью-Йорк) – перший чемпіон світу з боксу в рукавицях (1892). Корбетт вніс
багато нового в методику тренувань боксерів: винайшов і застосував «грушу», ввів стрибки зі скакалкою, став використовувати для підготовки до
бою інші види спорту, зокрема легку атлетику.
У 1990 р. введений до Залу слави боксу.
Помер у 66-річному віці від раку печінки.
Кормак, Аллан
(Allan McLeod Cormack; 23.02.1924, Йоханнесбурґ, ПАР – 07.05.1998, Вінчестер, штат
Массачусетс) – американський фізик південноафриканського походження. У 1979 р. нагороджений Нобелівською премією з фізіології
та медицини 1979 р. за разробку комп’ютерної
томографії (разом із Годфрі Хаунсфілдом).
Його дослідження на цю тему опубліковане в
1963–1964 рр.
Помер у 74-річному віці від раку.
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Кормільцев, Ілья
(Илья Валерьевич Кормильцев; 26.09.
1959, Свєрдловськ – 04.02.2007, Лондон) –
російський поет, перекладач з англійської,
італійської, польської та французької мов,
музичний і літературний критик, головний редактор видавництва «Ультра Культура» (2003–2007). Найбільше відомий як
автор текстів пісень російського попгурту «Наутилус-Помпилиус». Виступав проти використання свого імені
пропутінськими силами в Росії.
Під час відрядження в Англію наприкінці січня 2007 р. в Кормільцева
виявили злоякісне ураження хребта. Було організовано збір коштів
на його лікування (зокрема високодозову хіміотерапію). Проте хвороба
швидко розвивалася і Кормільцев помер у 47-річному віці у відомому
Royal Marsden Hospital.
Корнер, Алексіс
(Alexis Andrew Nicholas Koerner; 19.04.1928,
Париж – 01.01.1984, Лондон) – видатний
англійський музикант-гітарист у стилі блюз
(батько британського блюзу), історик музики.
Упродовж усього життя дуже багато курив і
помер у 55-річному віці від раку легені.

Корольков, Гєннадій
(Геннадий Анатольевич Корольков; 03.07.1941,
Рославль, Смоленська обл. – 23.02.2007, Москва) – радянський і російський актор театру та
кіно. Після Другої світової війни проживав
з батьками у Львові, де закінчив школу, а потім
студію при Львівському театрі ім. М. Заньковецької. З початку 1970-х рр. часто знімався в кіно,
здебільшого в детективах і пригодницьких стрічках («Чёрный принц», «Кольцо из Амстердама»,
«Трактир на Пятницкой» тощо). На початку
1990-х рр. припинив акторську роботу.
Помер у 65-річному віці від раку.
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Корольов, Сергій
(12.01.1907, Житомир – 14.01.1966, Москва) –
радянський учений у галузі ракетобудування
та космонавтики українського походження.
Академік АН СРСР (1958). Конструктор перших
штучних супутників Землі та космічних кораблів.
Сім років (1939–1945) відбув у ҐУЛАҐу, де разом
з іншими вченими був примушений займатися
розробкою балістичних і геофізичних ракет. Після
звільнення очолив радянську ракетну програму. Під його керівництвом
було запущено першу міжконтинентальну балістичну ракету та перший
штучний супутник Землі, відбувся перший політ і вихід людини в космос.
У 1960 р. у вченого виник перший інфаркт міокарда. Через два роки
до проблем із серцем додалися інші хвороби (патологія нирок, серцева
аритмія, захворювання жовчевого міхура, глухота та ін.). Згодом почали
турбувати загальна слабкість і періодичні кишкові кровотечі. У грудні
1965 р. поставлено діагноз поліпа товстої кишки, і 9 січня 1966 р. в
Кремлівській лікарні було виконано операцію. Невдовзі після цього
59-річний Корольов помер. Деякі колеги (наприклад, конструктор
Глушков) твердили, що операцію виконували з приводу геморою, а смерть
настала через патологію серця. За даними ж родини Корольова, причиною
смерті був задавнений рак товстої кишки. Прах Корольова поховано в
Москві, у Кремлівській стіні.
Кортазар, Хуліо
(Julio Cortázar; 26.08.1914, Брюссель – 12.02.1984,
Париж) – аргентинський письменник і поет,
представник магічного реалізму.
Помер у 69-річному віці від лейкемії. За
деякими даними, причиною смерті Кортазара
була інфекція ВІЛ, пов’язана з гемотрансфузією.
Хворів на спадкову акромеґалію. Похований на
паризькому цвинтарі Монпарнас.
Корфманн, Манфред
(Manfred O. Korfmann; 26.04.1942, Кельн –
11.08.2005, Офтендінґер, Баден-Вюртемберґ) –
німецький археолог. У 1988 р. отримав дозвіл
уряду Туреччини на продовження розкопок Трої
і керував ними до смерті. Вважав, що Троя належала
не до грецької цивілізації, а до анатолійської.
Помер у 63-річному віці від раку легені.
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Коссофф, Девід
(David Kossof; 24.11.1919, Лондон – 23.03.2005,
Гастфілд, Гертфордшир) – англійський актор, який
походив з єврейської родини емігрантів з Росії.
Знявся в понад 40 фільмах, серед яких фільми
«Фройд: Таємна пристрасть» («Freud», 1962),
«Особисте життя Шерлока Холмса» («The Private
Life of Sherlock Holmes» 1970) та «Молодий Чарлі
Чаплін» («Young Charlie Chaplin», 1989).
Помер у 85-річному віці від раку печінки.
Костомаров, Всєволод
(Всеволод Дмитриевич Костомаров; 20.04.1837, Углич, Ярославська
губернія – 07.12.1865, Санкт-Петербурґ) – російський письменник, поетперекладач. У 1861 р. познайомився з Чернишевським, а невдовзі був
заарештований і свідчив проти нього.
Помер у 28-річному віці від саркоми у відділенні для бідних Маріїнської
лікарні в Петербурзі.
Котціас, Джордж
(George Constantin Cotzias; 16.06.1918, Ханья,
о. Крит, Греція – 13.06.1977, Нью-Йорк) – американський вчений грецького походження,
який винайшов терапію за допомогою L-Dopa
при хворобі Паркінсона.
Помер у 58-річному віці від раку легені.

Коффман, Мо
(Morris «Moe» Kofman; 28.12.1928, Торонто –
28.03.2001, Оренджвіл, Онтаріо) – канадський
джазовий музикант, який грав на флейті, саксофоні
та кларнеті.
У 2000 р. захворів на негоджкінську лімфому,
від якої невдовзі помер у 72-річному віці.

«Не думаю, що у світі є хоч один чоловік, вірний своїй дружині»
(Жаклін Кеннеді-Онассіс)
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Крам, Дональд
(Donald James Cram; 22.04.1919, Честер,
штат Вермонт – 17.06.2001, Палм-Десерт, штат
Каліфорнія) – американський хімік, нагороджений Нобелівською премією (1987) за синтез тривимірних молекул, які можуть імітувати функції
природних молекул.
Помер у 82-річному віці від меланоми.

Крамаров, Савєлій
(Савелий Викторович Крамаров; 13.10.1934,
Москва – 06.06.1995, Сан-Франциско) – радянський,
російський й американський кіноактор єврейського походження. Батько був відомим адвокатом, репресованим НКВД. Савєлій намагався вступити в театральний інститут, але його не прийняли.
Закінчив Лісотехнічний інститут (1958). Деякий час
працював за спеціальністю. З 1960 р. знімався в
кіно. Був одним із найпопулярніших комедійних
акторів. Найвідоміші ролі зіграв у фільмах «Неуловимые мстители» (1966), «12 стульев» (1971), «Джентльмены удачи»
(1971), «Большая перемена» (1972), «Иван Васильевич меняет профессию»
(1973) і т.д. У другій половині 1970-х рр. не знімався. Написав у 1981 р.
листа президенту США Рейґану («Как артист артисту») і невдовзі емігрував з СРСР. У США зіграв ролі в кількох фільмах, зокрема, у стрічці «Москва
на Гудзоні» («Moscow on the Hudson», 1984).
У січні 1995 р. в Крамарова виявили рак прямої кишки. На початку
лютого прооперували та призначили курс хіміотерапії. Тоді ж у нього
розвинувся гострий тромбоз глибоких вен ніг. Невдовзі виникло два інсульти, внаслідок яких упродовж всього травня Крамаров пролежав
у госпіталі сліпий, німий і паралізований. Невдовзі помер у 60-річному віці.
Краус, Альфредо
(Alfredo Kraus Trujillo; 24.09.1927, Лас-Пальмас, Іспанія – 10.09.1999,
Мадрид) – іспанський ліричний тенор, якого відносять до легендарних
тенорів минулого століття, окрім Пласідо Домінґо, Франко Кореллі, Хосе
Каррераса, Джона Віккерса та Лучано Паваротті. На відміну від «трьох
«Якщо ви не змогли засвоїти мистецтво виховання дітей, то все решта, що ви
робите добре, вже не має значення» (Жаклін Кеннеді-Онассіс)
«Усе зрозуміти – це не пробачити собі нічого» (Артур Кестлер)
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тенорів», був далеким від комерційних проектів.
Спеціалісти вважають Крауса найблагороднішим
і найвитонченішим співаком серед усіх тенорів
сучасності.
Помер у 71-річному віці від раку підшлункової
залози.

Крахер, Алоїз
(Alois Kracher Jr.; 23.02.1959, Іллміц, Бурґенланд – 05.12.2007, там само) – один із найвідоміших австрійських виноробів на прізвисько
«Луїс». Великою мірою саме його успіхи сприяли
відродженню Австрії як виноробної країни.
Прославився своїми десертними винами – Trockenbeerenauslesen (TBA). Неодноразово перемагав
на найпрестижніших конкурсах. За відомою
100-бальною шкалою Паркера його вина оцінюють на 99–100 балів.
У лютому 2007 р. захворів на рак підшлункової залози, від якого помер
у 48-річному віці.
Крей, Реґґі
(Reginald «Reggie» Kray; 24.10.1933, Лондон –
01.10.2000, Норвіч, Англія) – відомий англійський
ґанґстер, який діяв у 1960-х рр. в Лондоні, один із
двох братів-близнюків. Був заарештований у травні
1968 р. і майже до смерті перебував у в’язниці.
У серпні 2000 р., як невиліковно хворий на рак
сечового міхура, був звільнений і невдовзі помер
у 66-річному віці.
Кренна, Річард
(Richard Donald Crenna; 30.11.1926, Лос-Анджелес – 17.01.2003, там само) – американський кіноактор італійського походження. Найвідоміша роль
у кіно – полковник Траутман у серіалі про Рембо.
У 1998 р. 72-річний актор успішно лікувався
з приводу раку щитовидної залози. Помер
у 76-річному віці від раку підшлункової залози
незадовго після встановлення діагнозу.
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Крескі, Конні
(Connie Kreski; 19.09.1946, Віпндотт, штат Мічиґан – 21.03.1995, Беверлі-Гіллз, штат Каліфорнія) –
американська модель, яку визнавали дівчиною місяця (січень, 1968) і року (1969) журналу «Playboy».
Померла в 48-річному віці від раку легені, який
журналісти пов’язували з анорексією.

Крік, Френсіс
(Francis Harry Compton Crick; 08.06.1916,
Нортгемптон, Англія – 28.07.2004, Сан-Дієґо, штат
Каліфорнія) – англійський біофізик. У 1953 р. разом
із Джеймсом Вотсоном, американським біологом,
створив модель ДНК людини. Лауреат Hобелівської
премії (1962).
У 2001 р. захворів на рак товстої кишки, від
якого помер у 88-річному віці.
Кріспін, Режин
(Régine Crespin; 23.02.1927, Марсель –
05.07.2007, Париж) – відома французька оперна
співачка (сопрано, а згодом мецо-сопрано).
Прославилася виконанням партій в операх
німецьких (Ваґнер) і французьких (Берліоз, Пуленк)
композиторів. Після припинення виступів на сцені
викладала вокал у Паризькій консерваторії.
Померла у 80-річному віці від раку печінки.

Кронін, Х’юм
(Hume Blake Cronyn; 18.07.1911, Лондон, Онтаріо,
Канада – 15.06.2003, Фейрфілд, штат Коннектикут) – американський кіноактор канадського походження, відомий за ролями у фільмах «Поштар
завжди дзвонить двічі» («The Postman Always
Rings Twice», 1946), «Клеопатра» («Cleopatra»,
1963), «Кокон» («Cocoon», 1985) і «12 розгніваних
чоловіків» («12 Angry Men», 1997).
Помер у 91-річному віці від раку простати.
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Кроув, Гесер
(Heather Crowe; 23.04.1945, Ярмус, Нова
Шотландія – 22.05.2006, Оттава) – канадська
офіціантка, яка стала «обличчям» кампанії проти
куріння в Канаді.
У 2002 р. захворіла на рак легені, як вважають,
внаслідок пасивного куріння на робочому місці
впродовж понад 40 років. Через чотири дні після
її смерті (у 61-річному віці) в Канаді прийняли дуже
суворий антинікотиновий закон.
Кроуфорд, Джоан
(Joan Crawford, насправді – Lucille Fey LeSueur;
23.03.1905, Сан-Антоніо, штат Техас – 10.05.1977,
Нью-Йорк) – славетна американська кіноакторка німого і звукового кіно. Перша дружина відомого актора німого кіно Дуґласа Фербанкса.
У 1945 р. нагороджена премією «Оскар» за найкраще виконання жіночої ролі у фільмі «Мілдред
Пірс» («Mildred Pierce»). Була бісексуальної
орієнтації (зокрема, підтримувала тісні зв’язки з
Ґретою Ґарбо і Марлен Дітріх), що для довоєнного
Голлівуда було незвичним.
Померла в 72-річному віці від раку підшлункової залози.
Кроуфорд, Томас
(Thomas Gibson Crawford; 22.03.1814, НьюЙорк – 10.10.1857, Лондон) – американський
скульптор. У 1835 р. відправився в Рим, щоб
навчатися в Торвальдсена. Відтоді проживав
переважно в Європі, однак багато найважливіших
своїх скульптур виготовив у США. До них належать
насамперед колосальна статуя Вашинґтона верхи
на коні (у Ричмонді), скульптури у вашинґтонському
Капітолії – група «Свобода та геній Америки» і вісім
алегоричних рельєфів на дверях, монументальна
скульптура «Орфей у пошуках Евридики» (1839), статуя Бетховена в
концертному приміщенні в Бостоні та ін. Батько романіста Френсіса
Кроуфорда.
Помер у 43-річному віці від раку в Лондоні, куди прибув на лікування.
«Немає нічого сумнішого від смерті ілюзії» (Артур Кестлер)
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Круз, Селія
(Celia de la Caridad Cruz Alfonso; 21.10.1925,
Гавана, Куба – 16.07.2003, Форт-Лі, штат НьюДжерсі) – популярна латиноамериканська виконавиця сальси. У 1960 р., після встановлення режиму Фіделя Кастро на о. Куба, переїхала
до США.
Померла в 77-річному віці від пухлини мозку.
Крушельницька, Соломія
(23.09.1872, Білявинці, Бучацький р-н,
Тернопільська обл. – 16.11.1952, Львів) – славетна
українська оперна співачка (лірико-драматичне
сопрано), педагог. У 1893 р. закінчила Львівську
консерваторію. Восени 1893 р. навчалася в Італії,
а з 1894 р. з успіхом виступала у Львівській опері.
У другій половині 1890-х рр. розпочались її
тріумфальні виступи на сценах театрів світу.
Саме їй завдячував успіхом поновленої після
провалу редакції опери «Мадам Баттерфляй»
Джакомо Пуччіні. У 1920 р. в зеніті слави залишила оперну сцену.
Далі зосередилася на камерній концертній діяльності, пісні
виконувала восьма мовами. Здійснила турне по Європі та Америці.
У 1894–1923 рр. майже щороку виступала з концертами у Львові,
Тернополі, Стрию, Бережанах, Збаражі, Чернівцях та інших містах
Галичини. Підтримувала дружні взаємини з І. Франком, М. Павликом,
О. Кобилянською, М. Лисенком, Д. Січинським і багатьма іншими діячами
Галичини та Наддніпрянщини.
У післявоєнний період Крушельницька мала намір виїхати з радянської
України, але їй не дозволили це зробити. Була професором Львівської державної консерваторії імені М. Лисенка. У 1951 р. їй надали
звання заслуженого діяча мистецтв УРСР.
У 1949 р. вже хвора на рак горла Крушельницька востаннє співала
в залі Львівської філармонії. Вона мала сестру, яка за потенційними
здібностями могла її перевершити. Проте сестра збожеволіла, у чому
Соломія звинувачувала себе. Свій гріх велика співачка несла як хрест.
Не віддала сестру до лікарні. Страждаючи від раку горла, долала біль,
не кричала, щоб не спричинити нападів у сестри. Померла у 80-річному віці від прогресування хвороби. Тіло мертвої співачка знайшли з
кулаком у роті – навіть в останні хвилини життя вона пам’ятала про хвору
сестру. Похована у Львові на Личаківському цвинтарі. Сьогодні іменем
С. Крушельницької названі Львівський оперний театр, Львівська середня
спеціальна музична школа тощо.
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Кугно, Едуард
(Эдуард Павлович Кугно; 27.06.1935, Полтава – 24.02.1994, Іркутськ) –
член другого загону радянських космонавтів (1963–1964). У 1958 р.
закінчив Київське вище інженерне авіаційне училище, здобувши фах
інженера-електрика. Згодом став кандидатом технічних наук. Через
критику діяльності радянського уряду та партійних керівників і відмову
вступити до КПРС був виключений із загону космонавтів.
Помер у 58-річному віці від раку шлунка.
Куджау, Конрад
(Konrad Kujau; 27.06.1938, Льобау,
Саксонія – 12.09.2000, Штутґарт) – німець,
який у 1983 р. продав журналу «Штерн»
«Щоденники Гітлера», що, як з’ясовано в
1985 р., були підробкою. Провів за це три
роки у в’язниці.
Помер у 62-річному віці від раку
шлунка.
Кунґ, Іґнаціус
(Ignatius Pin-Mei Cardinal Kung, 02.08.1901,
Шанхай – 12.03.2000, Стамфорд, штат Коннектикут) – кардинал католицької церкви в
Шанхаї з 1950 р. Провів 30 років під домашнім
арештом китайського комуністичного уряду.
Помер у 98-річному віці від раку шлунка.

Кунінґ, Елейн де
(Elaine Marie de Kooning, дівоче прізвище –
Fried; 12.03.1918, Бруклін, Нью-Йорк – 01.02.1989) –
американська художниця (абстрактний експресіонізм). Створила відомий портрет Джона Кеннеді.
Мала багато теоретичних робіт про представників
сучасного образотворчого мистецтва.
Зловживала алкоголем, дуже багато курила.
Померла в 70-річному віці від раку легені.

«Любити письменника і потім побачити його – це те саме, що любити гусячу
печінку і потім побачити гуску» (Артур Кестлер)
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Купер, Вільгельміна
(Wilhelmina Cooper, дівоче прізвище –
Behmenburg; 01.05.1940, Кулемборґ, Нідерланди – 01.03.1980, Ґринвіч, штат Коннектикут) – американський дизайнер, супермодель,
засновниця відомого дому моделей.
Багато курила. Померла в 39-річному віці
від раку легені.
Купер, Ґері
(Frank James «Gary» Cooper; 07.05.1901,
Гелена, штат Монтана – 14.05.1961, Беверлі-Гіллз,
штат Каліфорнія) – американський кіноактор.
Нагороджений премією «Оскар» за найкраще
виконання чоловічої ролі у фільмах «Сержант
Йорк» («Sergeant York», 1941) і «Полудень» («High
Noon», 1952). У 1961 р. нагороджений почесним
«Оскаром» за «чудову акторську гру». Уведений у
1966 р. до Залу слави вестерну.
Був прооперований з приводу раку простати
та раку товстої кишки. Деякий час не спостерігалося прогресування,
однак на початку 1961 р. з’явилися симптоми метастазів у легенях і кістках.
Почесного «Оскара» в березні Купер вже не зміг отримати особисто.
Невдовзі 60-річний актор помер.
Купрін, Алєксандр
(Александр Иванович Куприн, 08.09.1870,
Наровчат, Пензенська губернія – 25.08.1938,
Москва) – російський письменник, автор повістей
і романів: «Молох» (1896), «Олеся» (1898), «Поединок» (1905), «Яма» (1909–1915), а також майстер
оповідань («Гамбринус», «Суламифь», «Гранатовый
браслет» тощо). Тривалий час проживав в Україні,
з реалій якої брав сюжети для багатьох своїх
творів. У 1919–1937 рр. перебував в еміграції,
здебільшого в Парижі.
Зловживав алкоголем. У 1937 р., будучи смертельно хворим на рак
язика, Купрін повернувся в СРСР. Невдовзі 67-річний письменник помер.
«Сіонізм – це коли один вмовляє іншого дати гроші на те, щоб відправити в
Палестину третього» (Артур Кестлер)
«Комік робить смішні речі; добрий комік робить речі смішними» (Бастер Кітон)
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Курьохін, Сєргєй
(Сергей Анатольевич Курёхин; 16.06.1954,
Мурманськ – 09.07.1996, Санкт-Петербурґ) –
музикант-авaнгардист, джазовий музикант,
композитор, актор, засновник і керівник російської
групи «Поп-механика».
Помер у 42-річному віці від дуже рідкісного
злоякісного захворювання – саркоми міокарда.

Куччіоне, Майкл
(Michael James Cuccione; 05.01.1985, Бернебі,
Британська Колумбія, Канада – 13.01.2001,
Ванкувер) – канадський співак та актор.
У 1994 р. в 9-річного Майкла виявили лімфому Годжкіна ІІА стадії. Упродовж п’яти місяців
здійснювали хіміотерапію. Через кілька років
настав рецидив – виявлено ураження легенів.
Призначили високодозову хіміотерапію з
пересадкою кісткового мозку, а також опромінення.
Була досягнута ремісія, але для Куччіоне життєво необхідним стало
використання спеціального дихального апарату.
Майкл брав активну участь у протираковому русі. Було створено
Michael Cuccione Foundation for Cancer Research. Співак записав диск із
п’ятьма піснями («Make a Diference»), а також у співавторстві зі своєю
бабцею написав книгу («There are Survivors») про свій досвід боротьби з
раком. Це дало змогу виручити понад 500 тис. канадських доларів для
дитячої клініки. Були зняті кілька фільмів, до яких Майкл записав звукові
доріжки. У грудні 2000 р. потрапив в аварію, що критично загострило
наявні проблеми з диханням. Невдовзі 16-річний актор помер.
Кушінг, Пітер
(Peter Wilton Cushing; 26.05.1913, Кенлі, Суррей, Англія – 11.08.1994, Кентербері, Англія) –
англійський кіноактор. Найвідоміші ролі зіграв
у фільмах про Франкенштейна й Дракулу. Також
виконав роль адмірала Таркіна в славетній сазі
Джорджа Лукаса «Зоряні війни» («Star Wars», 1979).
Упродовж кількох років перед смертю хворів на
рак простати, отримував лише медикаментозне
лікування. Помер від прогресування хвороби у
81-річному віці.
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Кюблер-Росс, Елізабет
(Elisabeth Kübler-Ross; 08.07.1926, Цюрих –
24.08.2004, Скоттсдейл, штат Аризона) –
американський психолог швейцарського походження. Створила концепцію психологічної
допомоги невиліковно хворим. Започаткувала
обговорення теми смерті в медичній громаді.
Написала книгу «Про смерть і помирання» («On
Death And Dying», 1969).
Помирання, на думку Кюблер-Росс, складається
з п’яти стадій: 1) заперечення (хворий не може
повірити, що це справді з ним станеться); 2) гнів (обурення роботою
лікарів, ненависть до здорових людей); 3) спроба «укласти угоду з долею»
(хворі загадують, наприклад, що вони видужають, якщо монета впаде
орлом); 4) депресія (хворий сповнюється відчаєм і жахом, втрачає інтерес
до життя); 5) змирення («Я прожив цікаве і насичене життя. Тепер я можу
померти». Не більш ніж 2 % хворих переживає цю стадію).
За спогадами знайомих, Кюблер-Росс мріяла померти від раку.
В Елізабет виникли кілька інсультів. Померла ж таки від раку горла в
78-річному віці.
Кюн, Томас
(Thomas Samuel Kuhn; 18.07.1922, Цинциннаті, штат Огайо – 17.06.1996, Кембридж,
штат Массачусетс) – американський філософ
науки й історик науки. Довів, що наукові знання
розвиваються стрибкоподібно у результаті
наукових революцій. Створив поняття наукової
парадигми.
Протягом останніх двох років життя хворів
на рак легені, від якого помер у 73-річному віці.

Лавкрафт, Говард
(Howard Phillips Lovecraft; 20.08.1890, Провіденс, штат Род-Айленд –
15.03.1937, там само) – американський письменник, який працював у
жанрах фентезі, жахів і наукової фантастики, що поєднувалися в його
«Зі мною не все гаразд, і з вами не все гаразд, отже, усе гаразд»
(Елізабет Кюблер-Росс)
«Усе мусить змінитися, щоб все було як досі» (Джузеппе Томазі ді Лампедуза)
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творах («Храм» / «The Temple», 1925; «Клич Ктулху» /
«The Call of Cthulhu», 1926; «Ворота срібного
ключа» / «Through the Gates of the Silver Key»,
1933). За життя сам Лавкрафт і його роботи були
майже невідомі, однак численні сучасні автори та
прихильники літератури жахів виросли на його
творах.
У 1936 р. в Лавкрафта виявили рак (за іншими
даними, – лімфому) товстої кишки, який пов’язували з порушенням харчування. Невдовзі письменник помер від цього захворювання в 46-річному віці.
Лавлейс, Ада
(Augusta Ada King Byron, Countess of Lovelace;
10.12.1815, Лондон – 27.11.1852, там само) – леді
Байрон, графиня, англійський математик. Ада
була єдиною законно народженою дитиною англійського поета Джорджа Гордона Байрона й Анни
Ізабелли Байрон (Анабелли). Єдиний й останній раз
Байрон бачив свою дочку через місяць після її народження. Він підписав 21 квітня 1816 р. офіційне
розлучення та назавжди покинув Англію. Як і її
мати, Ада мала великі природні здібності до математики. Вона спілкувалася з багатьма видатними вченими свого часу. Саме в коментарях Ади
до однієї з наукових статей професора Кембриджського університету
Чарльза Беббіджа сучасні вчені з комп’ютерного програмування вбачають
початки своєї науки.
У червні 1851 р. в Ади виникло кілька значних гінекологічних кровотеч,
які стали підставою діагнозу задавненого раку тіла матки. Померла,
не доживши два тижні до свого 37-річчя, від прогресування хвороби. У
1975 р. міністерство оборони США почало розробляти універсальну мову
комп’ютерного програмування, яку назвали «Ада».
Лавров, Кирил
(Кирилл Юрьевич Лавров; 15.09.1925,
Лєнінґрад – 27.04.2007, Санкт-Петербурґ) –
відомий російський актор театру та кіно,
народний артист РСФСР (1970), народний
артист СРСР (1972). Із 1946 р. – член КПРС.
Лауреат Державних премій СРСР і Росії. Герой
Соціалістичної Праці. Розпочинав акторську
кар’єру в київському Театрі російської драми
ім. Лесі Українки. У 1955 р. перейшов у трупу Академічного великого
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драматичного театру імені М. Горького. Брав участь у численних постановках Ґ. Товстоногова. Із 1955 р. часто знімався в кіно, зокрема у
фільмах «Живые и мертвые» (1963), «Верьте мне, люди!» (1964), «Любовь
Яровая» (1970), «Ход белой королевой» (1971), «Укрощение огня» (1972),
«Еще не вечер» (1974), «Мой ласковый и нежный зверь» (1978).
Помер у 81-річному віці від лейкемії.
ЛаҐуардія, Фіорелло
(Fiorello Henry LaGuardia; 11.12.1882, НьюЙорк – 20.09.1947, там само) – американський
політик-республіканець, три терміни перебував
на посту мера Нью-Йорка (1934–1945). Був дуже
популярним серед американців., які називали
його «Маленькою квіткою» («the Little Flower») за
перекладом його італійського імені. Аеропорт у
Нью-Йорку названий іменем ЛаҐуардія.
Хворів на цукровий діабет. Помер у 64-річному
віці від раку підшлункової залози.
Ладислав
(латинською – Ladislaus Postumus, німецькою –
Ladislaus Postumus, чеською – Ladislav Pohrobek,
угорською – Utószülött László; 22.02.1440, Комаром –
23.11.1457, Прага) – король Чехії (із 1453 р.), король
Угорщини (у 1440–1453 рр., під іменем Ласло V),
герцог Австрії (із 1440 р.), останній представник
Альбертинської лінії династії Габсбурґів.
У листопаді 1457 р. під час підготовки до свого
одруження з дочкою французького короля Карла
VII Ладислав несподівано захворів і через три дні
помер у 17-річному віці. Висувалися припущення про його отруєння
за наказом Їржі з Подебрад, який пізніше став королем Чехії. Однак
результати сучасних досліджень чеського доктора антропології Емануела
Влчека засвідчили, що Ладислав був хворий на лейкемію, яка була
невідомою в середні віки.
«Рекламу можна вважати мистецтвом вимикання свідомості людини на час,
достатній для того, щоб виманити в неї гроші» (Стівен Лікок)
«Астрономія навчає нас, як правильно користуватися Сонцем і планетами»
(Стівен Лікок)
«У всьому винен Ейнштейн. У 1905 р. він заявив, що абсолютного спокою немає, і
відтоді його, справді, немає» (Стівен Лікок)
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Лазарус, Емма
(Emma Lazarus; 22.07.1849, Нью-Йорк –
19.11.1887, там само) – американська поетеса
єврейського походження. Автор сонета «The New
Colossus» (1883), яким прикрашений постамент
статуї Свободи – символа Америки. Була одним
з лідерів єврейського руху 1880-х рр., виступала
за створення окремої держави для євреїв. Двічі
подорожувала Європою (1885, 1887).
Повернулася з другої європейської подорожі
у вересні 1887 р. дуже хворою і невдовзі померла в 38-річному віці від
злоякісної хвороби (найімовірніше, від лімфоми Годжкіна).
Лампедуза, Джузеппе ді
(Giuseppe Tomasi di Lampedusa; 23.12.1896,
Палермо, Сицилія – 23.07.1957, Рим) – італійський
письменник. Нащадок давнього княжого роду
Лампедуза. З дитинства часто подорожував; здобув приватну освіту. До кінця життя ді Лампедуза перебував у літературних колах, читав лекції.
За три роки до смерті почав писати свій єдиний
роман «Леопард» («Il Gattopardo»), закінчивши
його в 1956 р. Два видавництва відхилили твір.
Роман вийшов друком вже після смерті автора.
Відтоді лише в Італії роман витримав понад 100 видань. У 1963 р. Лукіно
Вісконті зняв фільм за цим твором з Бертом Ланкастером, Аленом Делоном
і Клавдією Кардінале в головних ролях.
Помер Лапедуза в 60-річному віці від раку легені.
Ланг, Гєоргій
(Георгий Федорович Ланг; 16.07.1875, Петербурґ – 24.07.1948, там само) – російський терапевт,
зановник наукової школи, член АМН (1945). Основні
праці з кардіології та гематології. Розробив вчення
про гіпертонічну хворобу. Лауреат Сталінської
премії (1951, посмертно).
Восени 1947 р. з’явилися перші ознаки раку
шлунка – рентґенологічно підтверджено ураження
кардіального відділу. Діагноз приховували від хворого. Помирав 73-річний
Ланґ у муках, весь час застосовували наркотичні знеболювальні засоби.
«Багато чоловіків, закохавшись у ямку на щоці, помилково одружуються з усією
дівчиною» (Стівен Лікокк)
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Ландауер, Рольф
(Rolf Wilhelm/William Landauer; 02.04.1927,
Штутґарт – 27.04.1999, Бріаркліфф-Манор, штат
Нью-Йорк) – американський фізик-теоретик, що
впродовж 47 років працював у комп’ютерній фірмі
IBM. Походив з єврейської родини, яка емігрувала
з Німеччини в 1938 р. Закінчив Гарвардський
університет. У своїй журнальній статті «Дослідження
і розвиток фірми IBM» (1961) Ландауер писав, що
енергія витрачається в комп’ютерах не на самі обрахунки, а на знищення
інформації, на вилучення бітів. Ця ідея, відома як принцип Ландауера,
довгі роки ігнорувалася, доки нарешті зовсім недавно не стала основою
проектування комп’ютерів майбутнього.
Помер у 72-річному віці від злоякісної пухлини мозку.
Ланські, Меєр
(Meyer Lansky, насправді – Maier Suchowjanski;
04.07.1902, Ґродно, Росія – 15.01.1983, Маямі-Біч,
штат Флорида) – єврей польського походження,
один з найвідоміших американських ґанґстерів.
Завдяки винятковим математичним здібностям
був упродовж усього дорослого життя банкіром
і бухгалтером італійської мафії. Із юних років
співпрацював з іншим відомим ґанґстером «Lucky»
Luciano. Був генієм ігрового бізнесу, уперше
запропонував багато його принципів. Зокрема, винайшов лотерею із
вгадування «щасливих» номерів. Міфологізований у багатьох фільмах.
Помер у 80-річному віці від раку легені.
Лантос, Том
(Tom Lantos, насправді – Thomas Peter Lantos; 01.02.1928, Будапешт, Угорщина – 11.02.2008,
Бетезда, штат Мериленд) – американський політик
(демократ), голова комітету з міжнародних відносин
палати представників. Народився в єврейській
родині, врятувався під час голокосту за допомогою
шведського дипломата Рауля Валенберґа. З 1981 р.
постійно обирався в Конгрес від штату Каліфорнія.
Єдиний конгресмен, який був жертвою голокосту.
Суворо критикував політику Росії та президента Владіміра Путіна. В одному
з інтерв’ю порівняв Путіна з мультиплікаційним героєм – моряком Папаєм
і назвав висловлювання російського президента про перенацілювання
російської ядерної зброї на Європу «неймовірно безглуздими». Іншого
разу сказав, що «Росія пришвидшено рухається до царизму зразка XXI ст».
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На початку 2008 р. Лантос оголосив, що хворіє на рак стравоходу та
має намір полишити політику. Невдовзі помер у 80-річному віці в National
Naval Medical Center.
Ларкін, Філіп
(Philip Arthur Larkin; 09.08.1922, Ковентрі,
Англія – 02.12.1985, Галл, Йоркшир, там само) –
англійський поет і прозаїк; один з основоположників руху антиромантизму в англійській
поезії 1950-х рр. – «The Movement»; продовжував
традиції Томаса Гарді. Окрім поетичних книг,
Ларкін опублікував два романи – «Джилл» («Jill»,
1946) і «Дівчина взимку» («A Girl in Winter», 1947),
а також збірку рецензій на джазову музику «Все
про джаз» («All What Jazz», 1970) і збірку есе «Необхідна творчість» («Required Writing», 1983). Йому пропонували посаду поета-лауреата, від якої
Ларкін відмовився.
Помер у 63-річному віці від раку стравохода.
Ларрабі, Майк
(Michael Denny «Mike» Larrabee; 02.12.1933,
Вентура, штат Каліфорнія – 22.04.2003, Санта-Марія,
штат Каліфорнія) – американський спортсмен, двічі
чемпіон Олімпійських ігор у Токіо (1964) у бігу на
400 м й естафеті 4х400 м.
У 2001 р. в Ларрабі виявили рак підшлункової
залози. За прогнозами, йому залишалося жити
кілька місяців. Однак завдяки хіміотерапії повноцінно прожив ще два роки і помер у 69-річному віці.
Ларссон, Арні
(Arne H.W. Larsson; 26.05.1915 – 28.12.2001,
Сальтсьо-Дувнес, Швеція) – шведський інженер,
перший пацієнт, якому успішно встановлено водій
серцевого ритму (pacemaker) 8 жовтня 1958 р. в
Каролінська госпіталі в Стокгольмі.
Помер у 86-річному віці від меланоми.

«Я не впізнаю цих людей. На барикадах вони були вищими» (Станіслав Єжи Лєц)
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Лаченс, Едвін
(Edwin Landseer Lutyens; 29.03.1869, Лондон –
01.01.1944, там само) – один із найвидатніших
англійських архітекторів минулого століття, який
прославився серед іншого перебудовою столиці
Індії Нью-Делі. У 1918 р. йому надали титул рицаря.
Кілька разів хворів на тяжку пневмонію, а на
початку 1940-х рр. у нього виявили рак, від якого
помер у 74-річному віці.
Леві, Люціан
(Lucjan Levi, псевдо – Lutek; 1922, Польща – 1968, Відень) – агент
польської розвідки в службі внутрішньої безпеки Ізраїлю «Шін Бет»
(«Szin Bet»). Посилаючись на своє захоплення фотографуванням,
зміг зібрати архів даних мало не про усіх працівників служби безпеки та передати його в розпорядження КҐБ. Вважається найуспішнішим
агентом східноєвропейського блоку, який працював у спецслужбах
Ізраїлю. Заарештований у 1958 р. і засуджений на 10 років ув’язнення.
Відразу після звільнення емігрував в Австрію, де невдовзі помер від
раку в 46-річному віці.
ЛеВітт, Сол
(Sol LeWitt; 09.09.1928, Гартфорд, штат
Коннектикут – 08.04.2007, Нью-Йорк) – американський художник, одна з головних постатей
мінімалізму та концептуалізму, автор теоретичних
робіт з концептуалізму. Походив з сім’ї єврейських
емігрантів з Росії. Автор праці «Paragraphs on Conceptual Art» (1967) – маніфесту концептуалістів,
обґрунтування теорії концептуалізму. Виставки
ЛеВітта відбувалися в 1990-х рр. в багатьох
провідних музеях США та Європи.
Помер у 78-річному віці після шестирічної боротьби з раком.
«Мені б хотілося завдати Провидінню якнайменше клопоту з приводу моєї
особи. Нащо перейматися моєю смертю й воскресінням. Чи не міг би я гречно
завітати живим на Страшний Суд?» (Станіслав Єжи Лєц)
«Ми вшанували Угорщину краще, ніж Захід. Там була хвилина мовчання. У нас
було – цілковите мовчання» (Станіслав Єжи Лєц)
«Я думаю, що євреї вже виконали “план постачання” мучеників. А ви?»
(Станіслав Єжи Лєц)
«У деяких країнах євреї з тугою очікують на офіційний окрик: “Геть до
Палестини!”» (Станіслав Єжи Лєц)
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Левченко, Анатолій
(Анатолий Семенович Левченко; 21.05.1941,
Краснокутськ, Харківська обл. – 06.08.1988, Москва) – радянський космонавт українського походження. Закінчив Чернігівське вище військовоавіаційне училище (1964). У 1987 р. (21–29 грудня)
здійснив космічний політ як космонавт-дослідник
на кораблі «Союз ТМ-4».
У травні 1988 р. несподівано захворів і помер у
47-річному віці від пухлини мозку.
Ледюк, Віолетта
(Violette Leduc; 07.04.1907, Аррас, Па-деКале – 28.05.1972, Фокон, Франція) – французька
письменниця, відома скандальними для її часу
відвертостями в описанні власних почуттів і
власного гомосексуального досвіду.
Померла в 65-річному віці від раку грудної
залози після двох оперативних втручань.
Лейбов, Фред
(Fred Lebow, насправді – Fischel Lebowitz;
03.07.1932, Трансільванія, Румунія – 09.10.1994) –
американський бігун (пробіг марафонську дистанцію 69 разів у 30 країнах), засновник відомого Нью-Йоркського марафону. Цей марафон
перетворився з невеликого змагання в Центральному парку Нью-Йорка (у 1970 р. було 55 учасників) в одну з найпопулярніших спортивних
подій (у 2004 р. було понад 36 тисяч учасників:
маршрут пробігу пролягає через усе місто). За прикладом цього
марафону організовано десятки подібних змагань у різних містах світу.
На початку 1990 р. в Лейбова виявили пухлину мозку. Незважаючи на
хворобу, він взяв участь у Нью-Йоркському марафоні в 1992 р. Помер від
прогресування хвороби в 62-річному віці.
Лемельсон, Джері
(Jerome Hal «Jerry» Lemelson; 18.07.1923, Нью-Йорк – 01.10.1997, ЛосАнджелес) – один із найвидатніших винахідників минулого століття.
«Коли б євангелісти воскресли, то отримали б такий гонорар, що з легкістю
змогли б влаштувати на землі Царство Боже» (Станіслав Єжи Лєц)
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Власник понад 550 патентів (зокрема на факсовий
апарат, касетний аудіоплеєр, портативну відеокамеру, бездротовий телефон, сканер для розрахунків у супермаркетах). Заснував фонд свого імені
для студентів й аспірантів Массачусетського технологічного інституту, який щороку надає призи по
30 тис. доларів за видатний винахід.
У 1996 р. захворів на рак печінки. Не дивно,
що наприкінці життя зосередився на винаходах у
сфері медицини, зокрема онкології (отримав тоді
40 патентів за рік). Помер у 74-річному віці в Cedars-Sinai Medical Center.
Леммон, Джек
(John Uhler Lemmon; 08.02.1925, Ньютон,
штат Массачусетс – 27.06.2001, Лос-Анджелес) – славетний американський кіноактор. Нагороджений премією «Оскар» за найкраще виконання ролі другого плану («Містер Робертс» /
«Mister Roberts», 1956) і головної ролі («Врятуйте
тигра» / «Save the Tiger», 1974). Ще шість разів
номінувався на премію «Оскар» за виконання
головної ролі. П’ять разів отримував премію
«Золотий глобус», один раз – премію «Еммі».
Кілька разів ставав лауреатом найпрестижніших кінофестивалів.
Згідно зі свідоцтвом про смерть, 76-річний Леммон помер від канцероматозу та метастазів раку сечового міхура в товстій кишці. Хворів
понад два роки, але приховвав своє захворювання від громадськості.
Ленді, Елісса
(Elissa Landi, насправді – Elisabeth Marie
Christine Kühnelt; 06.12.1904, Венеція – 21.10.1948,
Нью-Йорк) – популярна голлівудська акторка
1920–1930-х рр. італійського походження. Ходили
чутки, що акторка – позашлюбна дочка австрійського імператора Франца Йосифа. Це Ленді використовувала в кар’єрі.
Померла в 43-річному віці від раку.
«Сліпий і глухонімий громадянин є благодаттю для держави» (Станіслав Єжи Лєц)
«“Ви розхитуєте устрій!” – кричав на мене представник влади. “Це ви зауважили
по мені, чи по устрої?” – із зацікавленням запитав я» (Станіслав Єжи Лєц)
«Носила вінок цноти як лавровий вінок» (Станіслав Єжи Лєц)
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Ленья, Лотте
(Lotte Lenya, насправді – Karoline Wilhelmine Blamauer; 18.10.1898, Відень – 27.11.1981, Нью-Йорк) –
американська кіноакторка та співачка німецького
походження. Дружина німецького композитора
Курта Вейлла (Kurt Weill). Лауреат премії «Тоні»
(англійська версія «Тригрошової опери» / «Die
Dreigroschenoper», 1956). Висувалася на здобуття
премії «Оскар» за найкраще виконання ролі
другого плану («Римська весна міссіс Стоун» / «The Roman Spring of Mrs
Stone», 1965). Грала одну з головних ролей у фільмі про Джеймса Бонда
«Із Росії з любов’ю» («From Russia with Love», 1963).
Померла у 83-річному віці від раку.
Лернер, Алан
(Alan Jay Lerner; 31.08.1918, Нью-Йорк –
14.06.1986, там само) – американський сценарист,
лібретист, автор пісень. Був нагороджений
премією «Оскар» за найкращий сценарій (фільм
«Американець в Парижі» / «An American in Paris»,
1952) і найкращу оригінальну пісню («Жіжі» / «Gigi»,
1959). Двічі отримував премію «Золотий глобус»
і тричі – «Тоні» (зокрема двічі – за виставу «Моя
прекрасна леді» / «My Fair Lady», 1957). Фільм «Моя
прекрасна леді» отримав аж вісім премій «Оскар».
Уведений до Залу слави авторів пісень (1971).
Вісім разів був одружений. Упродовж більш ніж 20 років вживав
амфетаміни. Помер у 67-річному віці від раку легені.
Лерой, Катрін
(Catherine Leroy; 1945, Париж – 08.07.2006, СантаМоніка, штат Каліфорнія) – американська військова
журналістка французького походження. Стала
всесвітньо відомою завдяки своїм фотографіям,
зробленим під час війни у В’єтнамі. Не маючи
досвіду в журналістиці та фотографуванні, у лютому
1966 р. потрапила до Південного В’єтнаму під час
війни. Зустрівшись з керівником фоторедакції
агенства «Ассошіейтед пресс» у Сайґоні, збрехала
йому, що має досвід висвітлення воєнних конфліктів, і її взяли на роботу.
«Не валандайся у хвості поступу, бо на зворотному шляху тебе звинуватять,
що ти ватажок дезертирів» (Станіслав Єжи Лєц)
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Вже в лютому 1967 р. Лерой була єдиним журналістом, який висвітлював
першу й останню в цій війні висадку парашутного десанту, та була першою
в історії воєн жінкою-журналісткою, що здійснила бойовий парашутний
стрибок. Зробила відому серію фото про загибель солдата в одному з боїв
(«Страждання санітара»). У ході однієї з операцій була поранена під час
мінометного обстрілу. Працювала також в інших гарячих точках, зокрема
у Бейруті, де Лерой викрали в 1982 р., але їй вдалося втекти. За свою
роботу отримала численні журналістські нагороди. Стала першою жінкою,
яка отримала Золоту медаль Роберта Капи (за висвітлення громадянської
війни в Лівані, 1976).
Померла в 61-річному віці від раку легені.
Лесвік, Тоні
(Tony Leswick; 17.03.1923, Хемболдт,
Саскачеван – 01.07.2001, Нью-Вестмінстер,
Британська Колумбія) – канадський хокеїст
українського походження, тричі володар
Кубка Стенлі (1952, 1954, 1955). Один із
найкращих гравців НХЛ кінця 1940 – початку
1950-х рр. Через те, що був невисоким, але
надто кремезним й агресивним, його нарекли
«Могутньою мишею» («Mighty Mouse»). Грав за команди «New-York Rangers», «Detroit Red Wings», «Chicago Blackhawks». На рахунку Лесвіка –
12 сезонів, 740 ігор, 165 голів, 159 пасів (324 очки).
Помер у 78-річному віці від раку.
Лесо, Елізабет
(Elisabeth Leseur, насправді – Pauline Elisabeth Arrighi; 16.10.1866, Париж – 03.05.1914) – французька
релігійна діячка, відома за своїми щоденниками.
Померла в 47-річному віці від раку грудної
залози. У 1934 р. розпочата канонізація Лесо.

Лефевр, Марсель
(Marcel-François Lefebvre; 29.11.1905, Туркуен, Франція – 25.03.1991,
Мартіньї, Швейцарія) – католицький архієпископ, генеральний
«Щодня мене переконують, що влада – це я. А я й не знав, що я такий мазохіст»
(Станіслав Єжи Лєц)
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настоятель Конґреґації Святого Духа (CSSp)
(1962–1968), засновник і генеральний настоятель
Священицького братства святого Пія X (FSSPX).
Критично оцінив деякі рішення Другого
Ватиканського Собору та подальші реформи в
католицькій церкві. У 1988 р. після посвячення
чотирьох єпископів без обов’язкової для цього
згоди Папи був відлучений Іоанном Павлом II від
церкви.
Помер у 85-річному віці в лікарні після операції
з приводу раку черевної порожнини.
Лєждєй, Ельза
(Эльза Ивановна Леждей; 19.02.1933, Севастополь – 13.06.2001, Москва) – радянська акторка театру та кіно. Найбільше відома за роллю
експерта Кібрит у серіалі «Следствие ведут
знатоки» (1971–1989).
Померла в 68-річному віці від раку легені.

Лєсков, Ніколай
(Николай Семёнович Лесков; 16.02.1831,
с. Ґорохово, Орловська губернія – 05.03.1895,
Петербурґ) – російський письменник («Леди Макбет
Мценского уезда», 1865; «Сказ о тульском косом
Левше и о стальной блохе», 1881). У духовному
формуванні Лєскова велику роль відіграла
українська культура, яка стала йому близькою за
вісім років київського життя в юні роки.
Упродовж кількох останніх років життя хворів
на рак грудної залози, від якого помер у 64-річному віці.
Лєц, Станіслав Єжи
(Stanisław Jerzy Lec, насправді – Stanisław Jerzy de Tusch-Letz; 06.03.1909, Львів – 07.05.1966,
Варшава) – польський поет, нонконформіст,
сатирик й автор афоризмів шляхетного єврейського походження (барон). Закінчив школу
у Львові, а в 1933 р. юридичний факультет
Львівського університету. Спочатку поділяв ліві
ідеї. У 1939–1941 рр. проживав у Львові та був
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членом Спілки радянських письменників, навіть написав перший вірш
про Сталіна польською мовою. Із 1941 р. – в’язень Янівського концтабору
у Львові, потім у Тернополі, звідки йому вдалося втекти. Брав участь у
підпільному русі в Польщі (у прокомуністичній Армії Людовій). На кінець
війни був офіцером Війська Польського. У 1946–1950 рр.– прес-аташе
посольства у Відні. Протягом двох років проживав в еміграції – в Ізраїлі,
звідки повернувся в Польщу.
До 1956 р. цензура забороняла друкувати його твори, через що
займався перекладами. Відрізнявся неперевершеною дотепністю. Його
славетні «Незачесані думки» («Myśli nieuczesane», 1957) i «Нові незачесані
думки» («Myśli nieuczesane nowe», 1964) перекладені десятками мов світу
(у СРСР здебільшого в «самвидаві»). Завдяки цим творам Лєц став одним із
навідоміших польських письменників у світі.
Помер у 57-річному віці від раку після тривалої важкої боротьби з
хворобою.
Лі, Бернард
(Bernard Lee; 10.01.1908, Лондон – 16.01.
1981, там само) – англійський кіноактор,
найвідомішою роллю якого є M у перших
одинадцяти фільмах про Джеймса Бонда.
Помер у 73-річному віці від раку шлунка.
Перед смертю готувався до знімання нової
серії про Джеймса Бонда («For Your Eyes Only»),
яка на знак поваги до Лі вийшла без його
персонажу.
Лі, Дан
(Dan Lee; 19.05.1969, Монреаль – 15.01.2005,
Берклі, штат Каліфорнія) – талановитий канадський
мультиплікатор, «мозок» студії «Pixar Animation». Створив головний характер мультфільму «У
пошуках Немо» («Finding Nemo», 2004; прибуток
фільму сягнув 865 млн доларів – другий результат
серед анімаційних фільмів) і багатьох головних
героїв у мультфільмах «A Bug’s Life» (1998), «Toy
Story 2» (1999), «Monsters, Inc.» (2001).
Лі ніколи не курив, не вживав алкоголю, вів активний спосіб життя,
але в серпні 2003 р. захворів на рак легені. Навіть отримуючи два курси
опромінення та хіміотерапію, працював далі. Помер у 35-річному віці в Alta
Bates Summit Hospital.
«Я втратив віру в слово, але цензура повернула мені цю віру» (Станіслав Єжи Лєц)
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Ліберсон, Лоррейн
(Lorraine Lieberson, дівоче прізвище – Hunt;
01.03.1954, Сан-Франциско – 03.07.2006, СантаФе, штат Нью-Мексико) – американська співачка
(сопрано, а згодом мецо-сопрано). Дебютувала
як оперна співачка у віці 29 років, після чого була
запрошена в Метрополітен-оперу. Співпрацювала
з найвідомішими диригентами свого часу. Музична
критика називала її «Найпотужнішим сопрано
після Марії Каллас». У 1999 р. вийшла заміж за
американського композитора Пола Ліберсона, виконувала його вокальні
твори на вірші Рільке, Неруди та ін. Через два роки була визнана в США
Вокалістом року. У 2007 р. посмертно її нагородили премією «Ґреммі».
Померла в розквіті таланту в 52-річному віці після кількох років
боротьби з раком грудної залози.
Лідделл, Ерік
(Eric Liddell; 16.01.1902, Тіянджин, Північний
Китай – 21.02.1945, Вейфанг, Китай) – шотландський
спортсмен, олімпійський чемпіон у бігу на 400 м
і володар бронзової медалі на дистанції 200 м
(Париж, 1924). Після завершення спортивної
кар’єри організував протестантську християнську
місію в Китаї. Про нього знято відомий художній
фільм «Вогняні колісниці» («Chariots of Fire», 1980;
музичний супровід у виконанні гурту «Vangelis»).
Помер у 43-річному віці від пухлини мозку.
Лікок, Стівен
(Stephen Butler Leacock; 30.12.1869, Свенмор,
Гемпшир, Англія – 28.03.1944, Торонто) – канадський письменник, економіст й історик, широковідомий абсурдистськими, гумористичними та
сатиричними творами. Його перу, окрім цього,
належить історичний нарис «Монреаль: морський
порт і місто» («Montreal: Seaport and City», 1942),
монографія з політології «Наша Британська
імперія» («Our British Empire», 1940), біографія
Ч. Діккенса (1933), праці з економіки, географії,
освіти та літературної критики. Загалом Лікок видав 61 книгу.
Помер у 74-річному віці від раку горла.
«Лихо сусідам того народу, котрий живе на межі розпачу!» (Станіслав Єжи Лєц)
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Ліллі, Елай
(Eli Lilly; 1838 – 06.06.1898) – американський
полковник, ветеран громадянської війни в США,
підприємець. У 1876 р. заснував фармацевтичну
компанію «Eli Lilly». Її штаб-квартира розміщена в
Індіанаполісі (штат Індіана). За даними журналу
«Fortune», у 2006 р. річний обіг компанії сягнув 14,816 млрд доларів
(10-те місце серед фармацевтичних компаній світу). Ця компанія – розробник таких важливих сучасних протипухлинних засобів, як «Gemzar» (gemcitabine / гемцитабін) та «Alimta» (pemetrexed / пеметрексед). Обидва були
серед 200 ліків, які найбільше продавалися у 2006 р., – «Gemzar» на 71-му
місці (1 408 млн доларів), а «Alimta» – на 159-му місці (612 млн доларів).
Помер у 60-річному віці від раку.
Лін, Девід
(David Lean; 25.03.1908, Кройдон, Суррей –
16.04.1991, Лондон) – британський кінорежисер.
Двічі отримав премію «Оскар» як найкращий
режисер за фільми «Міст через річку Кван»
(«The Bridge on the River Kwai», 1958) і «Лоуренс
Аравійський» («Lawrence of Arabia», 1963). За
останній фільм отримав сім премій «Оскар». Тричі
був нагороджений премією «Золотий глобус»
(зокрема за фільм «Доктор Живаґо» / «Doctor Zhivago», 1965). У 1984 р.
королева Єлизавета ІІ надала йому титул рицаря. У 1990 р. нагороджений
премією Інституту кінематографії за внесок у кіномистецтво.
Помер у 83-річному віці від раку горла, який діагностували за три
місяці до смерті режисера.
Ліндберґ, Чарльз
(Charles Augustus Lindbergh, Jr.; 04.02.1902,
Детройт, штат Мічиґан – 26.08.1974, Мауї,
Гаваї) – американський пілот. Здійснив перший
трансатлантичний переліт у 1927 р. (шлях від
Нью-Йорка до Парижа – 5 800 км – подолав за
33 год 30 хв). За це був нагороджений хрестом
«За видатні заслуги» і став першою Людиною,
яка отримала цю нагороду. Визнаний людиною
1927 р. за версією популярного журналу «Time». Згодом Ліндберґ зайняв
суперечливу позицію щодо гітлерівської Німеччини й участі США в Другій
світовій війні. Отримав Пулітцерівську премію за автобіографію («The Spirit
of St. Louis», 1954). Уведений до Залу слави авіації.
Помер у 72-річному віці від негоджкінської лімфоми.
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Ліпатті, Діну
(Dinu Lipatti; 19.03.1917, Бухарест – 02.12.1950,
Женева) – румунський класичний піаніст і композитор. Народився в сім’ї музикантів, його
хрещеним батьком був відомий композитор та
музикант Джордже Енеску. Незважаючи на коротку
кар’єру, Ліпатті вважають одним із найкращих
піаністів ХХ ст.
У 1947 р. захворів на лімфому Годжкіна, від
якої помер у 33-річному віці.
Лір, Вільям
(William Powell Lear; 26.07.1902, Ганнібал,
штат Міссурі – 14.05.1978, Рено, штат Невада) –
американський інженер-аматор, який заснував
першу авіакомпанію з виробництва невеликих
і недорогих літаків бізнес-класу для приватних
осіб («Lear Jet Corporation»). Лір винайшов портативне радіо для автомобілів (1924), надзвичайно поширену в 1970–1980-х рр. 8-міліметрову
аудіоплівку (1964), а також автопілот для літаків.
Уведений до Залу слави авіації.
Помер у 75-річному віці від лейкемії.
Лірі, Тімоті
(Timothy Leary; 22.10.1920, Спринґфілд, штат
Массачусетс – 31.05.1996, Беверлі-Гіллз, штат
Каліфорнія) – видатний американський письменник, психолог. У 1957 р. створив психодіагностичну
методику (інтерперсональний діагноз Лірі –
Leary Interpersonal Diagnosis), що спрямована на
виявлення властивостей особистості, значущих
для взаємодії з іншими людьми. Був різнобічно
обдарованою людиною. Зокрема, саме Лірі –
автор славетної пісні «Come together», а відома всьому світу її бітлівська
версія – лише вільний переспів його мелодії та слів.
Досліджував психоділичні наркотики (зокрема ЛСД). Став надзвичайно популярним у розпал руху хіппі. У пресі його називали «ЛСД-гуру».
Через три роки після заборони ЛСД, у 1970 р., Лірі звинуватили в зберіганні та поширенні наркотиків. З ув’язнення йому вдалося втекти. Заарештований повторно в Афганістані в 1973 р. Після звільнення в 1976 р.
розробляв комп’ютерне забезпечення.
«Нам залишилось жити на віру зі соціалізмом» (Станіслав Єжи Лєц)
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На початку 1995 р. в Лірі виявили неоперабельний рак простати.
Це Лірі приховав від преси, що нехарактерно для нього. Помер від
прогресування хвороби в 75-річному віці.
Ліспектор, Кларісе
(Clarice Lispector; 10.12.1925, Чечельник, Вінницька обл. – 09.12.1977, Ріо-де-Жанейро) – одна з
найвідоміших бразильських письменниць. Походила з єврейської родини, яка на початку 1926 р.
емігрувала з України в Бразилію. У 1944–1949 рр.
проживала в Європі, у 1952–1959 рр. – у США.
Перебувала на дипломатичній службі, займалася
журналістикою. Багато з написаного Ліспектор
було опубліковане лише після її смерті. Лауреат
кількох національних премій, її проза перекладена багатьма мовами світу.
Померла за день до свого 52-річчя від раку яєчників.
Ллойд, Гарольд
(Harold Clayton Lloyd; 20.04.1893, Бургард,
штат Небраска – 08.03.1971, Беверлі-Гіллз,
штат Каліфорнія) – видатний американський
комедійний актор німого кіно (знявся в майже
500 фільмах). Кадр з фільму «Нарешті в безпеці»
(1923), на якому зображений Ллойд, що висить
на стрілках годинника високо над вулицею, є
одним з найвідоміших кадрів в історії кіно.
Нагороджений почесною премією «Оскар» за внесок в кіномистецтво
(1953).
Помер у 77-річному віці від раку простати.
Ллойд Джордж, Меґан
(Lady Megan Arfon Lloyd George; 22.04.1902,
Крикцес, Цернанфоршир, Уельс – 14.05.1966,
Криккет, Уельс) – британський політик. Перша
жінка-член парламенту від Уельсу (1929), лідер
Ліберальної партії, яку представляла в парламенті в 1935–1951 рр. Наймолодша дитина британського прем’єр-міністра Девіда Ллойд Джорджа.
У 1936–1956 рр. була коханкою барона Філіпа
Ноель-Бейкера – британського парламентаря,
лауреата Нобелівської премії Миру (1959).
Померла в 64-річному віці від раку грудної залози.
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Лоан, Нґуєн Нґок
(Nguyễn Ngọc Loan; 11.12.1930, Хюе, В’єтнам – 14.07.1998, Бурке, штат Вірджинія) –
південнов’єтнамський бригадний генерал,
начальник поліції Південного В’єтнаму.
Став відомим після того, як 1 лютого 1968 р.
розстріляв партизана Національного фронту
визволення Південного В’єтнаму на очах у
західних журналістів. Фото, яке зробив Едді
Адамс у цей момент, стало одним із найвідоміших фото В’єтнамської війни
та символом жорстокості громадянської війни. Генерал же був згодом
поранений у ногу (її ампутували) і спрямований на лікування в Австралію,
звідки був висланий внаслідок демонстрацій протесту. Після падіння
Сайґона просив у США дозволу евакуюватися разом з армією США, але
йому відмовили.
Все ж таки сім’ї Нґуєн Нґок Лоана вдалося таємно оселитися
в США. Він відкрив піцерію, провадив благодійну діяльність. Однак у
1991 р. його особа стала відомою громадськості, яка вимагала депортації
Лоана (як військового злочинця). Ця вимога не була виконана, але бізнес
колишнього генерала занепав. Журналіста Адамса нагородили за фото
Пулітцерівською премією, але він відмовився від неї і встиг перепросити
Лоана за знімок, який змінив його життя.
Помер у 67-річному віці від раку.
Лой, Мірна
(Myrna Loy, насправді – Myrna Adele Williams, 02.08.1905, Раденсбурґ, штат Монтана –
14.12.1993, Нью-Йорк) – американська кіноакторка,
нагороджена почесною премією «Оскар» у 1991 р.
Хворіла на рак грудної залози. Лой були
здійснені дві мастектомії. Померла у 88-річному
віці після ще однієї операції.

«Людину можна вбити молотом. І серпом можна вбити. Я вже не кажу про серп і
молот водночас» (Станіслав Єжи Лєц)
«Бути вільним у сні – перший рівень свободи» (Станіслав Єжи Лєц)
«Ніколи не зударяються два патріотизми. У бою завжди, з одного боку, любов до
Вітчизни, а з іншого, – ненависть до чужого народу» (Станіслав Єжи Лєц)
«Дехто, їдучи в трамваї “Соціалізм”, вийшов на зупинці “Незалежність”. Інші
заїхали задалеко. А назад цей трамвай не їде» (Станіслав Єжи Лєц)
«У рамках тоталітарної держави не може бути іншої картини, як портрет
диктатора» (Станіслав Єжи Лєц)
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Ломакін, Андрєй
(Андрей Вячеславович Ломакин; 03.04.1964,
Воскрєсєнськ, Росія – 09.12.2006, Детройт, штат
Мічиґан) – славетний радянський і російський
хокеїст, лівий нападник. У 1988 р. в складі збірної
СРСР став олімпійським чемпіоном. Із 1991 р. грав
у НХЛ (клуб «Philadelphia Flyers», у 215 матчах забив
42 голи та здійснив 62 передачі). У 1994–1997 рр.
грав у Європі.
Помер у 42-річному віці після кількох років боротьби зі злоякісним ураженням кровотворної системи.
Лоссефф, Мері
(Mary Lossef; 13.03.1907, Владивосток –
03.07.1972, Лондон) – англійська співачка (сопрано)
і кіноакорка російського походження. Її батьки
виїхали з Росії після більшовицького перевороту
в листопаді 1917 р. Від 1921 р. проживала і
працювала в Берліні, де її партнером в оперетах і
близьким другом був австрійський тенор Ріхард
Таубер. У середині 1930-х рр. виїхала спочатку до
Відня, а потім у Лондон. Там почала зловживати
алкоголем, що стало причиною припинення
артистичної кар’єри.
Померла в 65-річному віці від раку легені.
Лоу, Девід
(George David Low; 19.02.1956, Клівленд, штат
Огайо – 15.03.2008) – американський астронавт.
Здійснив три польоти в космос на шатлах «Columbia» (9–20 січня 1990 р.), «Atlantis» (2–11 серпня 1991 р.) та «Endeavour» (21 червня–1 липня
1993 р.).
Помер у 52-річному віці від раку товстої
кишки.
«Будуємо на віки, руйнуємо назавжди» (Станіслав Єжи Лєц)
«Є люди, що позбавлені будь-яких національних упереджень. Їм байдуже кого
бити» (Станіслав Єжи Лєц)
«Можна не володіти собою від щастя, а жінкою від його відсутності»
(Станіслав Єжи Лєц)
«Його предки ще не злізли з власного ґенеалогічного дерева» (Станіслав Єжи Лєц)
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Лоу, Джульєт
(Juliette Magill Kinzie Gordon Low; 31.10.1860,
Саваннаг, штат Джорджія – 17.01.1927, там само) –
лідер молодіжного руху в США, організаторка
скаутського руху серед дівчат (1912). У 1979 р.
введена до Національного залу слави жінок.
Лоу захворіла на рак грудної залози в 1923 р.,
але приховувала це і далі працювала в скаутських
організаціях. Померла від прогресування хвороби
в 66-річному віці.
Лоу, Ендрю
(Andrew Bonar Law; 16.09.1858, Кінґстон,
Нью-Брунсвік, Канада – 30.10.1923, Лондон) –
британський політик-консерватор, прем’єрміністр у 1922–1923 рр.
Став прем’єр-міністром 23 жовтня 1922 р., але
невдовзі в нього виявили задавнений рак горла,
через що 22 травня 1923 р. подав у відставку.
Незабаром помер у 65-річному віці.
Луїза Саксен-Ґотська-Альтенбурґ
(Louise Dorothea Pauline Charlotte Fredericka
Auguste of Saxe-Gotha-Altenburg; 21.12.1800, Ґота,
Німеччина – 30.08.1831, Париж) – принцеса, герцогиня Саксонська, перша дружина Ернеста І,
графа Саксен-Кобурґа та Ґоти, і мати Ернеста ІІ
та Альберта – чоловіка англійської королеви
Вікторії. Шлюб Луїзи з Ернестом І був нещасливим,
і вона жила окремо, не маючи змоги спілкуватися
з дітьми.
Померла в 30-річному віці від раку.
Люсі, леді Дафф-Ґордон
(Lucy, Lady Duf-Gordon; насправді – Lucy Christiana Sutherland; 13.06.1863, Лондон – 20.04.1935,
там само) – провідний британський дизайнер
моди кінця ХІХ – початку ХХ ст. Відкрила магазини в Парижі, Нью-Йорку та Чикаґо. Моделювала
одяг для представників вищого світу, а також для
німого кіно. У 1912 р. врятувалася після потоплення
«Титаніка».
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Померла в 71-річному віці від пневмонії, яка ускладнила перебіг раку
грудної залози.
Люстіже, Жан-Марі
(Jean-Marie Aaron Lustiger; 17.09.1926, Париж –
05.08.2007, там само) – єпископ Орлеанський
(1979–1981), архієпископ Паризький (1981–2005),
кардинал (з 2 лютого 1983 р.). Член Французької
академії (1995). Народився в єврейській сім’ї,
що емігрувала з Польщі, мати загинула в
Освенцимі. Прийняв католицизм у 1940 р. Істотно
підтримуючи державу Ізраїль, що суперечило
офіційній нейтральній позиції Ватикану, здобув деяку підтримку євреїв.
Люстіже був фаворитом Папи Римського Іоанна Павла II, частково через
свої польські корені.
Відома його моральна оцінка геноциду в Україні 1933–1934 рр. В одній
із проповідей Люстіже виділив три основні, на його погляд, причини
загибелі семи мільйонів людей в Україні під час голодомору: «Нова влада
того часу побачила себе на місці Бога та привласнила собі право вершити
долі земні й розпоряджатися життям інших... Друга причина масового
голоду – це байдужість Заходу, усієї решти світу, хоча про трагедію та її
масштаби знали західні уряди. Третя причина – боягузливість тих, хто був
щиро обурений тим, що коїлося, але не знайшов у собі сили втрутитися».
У жовтні 2006 р. Люстіже написав листа до вірних, у якому повідомив,
що хворіє на тяжку недугу, яка потребує інтенсивного лікування. Невдовзі,
у квітні 2007 р., зазначив у листі духівництву, що його земне життя підійшло
до кінця. Помер у 80-річному віці у Паризькій клініці Maison médicale
Jeanne-Garnier від раку легені з метастазами в кістках (за іншими
даними, – від раку гортані).
Лю Шаоці
(Liu Shaoqi; 24.11.1898, Нінґсянґ – 12.11.1969,
Кайфенґ) – державний діяч КНР, голова КНР
(1959–1968). Під час культурної революції був
підданий критиці та знятий зі всіх посад, у 1967 р.
заарештований. Його критикували за реформи,
які називали капіталістичними. Реабілітований
у 1980 р.
Хворів на цукровий діабет. У в’язниці в нього, за
деякими даними, виявили рак носогорла, від якого
помер, не доживши кілька днів до свого 71-річчя.
«Якби кохання було вічним, з чого б жила решта жінок?» (Станіслав Єжи Лєц)
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Ляйнсдорф, Еріх
(Erich Leinsdorf; 04.02.1912, Відень – 11.09.1993,
Цюрих) – австрійський диригент. У 1932–1937 рр.
був асистентом славетних диригентів Артуро
Тосканіні та Бруно Вальтера на Зальцбурзьких
фестивалях. У 1962–1969 рр. – головний диригент
славетного Бостонського симфонічного оркестру.
Помер у 81-річному віці від раку.

Льюїс, Едвард
(Edward Bok Lewis; 20.05.1918, Вілкс-Барр,
штат Пенсильванія – 21.07.2004, Пасадена, штат
Каліфорнія) – американський генетик, професор
Каліфорнійського технологічного інституту
(1956–1966), лауреат Нобелівської премії (1995),
якою нагороджений за відкриття, пов’язані
з генетичним контролем розвитку зародка.
У 1950–1980-х рр. здійснив на дрозофілі фундаментальні експериментальні дослідження генетичних механізмів, що регулюють ембріональний розвиток.
Помер у 86-річному віці від раку простати.

Ма, Ліа Ді
(Lea Di Mea або Lea DeMay, насправді – Andrea
Absolonova; 26.12.1976 – 09.12.2004, Прага) – чеська
спортсменка, порноакторка та модель. У 1996 р.
на Олімпіаді в Атланті зазнала травми, стрибаючи
з 10-метрового трампліна, після чого залишила
спорт і почала працювати в порноіндустрії.
Увійшла до групи «Dream Team» – однієї з перших
груп професійних акторів кіно для дорослих у
постсоціалістичних країнах.
У липні 2004 р. у 27-річної акторки виявили гліобластому, від
прогресування якої вона невдовзі померла. Її фани з усього світу створили
спеціальний фонд для збору коштів на лікування.
«Ця жінка була як монета – переходила від рук до рук, а вартості не втратила»
(Станіслав Єжи Лєц)
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Маґнуські, Генрик
(Henryk Władysław Magnuski; 30.01.1909,
Варшава – 04.05.1978, Ґленв’ю, штат Іллінойс) –
інженер, співробітник американського телекомунікаційного концерну «Motorola», творець одного з
перших «вокі-токі».
Помер у 69-річному віці від раку простати.

Маґрітт, Рене
(René François Ghislain Magritte; 21.11.1898,
Лессін, Бельгія – 15.08.1967, Брюссель) – бельгійський художник (сюрреаліст), картини якого
відображають зорові парадокси та побутові
предмети в незвичайному середовищі. Повторювані мотиви – капелюх-казанок, яблуко та вікно.
Як приклад, картина «Ґолконда» («Golconda»,
1953), на якій людина в капелюсі-казанку падає з
неба на вулицю. Сюрреалістичні роботи Маґрітта
датуються серединою 1920-х рр. Приєднався до
інших сюрреалістів у Парижі в 1927 р., повернувся в Брюссель у 1930 р.,
розписував фресками громадські будівлі. В одному з останніх видань
(2005) книги «Великі бельгійці» («De Grootste Belg») його розмістили на
9-му місці.
Помер у 68-річному віці від раку підшлункової залози.
Мадерна, Бруно
(Bruno Maderna; 21.04.1920, Венеція – 13.11.1973,
Дармштадт) – італійський і німецький композитор
та диригент. «Чудо-дитина», у 4-річному віці навчався гри на скрипці, у 8 років диригував оркестрами міланського театру Ла Скала і веронської
«Арени». Під час Другої світової війни брав участь у
партизанському русі, був у німецькому концтаборі.
У 1967–1970 рр. керував Зальцбурзьким Моцартеумом, у 1971–1972 рр. – музичним центром у
Танґлвуді (штат Массачусетс).
Помер у 53-річному віці від раку легені.
«Якщо масло дорожчає, то життя в країні, мабуть, кращає. Вочевидь, люди
можуть за нього платити більше» (Станіслав Єжи Лєц)
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Мазіна, Джульєтта
(Giulia Anna «Giulietta» Masina; 22.02.1921, СанДжорджо-ді-Піано – 23.03.1994, Рим) – італійська
кіноакторка, дружина Фредеріко Фелліні. Найвідоміші ролі зіграла в психологічно-побутових
фільмах «Дорога» («La strada», 1954), «Ночі Кабірії»
(«Nights of Cabiria», 1957, нагорода Каннського
кінофестивалю за найкраще виконання жіночої
ролі), «Джульєтта та привиди» («Juliet of the Spirits»,
1965), «Джинджер і Фред» («Ginger and Fred», 1986).
Померла в 73-річному віці від раку легені.
Мак-Бейн, Ед
(Ed McBain, насправді – Salvatore Albert
Lombino, інші псевдо – Evan Hunter, Hunt Collins
і т.д.; 15.10.1926, Нью-Йорк – 06.07.2005, Вестон,
штат Коннектикут) – один із класиків «крутого»
детективу, автор популярних романів про
87-му поліцейську дільницю («Той, що ненавидить
поліцейських», «Грабіжник», «Вибір убивці», «Замах
на леді», «До самої смерті...» тощо) і сценарист
славетного трилера Альфреда Гічкока «Птахи».
Мак-Бейн написав понад сто романів, оповідань,
п’єс і кіносценаріїв. Його книги вплинули на жанр
поліцейського телесеріалу, який набув величезної популярності ще в
1970-х рр. До початку 1990-х рр. вийшло друком кілька десятків книг за
участю детектива Стіва Карелли, який фігурує практично в кожному сюжеті. Загальний наклад книг Мак-Бейна перевищив 100 млн примірників.
У 2002 р. в Мак-Бейна виявили рак гортані, від якого він, працюючи до
останніх днів, помер у 78-річному віці.
Мак-Даніел, Гетті
(Hattie McDaniel; 10.06.1895, Віхіта, штат
Канзас – 26.10.1952, Вудленд-Гілс, штат Каліфорнія) – американська співачка та кіноакторка. Першою серед афроамериканців була
номінована й отримала премію «Оскар» (за
роль другого плану – Маммі у фільмі «Минуло
з вітром», 1939). Окрім цього, Мак-Даніел –
перша темношкіра особа, яку запросили на
урочисту церемонію вручення премії «Оскар». Була наймолодшою серед
13 дітей баптистського проповідника та вчительки релігійної музики.
Від 1925 р. працювала на радіо. У 1931 р. переїхала до Лос-Анджелеса.
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Грала в багатьох фільмах з такими акторами, як Джоан Кроуфорд, Бетті
Девіс, Генрі Фонда, Рональд Рейґан і Кларк Ґейбл. Виконувала здебільшого
ролі темношкірих служниць.
Померла від раку грудної залози. Бажала бути похованою на
Голлівудському цвинтарі поруч з іншими зірками кіно. Проте тодішній
власник цвинтаря відмовив у цьому, з огляду на походження акторки.
У 1999 р. нові власники цвинтаря звернулися до її родини з проханням
дозволити перепоховати її останки згідно з бажанням Мак-Даніел.
Цього разу відмовили родичі. Врешті-решт, на честь акторки спорудили
меморіальну стелу, яка тепер є найпопулярнішим місцем цвинтаря.
Мак-Дауелл, Родді
(Roderick Andrew Anthony Jude «Roddy» McDowall; 17.09.1928, Лондон – 03.10.1998, СтудіоСіті, штат Каліфорнія) – американський кіноактор.
Найвідоміші ролі зіграв у фільмах «Яка зелена
моя долина» («How Green Was My Valley», 1941),
«Лессі повертається додому» («Lassie Come Home»,
1943), «Планета мавп» («Planet of the Apes», 1968) і
в кількох наступних фільмах. Загалом зіграв роль
у понад 140 фільмах. Працював на радіо і в театрі,
а також відомий як фотограф і колекціонер старих
фільмів. Лауреат премії «Еммі».
У 1988 р. Мак-Дауеллу виконали операцію з приводу раку простати.
Помер у 70-річному віці від раку легені.
Мак-Діармід, Алан
(Alan Graham MacDiarmid; 14.04.1927, Мастертон,
Нова Зеландія – 07.02.2007, Філадельфія) – американський хімік. У 2000 р. отримав Нобелівську
премію (разом з А. Хіґером і Х. Сірокавою) за
відкриття та розвиток галузі електропровідних
полімерів.
Помер у 79-річному віці від лейкемії.

«“Кого тобі нагадує цей давній шлягер?” – запитав я в Ікса. “Мій перший візит до
венеролога”»(Станіслав Єжи Лєц)
«Я ніколи не міг змиритися із тим, що в закладі для душевнохворих утримують
також кретинів» (Станіслав Єжи Лєц)
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Мак-Картні, Лінда
(Linda McCartney, дівоче прізвище – Eastman;
24.09.1941, Скарсдейл, штат Нью-Йорк – 17.04.1998,
Туксон, штат Арканзас) – американський фотограф єврейського походження. Добре відома як
дружина (це був її другий шлюб) колишнього
члена групи «The Beatles» Пола Мак-Картні, з яким
прожила 29 років, народивши трьох дітей.
Померла в 56-річному віці від раку грудної
залози. Чоловік Лінди відчайдушно боровся за її
життя, навіть перестав працювати.
Мак-Квін, Стів
(Terrence Steven McQueen, 24.03.1930, БічҐроув, штат Індіана – 07.11.1980, Хуарес, Мексика) – відомий американський кіноактор, якого
називали «Королем холоднокровності». Був
одним із найбільш високооплачуваних акторів
Голлівуда. Найвідомішу роль зіграв у фільмі
«Чудова сімка» («The Magniicent Seven», 1960).
Захоплювався гонками на мотоциклах, мав власну
колекцію з понад 100 мотоциклів, а також рідкісних
швидкісних автомобілів. Уведений до Залу слави
мотоспорту.
У грудні 1979 р. в Мак-Квіна виявили перитонеальну мезотеліому.
Захворювання пов’язували з впливом азбесту під час служби в морській
піхоті. У липні 1980 р. після того, як лікарі заявили про неефективність його
лікування стандартними хірургічними чи медикаментозними методами,
актор переїхав до Мексики, де отримував нетрадиційне лікування
(наприклад, клізми з кави). Помер у 50-річному віці під час операції з
видалення метастазів у печінці.
Мак-Кенн, Терренс
(Terrence John McCann; 23.03.1932,
Чикаґо – 07.07.2006, Дана-Пойнт, штат
Каліфорнія) – американський спортсмен,
чемпіон Олімпійських ігор у Римі (1960) з
вільної боротьби. Уведений до Залу слави
американських олімпійців.
Помер у 74-річному віці від мезотеліоми.
«Що я знаю про жінку? Ну, хоча б те, що лише з чоловіком вона здатна створити
людину» (Станіслав Єжи Лєц)
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Мак-Кенна, Теренс
(Terence Kemp McKenna; 16.11.1946, Паонія,
штат Колорадо – 04.03.2000, Сан-Рафаель, штат
Каліфорнія) – популярний американський учений, що провадив перші дослідження з етноботаніки (наука, яка вивчає рослини, що використовуються людьми з різною метою), оригінальний
мислитель із широким (або гейським, за іменем
Геї – богині землі) поглядом на психотропні рослини.
У 1985 р. заснував некомерційну організацію, мета якої – збір і колекційне
вивчення рослин та їх лікувального застосування у світі аборигенів.
Помер у 53-річному віці від гліобластоми (glioblastoma multiforme).
Мак-Ларен, Вейн
(Wayne McLaren; 12.09.1940 – 22.07.1992,
Ньюпорт-Біч, штат Каліфорнія) – від 1975 р. зірка
реклами сигарет («Marlboro Cowboy»). Захоплювався родео, був актором і каскадером Голлівуда. Широковідомий його образ мужнього і
красивого курця «Marlboro».
Викурював по півтори пачки на день упродовж майже 25 років. Навесні 1990 р. в актора
діагностували задавнений рак легені. Було видалено уражену легеню
(пульмонектомія) й призначено інтенсивну хіміотерапію. Відтоді МакЛарен брав участь у громадській кампанії проти куріння. У своєму
останньому інтерв’ю актор сказав: «Ця звичка доконала мене. Я провів
останній місяць свого життя в інкубаторі і кажу Вам, що куріння того не
варте». Помер у 51-річному віці від метастазів у мозку в Hoag Hospital.
Мак-Лін, Девід
(David McLean; 19.05.1922, Акрон, штат Огайо –
12.10.1995) – американський актор кіно та телебачення, який став відомим завдяки рекламній
кампанії сигарет «Marlboro» у 1960-х рр.
Мак-Лін багато курив і з 1985 р. хворів на
емфізему легенів. У 1994 р. в нього видалили
злоякісну пухлину легені. Актор став активним
борцем проти куріння, зокрема закликав компанію
«Philip Morris» (виробника «Marlboro») обмежити рекламу сигарет. Після
смерті Мак-Ліна у віці 73 років, його дружина та син подали на компанію
«Philip Morris» у суд, звинувачуючи її в тому, що вона заохочувала й навіть
примушувала актора до куріння. Ця ситуація стала основою комічної повісті «Дякую Вам за те, що курите» («Thank You For Smoking»).
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Мак-Магон, Вільям
(William McMahon, 23.02.1908, Сідней –
31.03.1988, там само) – 20-й прем’єр-міністр
Австралії (1971–1972), діяч Ліберальної партії. У
1977 р. королева Єлизавета ІІ надала йому титул
рицаря.
Помер у 80-річному віці від раку.

Мак-Нейр, Барбара
(Barbara McNair, 04.03.1934, Чикаґо – 04.02.2007,
Лос-Анджелес) – американська співачка й акторка. Першою серед афроамериканок стала зіркою екрану. Окрім знімання в кіно, наприкінці
1960-х – на початку 1970-х рр. Барбара вела
музичне телевізійне шоу «The Barbara McNair
Show». Пісня в її виконанні «You Could Never Love
Him» стала одним з головних тодішніх гітів.
Померла в 71-річному віці від раку горла після
кількох років боротьби з хворобою.
Мак-Неллі, Сеймос
(Seumas McNally; 10.02.1979 – 21.03.2000) – відомий програміст у галузі
комп’ютерних ігор, засновник і президент компанії «Longbow Digital
Arts». Його іменем названо престижну нагороду за розроблення
комп’ютерних ігор.
Помер у 21-річному віці від негоджкінської лімфоми після трьох років
боротьби з хворобою.
Мак-Рей, Кармен
(Carmen McRae; 08.04.1920, Гарлем, НьюЙорк – 10.11.1994, Беверлі-Гіллз, штат Каліфорнія) – одна з найвидатніших джазових вокалісток
ХХ ст. Співпрацювала з Луї Армстронґом та Дейвом
Брубеком.
Дуже багато курила й не позбавилася від цієї
звички, навіть захворівши на рак у 1991 р. Померла
в 74-річному віці.
«Одні завдячують усім своїм предкам, інші – своїм задкам» (Станіслав Єжи Лєц)
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Максвелл, Джеймс
(James Clerk Maxwell; 13.06.1831, Единбурґ –
05.11.1879, Кембридж) – видатний шотландський
учений. Створив теорію електромагнітного
поля і на її підставі зробив висновок, що змінні
електричне та магнітне поля тісно пов´язані одне
з одним, утворюючи єдине електромагнітне поле,
яке поширюється у вигляді електромагнітних
хвиль зі швидкістю світла. Ґрунтуючись на зв’язку
електричних, магнітних та світлових явищ,
Максвелл розробив теорію світла, цим об´єднавши
в одне ціле раніше розрізнені галузі електрики, магнетизму й оптики.
Крім цього, Максвеллу належать великі відкриття в інших галузях фізики,
зокрема, він створив молекулярну кінетичну теорію газів.
Перші ознаки хвороби Максвелл відчув на початку 1877 р. – щоразу
після споживання м’яса утруднювалося дихання й починав турбувати біль.
Самостійно дійшов до того, що біль послаблюється після вживання соди.
У квітні 1879 р. біль посилився, з’явилися явища дисфагії. Тоді Максвелл
вперше поскаржився на здоров’я в листі до сімейного лікаря Паґета.
Той відразу ж розпізнав рак органів черевної порожнини (шлунка?), від
якого, не доживши до 50 років, померла мати вченого. Максвелл помер у
48-річному віці.
Максвелл, Лоїс
(Lois Maxwell-Marriott, дівоче прізвище – Hooker;
14.02.1927, Кітченер, Онтаріо, Канада – 29.09.2007,
Перс, Австралія) – канадська кіноакторка, лауреат
премії «Золотий глобус». Зіграла роль міс Маніпенні в 14 перших фільмах про Джеймса Бонда
(1962–1985), в яких, за підрахунками, вона провела
на екрані 2 год. і промовила лише 200 слів.
У 2001 р. Максвелл виконали операцію з
приводу раку товстої кишки, від прогресування якого акторка померла
у 80-річному віці.
Мак-Ферсон, Джеймс
(James Campbell McPherson; 15.02.1894, Белфаст – 08.02.1978, Семпсон-Каунті, штат Північна
Кароліна) – шотландсько-ірландський письменник,
автор понад 35 книг з історії, зокрема про президентів і диктаторів. Окрім цього, Мак-Ферсон написав книгу «Fact on the Death Disease» про причини
смерті, зокрема від лепри, раку, СНІДу тощо.
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Полюбляв харчуватися в «Мак-Дональдсі» та «Бурґер-Кінґу», часто
споживав попкорн і курчата в ресторанах швидкої їжі. Викурював по дві
пачки сигар на день, від 7-річного віку жував тютюн. У 1961 р. Мак-Ферсон
захворів на рак горла, а в 1965 р. – на рак сечового міхура. Помер від
прогресування цих захворювань незадовго до свого 84-річчя.
Малапарте, Курціо
(Curzio Malaparte, насправді – Kurt Erich Suckert;
09.06.1898, Прато – 19.07.1957, Рим) – італійський
письменник, журналіст і дипломат. У 1920-х рр.
підтримував ідеї Муссоліні і навіть був членом
Фашистської партії. Згодом, у 1931 р., вийшов з
партії та виїхав у Париж. Під час Другої світової
війни перебував як журналіст на Східному фронті,
здебульшого на території України. Саме там
написав свою найвідомішу книгу «Капут» («Kaputt»,
1944). Після війни симпатизував ідеям маоїзму.
Помер у 59-річному віці від раку легені.
Маліновський, Родіон
(Родион Яковлевич Малиновский; 23.11.1898,
Одеса – 31.03.1967, Москва) – радянський воєначальник і державний діяч. Полководець Другої
світової війни, маршал Радянського Союзу (1944).
З його іменем пов’язані Ясько-Кишиневська операція та звільнення Румунії. Двічі Герой Радянського Союзу, кавалер ордена «Победа» (1945). У
1957–1967 рр. – міністр оборони СРСР (залишався
на цій посаді до смерті). Дехто вважає його найкращим міністром оборони радянського періоду.
Саме за його керівництва відбулося стратегічне переозброєння армії.
Помер у 68-річному віці від раку.
Маль, Луї
(Louis Malle; 30.10.1932, Тумерис, Франція – 24.11.1995, Беверлі-Гіллз, штат Каліфорнія) – відомий французький продюсер, режисер і сценарист. У його доробку такі фільми:
«Ліфт на ешафот» («Ascenseur pour l’échafaud»,
1958), «Коханці» («Les Amants», 1958), «Зазі в
метро» («Zazie dans le métro», 1960), «Лялечка»
(«Pretty Baby», 1978), «Атлантик-Сіті» («At-
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lantic City», 1981), «До побачення, діти» («Au revoir, les enfants», 1987).
Двічі номінувався на премію «Оскар», лауреат премій Каннського та
Венеціанського кінофестивалів.
Помер у 63-річному віці від лімфоми.
Манґано, Сільвана
(Silvana Mangano; 21.04.1930, Рим – 16.12.1989,
Мадрид) – італійська кіноакторка періоду неореалізму. Шістнадцятирічною виграла конкурс краси
«Міс Рима». Після успішного виконання ролі у фільмі «Гіркий рис» («Riso amaro», 1949) одружилася
з відомим кінопродюсером Діно де Лаурентісом
і народила йому чотирьох дітей. Знялася в кількох десятках фільмів де Лаурентіса: «Декамерон»
(«Il Decameron», 1971), «Смерть у Венеції» («Morte
a Venezia», 1971), «Гра в карти по-науковому» («Lo
scopone scientiico», 1972), «Сімейний портрет в інтер’єрі» («Gruppo di
famiglia in un interno», 1974) тощо.
Померла в 59-річному віці після операції з приводу раку легені.
Манчині, Генрі
(Enrico Nicola Mancini; 16.04.1924, Клівленд,
штат Огайо – 14.06.1994, Беверлі-Гіллз, штат
Каліфорнія) – славетний американський диригент і кінокомпозитор. Створив музику майже до
500 фільмів і телесеріалів, видав 50 альбомів,
отримав за свою музику кілька премій «Оскар»
(«Сніданок у Тіффані» / «Breafast At Tifany’s», 1962;
«Дні вина і троянд» / «Days of Wine and Roses», 1963,
«Віктор/Вікторія» / «Victor/Victoria», 1983), дві премії
«Еммі» і аж двадцять премій «Ґреммі», а також нагороду «За життєвий
внесок» («Lifetime Achievement», 1995). Уведений до Залу слави авторів
пісень.
Помер у 70-річному віці від раку підшлункової залози.
Маньяні, Анна
(Anna Magnani; 07.03.1908, Рим – 26.09.1973, там само) – славетна італійська кіноакторка. Нагороджена премією «Оскар» за найкраще виконання жіночої ролі у фільмі «Татуйована рожа» («The Rose Tattoo», 1955) за
«Я вислухав незліченні промови диктаторів, і вони мене не переконали, у
відповідь ті наказали конфіскувати мою жменьку слів. Невже бояться, що в мене
вони звучать переконливіше?» (Станіслав Єжи Лєц)
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твором Теннессі Вільямса. У програмному фільмі
неореалізму «Рим – відкрите місто» («Roma, Cittа Aperta», 1945) Роберто Росселліні виконала класичну
роль Піни. Відомі її ролі у фільмах «Найгарніша»
(«Bellissima», 1951) Лукіно Вісконті, «Золота карета»
(«La Carosse D’or», 1952) Жана Ренуара, «Мама
Рома» («Mamma Roma», 1962) Паоло Пазоліні та
ін. Прощанням з кіно стала для неї участь у фільмі
Федеріко Фелліні «Рим» («Roma», 1972), де вона в
епізоді зіграла саму себе – Анну Маньяні.
Померла в 65-річному віці від раку підшлункової залози.
Марецька, Вєра
(Вера Петровна Марецкая; 18.06.1906, Барвіха – 17.08.1978, Москва) – славетна радянська
акторка. Відомо, що її брати були репресовані.
Більшість фільмів, у яких вона знімалася, містила
пропаганду комуністичного режиму. Народна
артистка СРСР, лауреат Сталінської премії (аж
чотири рази). Внаслідок нервового розладу після
1956 р. не знімалася в кіно.
Була прооперована з приводу пухлини
головного мозку, від прогресування якої померла
в 72-річному віці.
Маріна
(Marina; 13.12.1906, Афіни – 27.08.1968, Лондон) – член британської королівської родини,
принцеса Грецька та Данська, дружина принца
Ґеорґа, герцога Кентського, четвертого сина
короля Ґеорґа V та королеви Мері. Її батько – принц
Греції й Данії Ніколас, другий син короля Греції
Георга I, а мати – велика російська княгиня Єлєна
Владіміровна, внучка російського царя Алєксандра
ІІ. Хрещеними батьками були король Ґеорґ, король
Едуард VII, принц Греції Андрій, великий князь
Боріс Владімірович, принцеса Уельсу та великий герцог Кіріл Владімірович. Проте на загал родина була бідною, бо, коли Маріні виповнилось
11 років, монархія в Греції була повалена і вона змушена була проживати в
еміграції в Парижі.
«Відкриті декольте наших панянок викликали в мене побоювання. Чим ми
годуватимемо наступне покоління?» (Станіслав Єжи Лєц)

Розділ ІІ. РАК: Жертви 329
У 1934 р. Маріна взяла шлюб з принцом Ґеорґом, герцогом Кентським, з
яким мала трьох дітей. Її чоловік загинув в авіакатастрофі 25 серпня 1942 р.,
після чого принцеса Маріна далі виконувала обов’язки члена королівської
родини, зокрема, була президентом славетного Вімблдонського тенісного
клубу, першим номінальним главою Кентського університету тощо.
Померла в 61-річному віці в Кенсінґтонському палаці від пухлини
мозку лише через годину після того, як з’ясувалося, що вона тяжко хвора.
Марков, Лєонід
(Леонид Васильевич Марков; 13.12.1927,
с. Алєксєєвскоє, Казахстан – 02.03.1991) – радянський і російський актор театру та кіно,
народний артист СРСР (1985). Найвідомішу роль
зіграв у фільмі «Мой ласковый и нежный зверь»
(1978).
Помер у 63-річному віці від швидкоплинної
форми раку.

Марлі, Боб
(Bob Marley, справжнє ім’я – Robert Nesta
Marley; 06.02.1945, Найн-Майл, провінція Свята
Ганна, Ямайка – 11.05.1981, Маямі, штат Флорида) – культова фігура, видатний виконавець реґґі, гітарист, вокаліст і композитор, перший артист
Ямайки, що зумів досягнути міжнародного
визнання. Його талант і темперамент мали
великий вплив на творчість багатьох поколінь
етнічних музикантів. У 1994 р. введений до Залу слави рок-н-ролу.
Граючи у футбол у 1978 р., Марлі зазнав травми нігтя великого пальця
правої ноги. Рана цілком не загоїлася, і ніготь невдовзі відпав, також
під час гри у футбол. Було діагностовано меланому нігтьового ложа.
Співакові запропонували ампутацію, від якої він відмовився через релігійні
переконання («растфаріанство»). Згодом все ж таки йому виконали кілька
невеликих операцій. Проте це не запобігло прогресуванню хвороби –
метастатичному ураженню шлунка, легенів і мозку. У 1980 р. під
час шоу в Центральному парку Нью-Йорка Марлі знепритомнів. Його
терміново перевезли в Мюнхен, щоб здійснити лікування за методикою
доктора Ізельса (Josef Issels). Однак незабаром 36-річний співак помер.
«А що б було, коли б Бог з Адамового ребра зробив другого Адама?»
(Станіслав Єжи Лєц)
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Марсі, Шон
(Sean Marsee; 1965, Талігіна, штат Оклагома –
25.02.1984) – американський велосипедист, який
подавав великі надії у професійному спорті (здобув
28 медалей на різних змаганнях).
Від 12-річного віку постійно жував тютюн.
Саме це вважали причиною виявленого в Марсі
раку язика. Були здійснені складні оперативні
втручання (резекція язика та нижньої щелепи), що
однак не врятувало 19-річного Марсі.
На фото Марсі до і після операцій.

Марстон, Вільям
(William Moulton Marston; 09.05.1893, Кліфтондейл, штат Массачусетс – 02.05.1947, Рай,
штат Нью-Йорк) – американський винахідник,
психолог, автор коміксів. Розробив принципи
роботи «детектора брехні» (на основі коливань
кров’яного тиску). Створив психологічну
класифікацію DISC: D – Dominance (домінування), I – Inducement (вплив), S – Submission (підкорення), C – Compliance (відповідність правилам).
Зазвичай один із чотирьох факторів превалює.
У конфліктній ситуації це стає очевидним. Окрім цього, Марстон у
1941 р. видумав відому героїню коміксів – Чудо-жінку (Wonder Woman). Вона разом з Бетменом і Суперменом входить до Американської
ліги справедливості (Justice League of America) – союзу непереможних
супергероїв. В особистому житті відомий тим, що створив «шведську»
сім’ю (menage a trois) – проживав із дружиною та коханкою, з якими мав
по двоє дітей. Після смерті Марстона жінки далі жили разом.
Помер незадовго до свого 54-річчя від меланобластоми.
«Покійники змінюють політичні переконання без жодних проблем»
(Станіслав Єжи Лєц)
«Що за дивовижна самодостатність! Культура легко може обійтися без
міністра, але й міністр чудово може обійтися без культури» (Станіслав Єжи Лєц)
«У боротьбі між серцем і мозком, врешті, перемагає шлунок»
(Станіслав Єжи Лєц)
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Мартін, Дін
(Dean Martin, насправді – Dino Paul Crocetti;
07.06.1917, Стобенвіль, штат Огайо – 25.12.1995,
Беверлі-Гіллз, штат Каліфорнія) – американський співак й актор італійського походження.
Підтримував зв’язки з мафією.
Дуже багато курив. У вересні 1993 р. в нього
виявили рак легені, від якого Мартін помер у
77-річному віці.
Мартін, Жак
(Jacques Martin; 22.06.1933, Ліон – 14.09.2007,
Біарріц) – французький телепродюсер, артист,
шоумен, телеведучий, сатирик. Просував талановитих дітей на телебаченні, зокрема, з
1980 р. – майбутню зірку – співачку Ванессу Параді (Vanessa Paradis, тоді їй було 7 років). Його
третьою дружиною була Сесілія Сіґанер-Альбеніц (мав із нею двох дочок), яка після розлучення
з ним одружилася з майбутнім президентом Франції Ніколя Саркозі.
Помер у 74-річному віці від раку.
Масне, Жюль
(Jules-Émile-Frédéric Massenet; 12.05.1842,
Монто – 13.08.1912, Париж) – французький композитор. Вступив у 9-річному віці до Паризької
консерваторії. У 1863 р. отримав Римську премію
за кантату «Давид Ріцціо». Автор 25 опер, найвідоміші з яких – «Манон» («Manon», 1884) за новелою
Прево, «Вертер» («Werther», 1892) за романом Ґете,
«Таїс» («Thaïs», 1894), «Дон Кіхот» («Don Quichotte»,
1910).
Помер у 70-річному віці від раку.
Мастрояні, Марчелло
(Marcello Vincenzo Domenico Mastroianni; 28.09.1924, Фонтана-Лірі,
Італія – 19.12.1996, Париж) – славетний італійський кіноактор («Солодке
«Відколи я побачив нашого старого, поважного Господа Бога на портретах
майстрів у вигляді старшого пана з лисиною, я остаточно перестав вірити у
будь-які, навіть щонайкращі, засоби від облисіння» (Станіслав Єжи Лєц)
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життя» / «La Dolce Vita», 1960; «8 ½», 1963; «Шлюб
по-італійськи»). Тричі номінувався на премію
«Оскар» («Розлучення по-італійськи» / «Divorce,
Italian Style», 1963; «Спеціальний день» / «A Special
Day», 1978; «Очи черные» / «Dark Eyes», 1988).
Багато курив. Помер у 72-річному віці від раку
підшлункової залози.

Матіас, Боб
(Robert Bruce Mathias; 17.11.1930, Туляре, штат
Каліфорнія – 02.09.2006, Фресно, там само) – американський легкоатлет, двічі чемпіон Олімпійських ігор з десятиборства (Лондон, 1948; Гельсінкі,
1952). Першу золоту медаль здобув у віці 17 років і
до 1972 р. був наймолодшим чемпіоном Олімпіади. Після завершення спортивної кар’єри зайнявся
політикою – у 1967–1975 рр. був членом Конгресу
США від Республіканської партії. У 1983 р. введений
до Залу слави американських олімпійців.
У 1996 р. захворів на рак горла, від якого помер у 75-річному віці.
Матісс, Анрі
(Henri Matisse; 31.12.1869, Ле-Като, Франція – 03.11.1954, Ніцца) – французький художник,
скульптор, графік, майстер декоративного
мистецтва, один із найоригінальніших представників образотворчого мистецтва початку
ХХ ст. У його роботах переважають яскраві кольори, що нагадують про святкову барвистість
світу. Розробляв орнаменти та лінійні арабески;
основними об’єктами зображення були одаліски (жінки з гарему), купальниці й танцівниці.
Пізні роботи Матісса – це чисті абстракції, як наприклад, його колажі
з різнобарвних паперів різної форми або візерунки 1949–1951 рр.
для оформлення каплиці Домініканського жіночого монастиря неподалік
від Ніцци.
У 1941 р. Матіссу здійснили оперативне втручання з приводу раку
черевної порожнини. Після операції він не міг займатися живописом
навстоячки, користувався візком. Це навіть вплинуло на стиль художника.
Помер у 84-річному віці.
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Матсуда, Кохеї
(Kohei Matsuda; 28.01.1922, Хіросіма – 10.07.2002, Токіо) – японський
бізнесмен, внук засновника компанії «Toyo Kogyo» (згодом – «Mazda»).
Президент (1970–1977) і голова ради директорів (1977–1980) компанії
«Mazda Motor Corp».
Помер у 80-річному віці від раку шлунка.
Маттау, Волтер
(Walter John Matthow; 01.10.1920, Нью-Йорк –
01.07.2000, Санта-Моніка, штат Каліфорнія) –
американський актор-комік, який у 1967 р. отримав «Оскара» за найкращу роль другого плану в
комедії «Щасливий квиточок» («The Fortune Cookie»). Походив з єврейської родини, яка емігрувала
з Білорусії. Знімався з багатьма кінозірками свого
часу, зокрема з Одрі Гепберн («Шарада» / «Charade», 1963), Джеком Лемоном («Старі буркуни» /
«Grumpy Old Men», 1993; «Старі буркуни розбушувалися» / «Grumpier Old
Men», 1995). Лауреат премій «Тоні» та «Золотий глобус».
Під час обстеження перед операцією на серці в Маттау виявили рак
товстої кишки з метастазами в печінці, легенях та мозку. Однак
у свідоцтві про смерть 79-річного актора зазначено лише про хвороби
серця.
Маурер, Лінда
(Linda Collins Maurer; 10.03.1939, Турлок, штат
Каліфорнія – 13.10.2004, там само) – перша людина,
що одягнула дуже поширений сьогодні браслет,
як член організації «MedicAler» (її заснував батько
Лінди).
Померла в 65-річному віці від раку грудної
залози після 20-річної боротьби з хворобою.

Мацялко, Іван
(21.09.1956, с. Батятичі, Кам’янко-Бузький р-н, Львівська обл. – 29.07.2007, Львів) –
народний артист України, соліст гурту «Соколи», який створив разом із братом у 1990 р.
Упродовж останніх років життя співак хворів
на рак. Помер у 50-річному віці. Похований на
Личаківському цвинтарі у Львові.
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Медфорд, Кей
(Kay Medford, насправді – Margaret O’Regan;
14.09.1914, Нью-Йорк – 10.04.1980, там само) –
американська кіноакторка ірландського походження («Смішне дівчисько» / «Funny Girl», 1968
тощо). Номінувалася на премію «Оскар».
Померла в 65-річному віці від раку шийки
матки.

Меєр, Генк
(Harry Martin «Hank» Meyer Jr; 25.11.1928,
Палестина, штат Техас – 19.08.2001, Кенмор, штат
Вашинґтон) – американський педіатр і вірусолог.
Розробив першу вакцину від краснухи (1966), що
дало змогу винайти комплексну вакцину від кору,
епідемічного паротиту (свинки) і краснухи.
Помер у 72-річному віці від Т-клітинної
лімфоми.
Меїр, Ґолда
(Golda Meir, при народженні – Mabovitz; 03.05.
1898, Київ – 08.12.1978, Єрусалим) – четвертий прем’єр-міністр Ізраїлю (1969–1974). Одна з перших у
світі жінок, які очолили уряд держави (після Сіримаво Бандаранаіке на Цейлоні та Індіри Ганді
в Індії).
Померла у 80-річному віці від лейкемії.
Мейджор, Чарльз
(Charles Major; 25.07.1856, Індіанаполіс –
13.02.1913, Шелюівіл, штат Індіана) – американський юрист і письменник, автор дуже популярних наприкінці ХІХ ст. романів про часи короля
Генріха VIII і королеви Єлизавети.
Помер у 56-річному віці від раку печінки.

«Обличчя чесної людини сформоване так, що, коли вже розплющить очі, то не
може тримати язика за зубами» (Станіслав Єжи Лєц)
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Мейдзі
(Meiji, насправді – Mutsuhito; 03.11.1852,
Кіото – 30.07.1912, Токіо) – 122-й імператор
Японії (від 13 лютого 1867 р. до смерті). Його
правління характеризувалося модернізацією та
вестернізацією Японії, створенням централізованої Японської імперії, переможними війнами з
цінським Китаєм й імперською Росією та приєднанням Тайваня і Кореї до Японії.
Помер у 59-річному віці від раку шлунка.
Меллі, Джордж
(Alan George Heywood Melly; 17.08.1926,
Ліверпуль – 05.07.2007, Лондон) – англійський
джазовий і блюзовий співак, кіно- та телекритик,
історик мистецтва.
Відомо про його бісексуальну орієнтацію.
Хворів на емфізему, а впродовж останніх років
життя – на деменцію. Помер у 80-річному віці від
раку легені.
Менлі, Майкл
(Michael Norman Manley; 10.12.1924, СентЕндрю, Ямайка – 06.03.1997, Кінґстон) – п’ятий
прем’єр-міністр Ямайки. (1972–1980, 1989–1992).
Його батько також перебував на цій посаді. Власне
батько перед смертю передав Майклу керівництво
Народною національною партією Ямайки.
У 1990 р. в Менлі діагностували рак простати,
через що він невдовзі залишив політику. Помер у
72-річному віці від прогресування хвороби.
Меннінґер, Карл
(Karl Augustus Menninger; 22.07.1893, Топека,
штат Канзас – 18.07.1990, там само) – американський
психіатр, член відомої у сфері психіатрії родини.
Заснував «Menninger Clinic», яка знана своїми
досягненнями в реабілітації хворих. Найвідоміші
його праці «Людський розум» («Human Mind», 1930)
і «Любов проти ненависті» («Love Against Hate»,
1942). Нагороджений президентською медаллю
Свободи (1981).
Незадовго до смерті Меннінґера госпіталізували
та поставили діагноз раку черевної порожнини. Помер у 96-річному віці.
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Менсфілд, Річард
(Richard Mansield; 24.05.1857, Берлін –
30.08.1907, Нью-Лондон, штат Коннектикут) –
популярний американський театральний актор,
який став відомим після виконання ролей у п’єсах
Шекспіра.
Помер у 50-річному віці від раку печінки.

Мередіт, Берджесс
(Oliver Burgess Meredith; 16.11.1907, Клівленд,
штат Огайо – 09.09.1997, Малібу, штат Каліфорнія) – американський актор, режисер, продюсер,
сценарист. Найвідоміші ролі зіграв у фільмах
циклу «Роккі» («Rocky», 1976–1990), а також у стрічках – «Золото Маккенни» («Mackenna’s Gold», 1969),
«Старі буркуни» («Grumpy Old Men», 1993), «Старі
буркуни розбушувалися» («Grumpier Old Men», 1995).

Хворів на маніакально-депресивний психоз. Розвинулася хвороба
Альцгеймера. Помер у 89-річному віці від меланобластоми.
Мері I Тюдор
(Mary I, насправді – Mary Tudor, прозвана
Bloody Mary; 18.02.1516, Ґринвіч – 17.11.1558,
Лондон) – королева Англії (1553–1958 рр.). Образ
Мері І лежить в основі багатьох художніх творів і
кінофільмів. Старша дочка Генріха VIII від шлюбу з
Катериною Арагонською. Після розлучення батьків
була позбавлена статусу принцеси та стала леді
Мері. Не мала прав на престол, проте їх повернув
Мері її молодший зведений брат Едуард VI. Зійшла
на престол після смерті брата, здобувши перемогу
над леді Джейн Ґрей, яку частина аристократів проголосила королевою.
Як переконана католичка, Мері здійснила в Англії Контрреформацію,
вигнала або стратила активних протестантів, ввела в Англії методи іспанської інквізиції. За страти протестанти прозвали її Кривавою Мері (Bloody
Mary), хоча королі-протестанти також вдавалися до жорстоких репресій
проти католиків.
У 1554 р., 25 липня, взяла шлюб з близьким родичем, іспанським
королем Філіпом II, що посилило прокатолицьку зовнішньополітичну
позицію Англії. Філіп, який був на 11 років молодшим від дружини,
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через рік після шлюбу втомився від англійського двору та повернувся в
Іспанію. У Мері, що дуже хотіла дітей, за час спільного життя (практично
номінального) з Філіпом було кілька фантомних вагітностей, які
порушували її й так слабке здоров’я. Під час чергової уявної вагітності
в 1558 р. королева видала постанову про особливості успадкування
трону. Однак дитина знову не народилася, і невдовзі 42-річна Мері І
померла в палаці Святого Джеймса. Вважають, що в королеви була кіста
яєчників, яка спочатку перешкоджала настанню вагітності, а згодом
зазнала злоякісного переродження. Після смерті Мері І на престол зійшла
її молодша сестра Єлизавета I, що розірвала союз з Іспанією та відновила
Реформацію.
Мері Модена
(Mary of Modena, насправді – Maria Beatrice Eleanor Anne Margaret Isabella d’Este; 05.10.1658,
Модена – 07.05.1718, Париж) – дружина короля
Англії (як Джеймса ІІ) і Шотландії (як Джеймса VІІ).
Отримала суворе католицьке виховання й була
обрана королем Людовіком XIV для забезпечення
союзу з Англією. Шлюб з майбутнім королем
Англії взяла 30 вересня 1673 р. Була активною
учасницею історичних для Англії та Франції подій.
Річ у тім, що Джеймс ІІ ще в 1671 р. став католиком, що призвело до
перших спроб перешкодити йому успадкувати трон. Приводом стало
те, що дві його дочки від першого шлюбу з Анною Гайд – Анна й Марія –
були протестантками і при нормальному ході подій старша з них стала
би королевою, але в 1688 р. католичка Мері Модена народила сина і різні
впливові політики в уряді (причому одностайно віґи та торі) стурбувалися
перспективою відродження католицизму. Вони запросили на трон сина
дочки Карла I і чоловіка дочки Джеймса ІІ Марії – протестанта Вільгельма
Оранського. Джеймс із Марією Моденою втік до Франції, підняв повстання
в Ірландії, але після поразки в бою біля Бойоне в 1690 р. залишився в
засланні у Франції. Після смерті чоловіка Мері Модена добилася від
Людовіка визнання її сина королем Англії та Шотландії. Це пришвидшило
участь Англії у війні за іспанський трон.
Мері Модена померла в 59-річному віці від раку грудної залози.
Похована в абатстві Шайо, де її могила була зруйнована під час Французької
революції.
Мері Текська
(Victoria Mary Augusta Louise Olga Pauline Claudine Agnes, перед одруженням – Maria von Teck; 26.05.1867, Лондон – 24.03.1953, там само) – дружина британського короля Ґеорґа V, мати Едуарда VIII і Ґеорґа VI. Королева Мері була ще й імператрицею Індії та королевою Ірландії (з 1910 р.).
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Батько Мері – принц Франц – належав до німецької
родини принців (князів) Текських, які походили
від королів Вюртемберзьких. Від народження
Мері була тісно пов’язана з Англією – її мати була
внучкою Ґеорґа III. На честь королеви Мері названі
відомі океанські лайнери «Queen Mary» і «Queen
Mary-2», а також відомі клініки, навчальні заклади,
географічні об’єкти.
Померла у 85-річному віці від раку легені (офіційно повідомлялося про проблеми зі шлунком).
Меркадер, Рамон
(Ramón Mercader del Río Hernández, відомий
також як Рамон Иванович Лопес; 07.02.1914,
Барселона – 18.10.1978, Гавана) – агент радянської
розвідки, іспанець за походженням, член Компартії Іспанії. Завербований НКВД через матір, яка
була агентом радянської розвідки. Вбивця
Льва Троцького (1940). Засуджений у Мексиці
до 20-річного ув’язнення. Цілком відбув термін,
після чого був доставлений на Кубу, а звідти
таємно – в СРСР. Одержав звання Героя Радянського Союзу (під прізвищем
Лопес). У 1970-х рр. працював на Кубі.
Помер у 64-річному віці від саркоми. Похований у Москві.
Меркурі, Меліна
(Maria Amalia Mercouri; 18.10.1920, Афіни –
06.03.1994, Нью-Йорк) – грецька акторка та політичний діяч. Народилася в сім’ї відомих політиків:
дід був мером Афін, батько – членом парламенту,
дядько – лідером Націонал-соціалістичної партії
Греції. Стала відомою завдяки акторській роботі
у фільмах свого чоловіка – французького режисера Жюля Дассена: «Той, хто повинен померти»
(«Celui Qui Doit Mourir», 1957), «Закон» («La Loi»,
1959), «Ніколи в неділю» («Pote Tin Kyriaki», 1960; премія за найкраще виконання ролі на кінофестивалі в Каннах), «Топкапі» («Topkapi», 1964), «Палка
мрія» («A Dream Of Passion», 1978). У 1967–1974 рр. перебувала в еміграції, переховуючись від режиму чорних полковників. У 1977 р. стала депутатом грецького парламенту від Соціалістичної партії. Після перемоги
соціалістів у 1981–1990 рр. і від жовтня 1993 р. до своєї смерті була міністром культури Греції – першою в історії країни жінкою на цьому посту.
Багато курила. Померла в 73-річному віці від раку легені.
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Мерсі-Аржанто, Луїза де
(Louise de Mercy-Argenteau, насправді –
Marie-Clotilde-Elisabeth Louise de Riquet;
03.06.1837 – 08.11.1890, Санкт-Петербурґ) –
графиня, бельгійська піаністка. Підтримувала дружні стосунки з Ференцом Лістом і Наполеоном ІІІ. Перша ознайомила закордонну
публіку з музикою молодої російської школи,
влаштувавши концерти в Брюсселі, Амстердамі,
Антверпені тощо. Листувалася з багатьма видатними російськими
композиторами.
Померла в 53-річному віці від раку.
Мерфі, Джерард
(Gerard John Murphy; 1949, Дублін – 10.2006) – ірландський математик,
теоретичні праці якого перекладені багатьма мовами.
У 2005 р. захворів на рак товстої кишки з метастазами в печінці.
Помер у 57-річному віці від прогресування хвороби.
Мессершмітт, Джон
(John Carl Messerschmitt; 24.05.1922, Нью-Йорк – 08.04.2004, там
само) – керівник компанії «Philips Electronics». Вивів на ринок США лазерні відеодиски, компакт-диски та CD-ROM. Двоюрідний брат німецького
авіаконструктора Віллі Мессершмітта.
Помер у 81-річному віці від раку підшлункової залози.
Михалюк, Арт
(Art Michaluk; 04.05.1923, Канмор, Альберта – 14.03.2006) – відомий
канадський хокеїст (захисник) українського походження. Виступав за
команди «Providence Reds» і «Chicago Blackhawks».
Помер у 82-річному віці від раку.
Мід, Марґарет
(Margaret Mead; 16.12.1901, Філадельфія –
15.11.1978, Нью-Йорк) – відомий американський
етнограф. Досліджувала стосунки між різними
віковими групами в традиційних (папуаси, самоа
тощо) і сучасних суспільствах, дитячу психологію
з позицій т.зв. етнопсихологічної школи. Була
першим етнографом, для якого світ дитинства
став основним предметом вивчення. Наклад її
книги «Дорослішання самоа» («Coming of Age in
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Samoa», 1928) перевищив 2 млн примірників. Ця праця перекладена
17 мовами і стала бестселером. У 1976 р. Мід введена до Національного
залу слави жінок.
Померла в 76-річному віці від раку підшлункової залози.
Мікулич-Радецький, Іван
(Johannes Freiherr von Mikulicz-Radecki;
16.05.1850, Чернівці – 04.06.1905, Вроцлав) –
видатний хірург ХІХ ст. У світовій літературі,
його називають німецьким, а інколи польським
або чеським хірургом. Батько лікаря походив із
с. Кривча на Галичині із сім’ї збіднілого литовськопольського дворянина. У 1875 р. Мікулич закінчив
медичний факультет Віденського університету,
після чого став асистентом славетного хірурга
Теодора Більрота. Згодом працював в університетах Кракова, Кеніґсберга та Бреслау (нині – Вроцлав). Мікулич був
генералом пруської армії.
У січні 1903 р., будучи хворим, митрополит граф Андрей Шептицький
звернувся за допомогою до славетного «німецького» хірурга І. Мікулича,
тоді вже – фон Мікулича-Радецького (титул барона він отримав як
винагороду за всесвітньо відомі досягнення в науковій та лікарській
діяльності). Яке було здивування Андрея Шептицького, коли, ставши
навколішки, видатний «німець» чистою українською мовою попросив у
великого митрополита благословення.
Багато операцій і методів Мікулича не втратили свого значення й нині.
Серед них – розріз Мікулича (у правому підребер’ї), резекція зоба Мікулича,
пілоропластика Гейнеке–Мікулича, ретроградне розширення кардії
Мікулича, резекція шлунка Мікулича (модифікація II способу Більрота),
резекція товстої кишки Мікулича, резекція прямої кишки Мікулича–
Ніколадоні, резекція Мікулича–Генле (резекція кісток передпліччя),
затискачі Мікулича, тампон Мікулича, афти Мікулича, ознака Мікулича
(позив до дефекації в породіллі), хейліт Мікулича–Кюммеля. Одним із
перших І. Мікулич оперував хворих на перфоративну виразку шлунка
та дванадцятипалої кишки, успішно здійснив пластику сечового міхура
вилученою петлею тонкої кишки. Він також пересаджував трикутник
сечового міхура із сечоводами в сигмоподібну або пряму кишку, першим
у Європі виконав простатектомію. У 1903 р. вперше у світі видалив
частину товстої кишки, ураженої злоякісною пухлиною. І. Мікулич описав
симптомокомплекс симетричного збільшення слізних та привушних
слинних залоз (хвороба або синдром Мікулича), а також дослідив й описав
збільшені в 4–6 разів лейкоцити, заповнені бактеріями при риносклеромі
(клітини Мікулича). Уперше здійснив резекцію трубчастих кісток при
злоякісних пухлинах.
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Багато хірургічних інструментів, які сконструював учений,
використовуються досі (наприклад, затискачі Мікулича, реберний
розширювач). Мікулич сконструював езофагоскоп, розробив та вперше
застосував на практиці методи езофагоскопії й гастроскопії. У 1883 р.
в Кракові вперше поставив діагноз раку дистального відділу шлунка
методом гастроскопії 35-річній жінці. Учений запропонував метод миття
рук хірурга перед операцією (обробка рук за Мікуличем).
Життєвий шлях Івана Мікулича – типовий приклад того, як в умовах
бездержавності українці працювали та здобували славу на чужині,
примножуючи престиж інших держав та народів.
Помер Іван Мікулич-Радецький від неоперабельного раку шлунка,
який він сам у себе діагностував. Улітку 1904 р. вчений відчув біль у шлунку,
що незабаром перестав його турбувати. Наприкінці цього ж року І. Мікулич
сам виявив у себе в епігастральній ділянці пухлину та звернувся до свого
приятеля – професора фон Ейсельсберґа – із проханням виконати йому
операцію. Професор 6 січня 1905 р. у власній клініці І. Мікулича здійснив
йому лапаротомію і, констатувавши неоперабельний рак шлунка, зашив
рану. Після операції І. Мікулич ще читав лекції, консультував й оперував
хворих. Проте швидко його здоров’я істотно погіршилося, і він помер
у 55-річному віці. Незадовго до смерті І. Мікулич написав професорові
Ейсельсберґу: «Прощаюся з життям без страху, а з відчуттям задоволення;
я працював так, як міг, здобув велике визнання і був дуже щасливим...»
Використано матеріали статті Пішака В.П. та
співавт. «Іван Мікулич-Радецький»

Мілланд, Рей
(Ray Milland, насправді – Reginald Alfred John
Truscott-Jones; 03.01.1907, Ніс, Уельс – 10.03.1986,
Торрансе, штат Каліфорнія) – британський актор
і режисер, який працював у США. Найвідоміші
ролі зіграв у фільмах «Втрачений вікенд» («The
Lost Weekend», 1946; премія «Оскар» за найкраще
виконання чоловічої ролі та премія «Золотий
глобус») й «Історія кохання» («Love Story», 1970).
Помер у 79-річному віці від раку легені.
Міллер, Артур
(Arthur Aster Miller; 17.10.1915, Нью-Йорк – 10.02.2005, Роксбері,
штат Коннектикут) – американський драматург і прозаїк. Найкращою п’єсою Міллера вважається поставлена в 1949 р. п’єса «Смерть
«Знавець фліртує на пляжі з дівчиною, яка має найбільш бліду шкіру – у неї ще вся
відпустка попереду» (Марчелло Мастрояні)
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комівояжера» («Death of a Salesman»). За
цей твір драматург отримав Пулітцерівську премію, премію Об’єднання ньюйоркських театральних критиків і премію
Антуанетти Перрі («Тоні»). Був одружений із
Мерлін Монро (1956–1961). У 1984 р. Міллера нагородили премією Центру Кеннеді за
досягнення у творчості.
Багато курив. За деякими даними, однією
з причин смерті 89-річного Міллера були ускладнення після хіміотерапії раку.
Міллер, Мертон
(Merton Howard Miller; 16.05.1923, Бостон, штат
Массачусетс – 03.06.2000, Чикаґо) – американський економіст, лауреат Нобелівської премії
(1990) за роботи з теорії фінансової економіки.
Помер у 77-річному віці від злоякісної лімфоми
після тривалого лікування.

Міллер, Роджер
(Roger Dean Miller; 02.01.1936, Форт-Вос, штат
Техас – 25.10.1992, Лос-Анджелес) – американський музикант, співак у стилі кантрі, 11 разів був
нагороджений премією «Ґреммі». У 1995 р. введений до Залу слави музики-кантрі, а в 1997 р. – до
Залу слави премії «Ґреммі».
Упродовж всього життя дуже багато курив.
Помер у 56-річному віці від раку легені (за іншими
даними, від раку горла).
Міллес, Джон
(John Everett Millais; 08.06.1829, Саутгемптон,
Гемпшир – 13.08.1896, Лондон) – англійський
художник, один із засновників прерафаелітизму. Вступив у Королівську академію мистецтв
у 10-річному віці. У 1848 р. разом із Г. Гантом
і Д. Россетті заснував Братство прерафаелітів.
На початку 1850-х рр. відомий критик мистецтва
Джон Раскін побачив у Міллесі «другого Тернера» і
всяко підтримував його.
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У 1853 р. Міллес і дружина Раскіна покохали одне одного та після
гучного розлучення одружилися. Для підтримки сім’ї художник писав
багато картин і продавав їх за високу ціну. Міллес, найталановитіший з
прерафаелітів, цілком зрікся їхніх ідей, але став ще популярнішим і набув
величезного маєтку (його вважають найбагатшим серед англійських
художників усіх часів). Міллес став першим англійським художником,
який отримав титул баронета (1885), а в 1896 р. був обраний президентом
Королівської академії мистецтв.
Помер у 67-річному віці від раку горла. Похований у соборі Святого
Павла в Лондоні.
Міс ван ден Рое, Людвіг
(Ludwig Mies van der Rohe, насправді – Maria
Ludwig Michael Mies; 27.03.1886, Аахен, Німеччина – 17.08.1969, Чикаґо) – німецький архітектормодерніст, провідний представник функціоналізму,
один із художників, який визначив особливості
міської архітектури ХХ ст. Автор проектів багатьох
відомих американських хмародерів.
Багато курив. Помер у 83-річному віці від раку
горла.
Мiстраль, Ґабрієла
(Gabriela Mistral, насправді – Lucila de María del
Perpetuo Socorro Godoy Alcayaga; 07.04.1889,
Вікунья, Чилі – 10.01.1957, Гемпстид, штат НьюЙорк) – чилійська поетеса, дипломатка та феміністка. Відомо про бісексуальну орієнтацію
Містраль. Була першою латиноамериканкою, яку
нагороджено Нобелівською премією (1945).
Померла в 67-річному віці від раку.
Міттеран, Франсуа
(François Maurice Adrien Marie Mitterrand;
26.10.1916, Жарнак, департамент Шаранта –
08.01.1996, Париж) – французький політичний діяч,
один із лідерів соціалістичного руху, президент
Франції (1981–1995). Його 14-річне президентство – найтриваліше в історії Франції. Міттеран,
окрім цього, прожив найменше від усіх президентів після відходу з посади (лише 236 днів).
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Після смерті Міттерана його лікар Клод Гублер опублікував книгу
«Велика таємниця» («Le Grand Secret»). З’ясувалося, що в листопаді 1981 р. відразу після обрання президентом 65-річному Міттерану
поставили діагноз раку простати. Пацієнт категорично заборонив
лікарю подавати будь-яку інформацію щодо свого захворювання,
обіцяв йому різні привілеї і погрожував. Наприкінці життя Міттеран
подружився з психіатром Марі де Еннцель, яка створила перший у Франції госпіс. У бесідах з нею знаходив втіху. Хоча прогноз хвороби Міттерана
оцінювали на початку як дуже несприятливий, він зумів, будучи хворим,
повноцінно відбути два президентські терміни і помер у 79-річному віці.
Мітфорд, Ненсі
(Nancy Freeman-Mitford; 28.11.1904, Лондон – 30.06.1973, Версаль, Франція) – англійська
аристократка (дочка лорда Редесдейла), письменниця. Автор біографічних творів про визначних
особистостей Англії та Франції (Людовіка XIV,
мадам де Помпадур, Вольтера, Фрідріха Великого).
Кавалер ордена Британської імперії (1972) та ордена Почесного леґіону (1972). Мала романтичне
життя, яке є темою кількох художніх творів. Була
чи не найвідомішою представницею «золотої молоді» 1920-х рр. У 1933 р. після романтичного безперспективного роману з
шотландським аристократом-геєм Сент-Клером Ескіном одружилася з
лордом Реннелом (його батько був коханцем Оскара Уайльда). Від 1939 р.
вони жили окремо. Під час війни Мітфорд зблизилася з полковником
Ґ. Палевським, який обіймав високі посади при генералові де Ґоллі. Цей
зв’язок тривав майже до смерті письменниці. Завжди елегантно вбрана
та дотепна, Мітфорд була в 1930–1970-х рр. у центрі аристократичного
життя Лондона і Парижа.
Померла в 68-річному віці від лімфоми Годжкіна.
Мітчам, Роберт
(Robert Charles Durman Mitchum; 06.08.1917,
Бриджпорт, штат Коннектикут – 01.07.1997,
Санта-Барбара, штат Каліфорнія) – популярний
американський кіноактор. Висувався на здобуття премії «Оскар» за роль другого плану у фільмі
«Історія солдата Джо» («Story of G.I. Joe», 1945).
Запам’ятався ролями в детективах та любовних
драмах.
Багато курив, зловживав алкоголем, вживав
маріхуану. Помер у 79-річному віці від раку легені.

Розділ ІІ. РАК: Жертви 345
Міхайловський, Нікіта
(Никита Викторович Михайловский; 06.04.1964,
Москва – 21.04.1991) – російський кіноактор,
який прославився роллю у фільмі «Вам и не снилось» (1980).
Після того, як раптово захворів на гостру
лейкемію, розпочав лікування в Лондоні. Кошти
збирали в усьому СРСР. Серед благодійників були
Боріс Єльцин та Гаррі Каспаров. Окрім цього, з
ініціативи Марґарет Тетчер лікування проводили
коштом Великобританії. Була здійснена трансплантація кісткового мозку.
Однак це не дало змоги врятувати 27-річного актора.
Мобуту Сесе Секо
(Mobutu Sese Seko, відомий також як –
Joseph-Désiré Mobutu, насправді – Mobutu Sese Seko Kuku Ngbendu wa za Banga;
14.10.1930, Лісала, Конґо – 07.09.1997, Рабат,
Марокко) – президент Демократичної Республіки Конґо (згодом перейменованої на Заїр) у
1965–1997 рр. Прийшов до влади в 1965 р. після
державного перевороту та став диктатором.
Період його правління характеризувався вкрай низьким рівнем життя
заїрського населення, корупцією та клептократією. Наприклад, на рахунках
самого Мобуту у швейцарських банках налічувалося понад 5 млрд доларів
США (майже стільки ж становив зовнішній борг країни). У травні 1997 р.
після повстання опозиції Мобуту втік з країни.
Ще в 1962 р. (тобто у віці 32 років?!) Мобуту захворів на рак простати,
від якого помер у 66-річному віці.
Моґулеско, Зіґмунд
(Sigmund Mogulesko, насправді – Зейлік Моґілевський; 16.12.1858,
Калараш, Молдова – 04.02.1914, Нью-Йорк) – єврейський акторкомік, артист оперети, режисер, антрепренер, композитор. Один із
започатковувачів єврейського театру й один з найвідоміших акторів
за всю його історію. Його вважають засновником єврейської естрадної
музики та першим професійним єврейським актором США, куди виїхав у
1889 р. Грав на ідиші.
Упродовж останніх років життя хворів на рак горла, через що
поступово втратив здатність не тільки співати, а й говорити. Помер у
55-річному віці.
«Кохання – це тимчасова сліпота на принади інших жінок» (Марчелло Мастрояні)
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Мозер, Юрґен
(Jürgen Moser; 04.07.1928, Кеніґсберґ, нині –
Калінінґрад – 17.12.1999, Шверценбах, Швейцарія) – німецький математик. Закінчив Геттінгенський университет (1952). У 1955 р. переїхав
до США. Від 1967 р. – директор Інституту математичних наук. Його дослідження стосуються
теорії диференціальних рівнянь. Нагороджений
багатьма престижними преміями (James Craig Watson Medal, 1969; Wolf Prize, 1995).
Помер у 71-річному віці від раку простати.
Молла, Джанна
(Saint Gianna Beretta Molla; 04.10.1922, Мілан –
28.04.1962, там само) – італійський лікар-педіатр.
Наприкінці другого місяця вагітності у
вересні 1961 р. Молла, вже матір трьох дітей,
почала відчувати сильний біль унизу живота.
Було виявлено доброякісну пухлину матки,
яка однак потребувала переривання вагітності й
оперативного втручання (гістеректомії). Знаючи
про загрозу для свого життя, Молла не погодилася
на втручання, щоб зберегти життя майбутньої дитини. Після кесарівського
розтину народилася здорова дівчина, а Молла померла внаслідок
сепсису в 39-річному віці через тиждень після пологів. Папа Іоанн Павло ІІ
24 квітня 1994 р. беатифікував Моллу, а 16 травня 2004 р. канонізував
її. Молла стала першою заміжньою жінкою, яку було віднесено до лику
святих, у всій сучасній історії католицької церкви.
Моне, Клод
(Claude Oscar Monet; 14.11.1840, Париж –
05.12.1926, Живерні) – видатний французький
живописець, один із засновників стилю імпресіонізму. Ранні картини Моне («Сніданок на траві»,
1866; «Жінки в саду», 1867; «Міст в Аржантейлі»,
1874; «Скелі в Бель-Іль», 1886) характеризуються
свіжістю та багатством колориту. У пізніших творах
(«Impression. Sunrise» / «Враження. Схід Сонця»,
1873; «Бульвар Капуцинів у Парижі», 1873), а
особливо в останніх картинах (серія «Стіжки»,
1890–1891; «Тополі», 1891–1892; види Лондона, 1900–1904), Моне
захопився передаванням суб’єктивних, випадкових, швидкоплинних
вражень, самодостатніми експериментами в розкладанні кольорів.
Помер у 86-річному віці від раку легені.
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Моно, Жак
(Jacques Lucien Monod; 09.02.1910, Париж –
31.05.1976, Канни) – французький біолог. У
1930-х рр. розпочав дослідження у сфері мікробіології, зокрема об’єктом його уваги стало
живлення мікробів. Від 1940 р. вся його наукова
діяльність була пов’язана з вивченням ферментної адаптації. Під час Другої світової війни
був активним учасником руху Опору. У 1945 р.
разом із Ф. Жакобом з’ясував, що ДНК складається
з наборів генів, які назвав оперонами. Моно та
його колеги виявили, що подібні системи властиві також вірусам, які
уражають клітини бактерій. За відкриття, пов’язані з генетичним контролем
синтезу ферментів і вірусів у 1965 р. отримав Нобелівську премію. За
військову службу французький уряд нагородив Моно орденом Почесного
леґіону та медаллю «Бронзова зірка».
Помер у 66-річному віці від лейкемії.
Монро, Метт
(Matt Monro, насправді – Terence Parsons;
01.12.1930, Лондон – 07.02.1985, там само) – відомий англійський співак 1960-х рр., виконавець
балад, якого називали британським Сінатрою. Першим серед англійських співаків здобув симпатії
глядачів США (ще перед «Бітлз» і Елтоном Джоном).
Продано понад 25 млн дисків з його записами.
Широковідомий за виконанням пісень до таких популярних фільмів, як «З Росії з любов’ю» («From Russia with Love», 1963) та «Народжена вільною» («Born
Free», 1966; премія «Оскар»).
Помер у 54-річному віці від раку печінки в Cromwell Hospital.
Монтґомері, Елізабет
(Elizabeth Victoria Montgomery, 15.04.1933,
Голлівуд, штат Каліфорнія – 18.05.1995, БеверліГіллз, там само) – американська кіноакторка.
Найвідомішу роль зіграла у фільмі «Лицем до лиця»
(«Face to Face», 1990).
Під час знімання останнього фільму Монтґомері
стала відчувати симптоми хвороби товстої кишки,
які довго ігнорувала. Через це від часу першого
звернення за медичною допомогою до смерті
62-річної акторки від раку товстої кишки минуло лише 8 тижнів.
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Моран, Білл
(William Francis Moran, Jr; 1925, Фредерік,
штат Мериленд – 12.02.2006, там само) –
американський коваль, дизайнер і виробник
ножів. Багато експериментував зі сталями та
методами ковки. Іноді стверджують, що саме він
заново винайшов дамаську сталь, що, звичайно,
неправда, але безсумнівна заслуга цього коваля
в популяризації дамаска. Заснував й очолив
Американське товариство ковалів клинків (American Bladesmith Society).
Спеціально для Морана одна з найбільших металургійних компаній «Bethlehem Steel Co.» виробляла особливу сталь. Моран творив високохудожні
ножі власного дизайну, вартість яких сягала 3–7 тис. доларів. Сьогодні
вартість ножів Морана на аукціонах становить десятки тисяч доларів. Щоб
отримати диплом школи Морана учень мав виготовити ніж, яким можна
було перерізати обвислий дріт завтовшки 2,5 см, а також поголити руку.
Помер у 80-річному віці від раку у Frederick Memorial Hospital.
Мораф, Інґе
(Ingeborg Mörath; 27.05.1923, Ґрац – 30.01.
2002, Нью-Йорк) – американський фотограф
австрійського походження. Під час Другої світової війни працювала на заводах Німеччини поруч
з вивезеними українцями. Серед багатьох мов,
які розуміла, була й українська. Після війни працювала журналістом і перекладачем. На початку
1950-х рр зосередилася на фотомистецтві. Від
початку 1960-х рр. постійно проживала в США.
Її другим чоловіком був відомий письменник Артур Міллер (вони
прожили разом 40 років). Саме Мораф – авторка багатьох фотопортретів
найвідоміших кіноакторів 1960–1970-х рр., а також фоторепортажів з СРСР
і КНР (зокрема фотопортретів Бориса Пастернака і Мао).
Померла в 78-річному віці від негоджкінської лімфоми.
Моріс, Браян
(Brian Robert Morris, Lord Morris of Castle Morris;
1930, Кардіфф – 30.04.2001) – британський поет,
критик і професор літератури, член Лейбористської
партії та палати лордів. Чудовий і дотепний спікер,
який, програвши одного разу вибори, виправдався,
що «Футбольний клуб “Манчестер Юнайтед” не
обирається народним голосуванням».
Помер у 70-річному віці від лейкемії.
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Моріхіро, Сайто
(Morihiro Saito, справжнє ім’я – Сайто Морідзо;
31.03.1928, префектура Ібаракі, Японія – 13.05.2002,
Івама) – майстер айкідо, наставник (сіхан), володар 9-го дану за класифікацією Айкікай. Сайто –
автор шести книг про айкідо, зокрема японськоанглійського п’ятитомника «Традиційне айкідо»
і невеликого навчального посібника «Такемусу
Айкі». На початку 1970-х рр. став навчати айкідо
іноземців, популяризуючи своє бойове мистецтво
за кордоном.
Помер у 74-річному віці від раку.
Моро, Ґюстав
(Gustave Moreau; 06.04.1826, Париж – 18.04.1898,
там само) – французький художник-символіст.
Письменники та митці-символісти вважали Моро
предтечею свого руху. Основні його картини
виконані на міфологічні й біблійні теми.
Помер у 72-річному віці від раку шлунка.

Моррісон, Стерлінґ
(Holmes Sterling Morrison, Jr; 28.08.1942,
Нью-Йорк – 30.08.1995, там само) – відомий
американський поп-музикант, один із творців рокгурту «The Velvet Underground», гітарист і соліст. У
1996 р. введений до Залу слави рок-н-ролу.
Під час європейського турне 1994 р. в музиканта
виявили негоджкінську лімфому, від якої він
помер у 53-річному віці.

Моффо, Анна
(Anna Mofo, 27.06.1932, Вейн, штат Пенсильванія – 09.03.2006, НьюЙорк) – оперна співачка (сопрано) й акторка. У 1950–1960-х рр. з успіхом
«Жіночі сльози – це продовження розмови іншими засобами»
(Марчелло Мастрояні)
«Закохану жінку легко примусити робити все, що їй заманеться»
(Марчелло Мастрояні)
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виступала в провідних оперних театрах Італії,
Австрії та США, знялася в багатьох музичних
фільмах.
У 1996 р. 64-річна співачка розпочала лікування
раку грудної залози. Померла в 73-річному віці
від інсульту, яким ускладнився перебіг основного
захворювання.

Мохой-Надь, Ласло
(Moholy-Nagy László; 20.07.1895, Боршод,
Австро-Угорщина – 24.11.1946, Чикаґо) – угорський
художник, теоретик фото- та кіномистецтва,
журналіст, один із найвідоміших представників
світового авангарду першої половини ХХ ст. Під
час Пролетарської революції в Угорщині в 1919 р.
виїхав до Відня, потім переїхав у Берлін. У 1934 р.
емігрував з нацистської Німеччини в Амстердам,
а в 1937 р. – у США. Цього ж року в гітлерівській
Німеччині його твори фігурували на відомій
пропагандистській виставці «Дегенеративне мистецтво». Мохой-Надь
створив у Чикаґо Школу дизайну, якою керував від 1939 р. до кінця життя.
Помер у 51-річному віці від лейкемії.
Муґ, Боб
(Robert Arthur «Bob» Moog; 23.05.1934, НьюЙорк – 21.08.2005, Ешвіл, штат Північна Кароліна) – творець першого музичного синтезатора
«Муґ» (1948). У 1970 р. на ринки вийшов його
перший компактний синтезатор «Міні-Муґ».
Уперше увагу музикантів Роберт Муґ і його винахід привернули до себе в 1968 р., коли з’явився
альбом перекладів музики Й. С. Баха (премія
«Ґреммі»). Незабаром синтезаторами Муґа
захопилися тодішні провідні рок-гурти – «Бітлз»,
«Роллінґ Стоунз» і «Дорз».
Наприкінці квітня 2005 р. в Муґа виявили гліобластому. Провадили
хіміотерапію й опромінення. Однак невдовзі 71-річний винахідник помер.
«Люблю дітей, особливо тих, що плачуть: їх зазвичай виводять негайно»
(Ненсі Мітфорд)
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Муїр, Жин
(Jean Elizabeth Muir; 17.07.1928, Лондон –
28.05.1995, там само) – британський дизайнер одягу, творець стилю «маленька чорна
сукня» («little black dress»).
Померла в 66-річному віці від раку грудної
залози.

Мур, Альберт
(Albert Joseph Moore; 04.09.1841, Йорк –
25.09.1893, Вестмінстер) – відомий англійський
художник класичного стилю.
Помер у 52-річному віці від раку внутрішніх
органів.

Мур, Боббі
(Robert Frederick Chelsea «Bobby» Moore;
12.04.1941, Баркінґ, Ессекс – 24.02.1993, Лондон) – англійський футболіст, центральний захисник. За збірну Англії зіграв 108 матчів (у 91 з
них був капітаном). Чемпіон світу (1968, був капітаном команди), володар Кубка кубків (1965) та
Кубка Англії (1964), 2-й футболіст Європи (1970).
Визнаний 17-м в історії світового футболу ХХ ст.
Вирізнявся шляхетною поведінкою на полі, за що
отримав найвищі оцінки суперників (зокрема, Пеле та Бекенбауера).
Нагороджений орденом Британської імперії. У травні 2007 р. йому
встановили бронзовий пам’ятник перед головним входом на новий
стадіон «Уемблі» в Лондоні. У 2002 р. введений до Залу слави футболу.
У квітні 1991 р. ургентно прооперований з приводу раку товстої
кишки. Мур мужньо сприйняв повідомлення лікарів про безнадійнійсть
ситуації. Довгий час про це не знав ніхто, окрім членів родини. У
грудні 1991 р. смертельно хворий Мур удруге одружився. Брав
активну участь у вересні 1992 р. у благодійному турнірі з гольфу. Лише
14 лютого 1993 р. публічно оголосив, що невиліковно хворий, і через три
дні востаннє показався на людях – відвідав відбірковий матч збірних Англії
та Сан-Марино. В останні дні Мур, ніби вибачаючись, казав друзям: «Це
рак. У цьому ж немає нічого ганебного, правда ж?» Помер, не доживши до
52-річчя. Після смерті Мура його дружина заснувала Фонд Боббі Мура,
який є частиною Cancer Research UK і збирає кошти на дослідження раку.
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Мурман, Шарлотта
(Madeline Charlotte Moorman; 18.11.1933,
Літл-Рокк, штат Арканзас – 08.11.1991, НьюЙорк) – американська віолончелістка, представниця авангардистського мистецтва. У
1960-х рр. стала відома всьому світу тим, що
виступала на сцені з оголеними грудьми.
Наприкінці 1970-х рр. Мурман здійснили
мастектомію з приводу раку грудної залози.
У 1980-х рр. хвороба прогресувала, Мурман страждала від сильного болю.
Померла, не доживши кількох днів до свого 58-річчя.
Мурхед, Аґнес
(Agnes Robertson Moorehead; 06.12.1900,
Клінтон, штат Массачусетс – 30.04.1974, Рочестер,
штат Міннесота) – американська кіноакторка, яка
чотири рази номінувалася на премію «Оскар» і
шість разів – на премію «Еммі». Отримала одну
премію «Еммі» та двічі премію «Золотий глобус».
Зіграла ролі в понад 70 фільмах, але переважно
ролі другого плану.
Померла в 73-річному віці від раку матки
(а не від раку легені, як зазначено в деяких джерелах). Припускають, що рак
розвинувся внаслідок опромінення під час знімання фільму «Завойовник»
(«The Conqueror», 1956) у місцях випробування ядерної зброї в штаті Юта.
Мюе, Ульріх
(Ulrich Mühe; 20.06.1953, Ґримма – 22.07.2007,
Вальбек) – популярний німецький актор театру та
кіно. Найвідомішу кінороль зіграв у фільмі «Життя
інших» («Das Leben der Anderen», 2005) режисера
Флоріана Генкеля фон Доннерсмарка. Стрічка була
відзначена у 2007 р. премією «Оскар» як найкращий фільм іноземною мовою. У цьому фільмі Мюе
зіграв роль педантичного агента «Штазі». За цю ж
роль отримав премію як найкращий європейський
кіноактор.
У липні 2007 р. Мюе повідомив у газеті «Die Welt», що хворіє на рак
шлунка, а наступного дня помер у 54-річному віці.
«Живопис – це пристрастне мовчання» (Ґюстав Моро)
«Песимізм – це розкіш, яку євреї не можуть собі дозволити» (Ґолда Меїр)
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М’ясковський, Ніколай
(Николай Яковлевич Мясковский; 20.04.1881,
Новогеоргієвськ, нині – Модлін, Польща – 08.08.1950,
Москва) – російський композитор, якого вважають
«батьком» радянської симфонії. Упродовж 25 років
викладав у Московській консерваторії, де через
його клас пройшло понад 80 учнів. Шість разів був
лауреатом Сталінської премії.
Помер у 69-річному віці від раку шлунка.

Найт, Піт
(William J. «Pete» Knight; 18.11.1929 –
08.05.2004) – американський пілот-випробовувач, астронавт і політик. У 1967 р., 17 жовтня,
здійснив політ на кораблі «Х-15А», піднявшись
на висоту 85,5 км. Був сенатором від 1996 р. до
смерті. Відомим став після того, як запропонував
визнати законним лише шлюб чоловіка та жінки,
тоді як син Найта в березні 2004 р. взяв шлюб зі
своїм багаторічним партнером.
Помер у 74-річному віці від лейкемії.
Найт, Тед
(Ted Knight, насправді – Tadeus Wladyslaw Konopka; 07.12.1923; Терривіл, штат Коннектикут –
26.08.1986, Пацифік-Палісад, штат Каліфорнія) –
американський кіноактор польського походження, який шість разів висувався на премію «Ґреммі»
та двічі був нею нагороджений.
Помер у 62-річному віці від раку товстої
кишки.
«Від великого до смішного один крок» (Наполеон Бонапарт)
«Ви бачите мене володарем Франції, але я б не взявся правити нею навіть три
місяці за вільної преси» (Наполеон Бонапарт)
«Кохання – це дурість, чинена удвох» (Наполеон Бонапарт)
«Хто вміє лестити, вміє наводити наклепи» (Наполеон Бонапарт)
«Пишіть стисло та незрозуміло» (Наполеон Бонапарт про Конституцію)
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Накаґамі, Кендзі
(Kenji Nakagami; 02.08.1946, Сінгю, Вакаяма – 12.08.1992, там само) – видатний
японський письменник, літературний критик
і поет. Чоловік Кьо Ківа і батько Нор Накаґамі –
двох відомих сучасних японських письменниць.
Лауреат премії Акутагави (1975).
Несподівано помер у 46-річному віці від
раку нирки.
Наполеон Бонапарт
(Napoleon Bonaparte, Buonaparte; 15.08.1769,
Аяччо, Корсика – 05.05.1821, о. Святої Єлени) –
імператор Франції.
У науковій та науково-популярній літературі
подані різні версії смерті Наполеона: рак шлунка,
отруєння, інфекційні хвороби тощо. Виникнення початкових симптомів смертельного захворювання можна віднести до кінця 1819 р., коли
імператор став відчувати втому. Дедалі частіше
Наполеон не виходив на прогулянки. Почали турбувати анорексія, нудота та блювання, біль у шлунку, запори. Наприкінці
1820 р. втомлюваність стала такою вираженою, що нерідко він починав
фразу й не закінчував її, впадаючи в глибокі роздуми, все рідше виїздив на
прогулянки у візку.
У березні 1821 р. сильний внутрішній біль турбував дедалі частіше.
Імператор, мабуть, здогадувався, що це – рак, спадкова хвороба в його
родині. Від неї у віці лише 40 років помер його батько – Шарль Бонапарте.
Невдовзі, 5 квітня 1821 р., доктор Арнотт повідомив почет Наполеона
в особі маршала Бертрана та графа Монтолона, що стан хворого вкрай
тяжкий. Коли біль дещо слабшав, Наполеон намагався підтримати
бадьорість у навколишніх. Він глузував над своєю хворобою: «Рак – це
Ватерлоо, що зайшло всередину».
У ніч з 24 на 25 квітня Наполеон постійно блював; 27 квітня блювотні
маси були схожі на кофейну гущу, а стілець мав чорне забарвлення.
Через два дні хворий став марити, а 5 травня 1821 р. – помер. Зі сльозами
слуга Маршан приніс збережену ним стару шинель, в якій Наполеон був
14 червня 1800 р., в день битви під Маренго, і накрив його тіло. Після
цього зайшли губернатор з офіцерами і низько поклонилися небіжчику.
Ще за тиждень до смерті Наполеон дав таке розпорядження: «Після
моєї смерті прошу здійснити аутопсію. Не дозволяю жодному англійському
лікарю, окрім доктора Арнотта, торкатися до мого тіла. Збережіть моє
серце в спирті та надішліть його Марії Луїзі в Парму. Розкажіть їй про
деталі моєї смерті. Ретельно обстежте мій шлунок і надішліть детальний
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його опис моєму синові. Повідомте йому, які трави та який спосіб життя
можуть запобігти виникненню такої ж хвороби в нього, адже мій батько
помер від цирозу пілоруса зі симптомами, що дуже подібні до моїх».
Під час аутопсії на передній поверхні шлунка хворого в ділянці малої
кривини біля пілоруса виявили перфорацію, у яку легко входив палець.
Цей отвір був прикритий зростами. У шлунку містилася велика кількість
суміші, схожої на кофейну гущу, з гнилісним кислотним запахом. Внутрішня поверхня шлунка майже цілком (за винятком невеликої частини в кардіальному відділі) була покрита канцероматозними розростаннями. Усі
лімфатичні вузли біля шлунка були збільшені й уражені раком. Виявлено чимало зростів між шлунком, печінкою та селезінкою. Проте останні два органи не зазнали патологічних змін. Сечовий міхур містив невеликі камені.
У 2005 р. швейцарські дослідники з відділу патологічної анатомії університетської клініки в Базелі та Інституту історії медицини Цюрихського
університету вивчили дванадцять пар штанів, які Наполеон носив у
1800–1821 рр. За їх величиною визначено, що в 1820 р. маса Наполеона
збільшилася від 67 до 90 кг (110 см у поясі), а в останній рік життя зменшилася до 79 кг (98 см у поясі). Ці зміни підтверджуються результатами
моделюванням маси тіла Наполеона за товщиною підшкірної жирової
клітковини, зафіксованою під час аутопсії (1,5 дюйма).
Таким чином, біографічні дані та результати посмертних досліджень
дають підстави стверджувати, що причиною смерті Наполеона був рак
шлунка, який до того ж мав чітко виражений спадковий характер.
Нассіменто, Сандра Арантес до
(Sandra Regina Arantes do Nascimento Felinto;
24.08.1964, Ґваруя – 17.10.2006, Сантос) – дочка
легендарного Пеле, що вважається найкращим
футболістом усіх часів. Сандра була позашлюбною
дитиною форварда, який довго відмовлявся
визнавати її своєю дочкою і переважно зустрічався
з нею на судових засіданнях. Сандра народилася
після роману Пеле з домогосподаркою Анізією
Машадо і в дитинстві носила прізвище матері.
Дізнавшись, що вона – дочка Пеле, Сандра зажадала визнаня своїх прав, але футболіст довго заперечував свою причетність
до її народження, відмовляючись від аналізу ДНК. Врешті-решт, аналіз
був здійснений, і в 1993 р. суд визнав Сандру дочкою Пеле. Згодом Сандра
написала книгу «Дочка, яку не хотів король», а також увійшла до міської
ради Сантоса. У 2001 р. дочка Пеле знову подала на свого батька до суду,
звинувативши його в тому, що він не надає їй такої ж фінансової підтримки, як іншим своїм дітям. Суд став на бік Пеле.
Померла в 42-річному віці від раку грудної залози.
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Натанс, Даніель
(Daniel Nathans; 30.10.1928, Вілмінґтон, штат
Делавер – 16.11.1999, Балтимор) – американський
спеціаліст з молекулярної біології. Походив із
родини євреїв, що емігрували з Росії. Найвідоміші
його роботи стосуються вірусу 40 мавп, який
спричиняє в них пухлини. Зосередився на аналізі
локалізації й функціонуванні генів ДНК цього
віруса. Розроблені Натансом методи аналізу
генетичної структури пізніше були використані
для генетичного картування складніших молекул
ДНК, а також для розробки методів рекомбінації ДНК з метою створення
бактеріальних «фабрик», що синтезують такі необхідні для медицини
препарати, як інсулін і гормони росту. У 1978 р. за відкриття ферментів
рестрикації й методів їх використання у дослідженнях молекулярної
генетики отримав Нобелівську премію.
Помер у 71-річному віці від лейкемії.
Небієрідзе, Борис
(16.06.1942, Тбілісі – 04.02.2008, Київ) –
український режисер і сценарист. Відомий
широкому колу телеглядачів як творець
серіалу «Роксолана». Окрім цього, режисер
художніх стрічок «Гори димлять», «Золоті
хлопці», «Криваве коло» тощо.
Упродовж останнього півроку життя хворів
на пухлину мозку, від прогресування якої
помер у 65-річному віці. Похований на Байковому кладовищі в Києві.
Невельсон, Луїза
(Louise Nevelson, насправді – Leah Berliawsky;
23.09.1899, Київ – 17.04.1988, Нью-Йорк) – популярний американський скульптор. Походила з
єврейської родини, що емігрувала з України. Відома за своїми абстрактними експресіоністськими «боксами».
Померла у 88-річному віці від пухлини мозку.

«Любов до Батьківщини – перша чеснота цивілізованої людини»
(Наполеон Бонапарт)
«Слава зношується» (Наполеон Бонапарт)
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Нейман, Джон фон
(John von Neumann, насправді – Neumann János
Lajos Margittai; 28.12.1903, Будапешт – 08.02.1957,
Вашинґтон) – американський математик, який
походив з єврейської сім’ї, що емігрувала з
Угорщини. Зробив великий внесок у квантову
фізику, функціональний аналіз, теорію множин,
інформатику, економічні науки та інші численні сфери знань. Разом з Оскаром Моргенстерном створив теорію ігор (1944). Розробив архітектуру (так звана «архітектура фон Неймана»),
яка використовується в усіх сучасних комп’ютерах.
На початку 1957 р. в 53-річного фон Неймана виявили злоякісне
ураження кісток, яке в різних джерелах пов’язують з раком простати або
підшлункової залози. Вважають, що хворобу спричинило радіоактивне
опромінення під час випробування атомної бомби в Тихому океані або
під час подальшої роботи в Лос-Аламосі в штаті Нью-Мексико (колега
фон Неймана, піонер ядерних досліджень Енріко Фермі, також помер у
відносно молодому віці від раку). Через кілька місяців після з’ясування
діагнозу фон Нейман помер у тяжких муках. Унаслідок метастазів у мозку
вчений практично втратив здатність мислити. Коли він лежав при смерті
у Walter Reed Hospital, то шокував своїх друзів і знайомих бажанням
порозмовляти з католицьким священиком.
Неріс, Саломеа
(Salomėja Nėris, справжнє прізвище – Bačinskaitė,
у заміжжі – Bučienė; 17.11.1904, Кіршяй, біля
Вілкавішкіса – 07.07.1945, Москва) – литовська
поетеса. Ще до Другої світової війни симпатизувала СРСР. У 1940 р. була в складі делегації, яка
вела переговори щодо приєднання Литви до СРСР.
Під час війни проживала в глибині СРСР.
Померла в 40-річному віці від раку печінки.
Похована в Каунасі.
Неруда, Пабло
(Pablo Neruda, насправді – Neftalí Ricardo Reyes Basoalto; 12.07.1904,
Парраль – 23.09.1973, Сантьяґо) – чилійський поет, дипломат. У
1949–1952 рр. проживав в еміграції. Багатьма вважається найвидатнішим іспаномовним поетом ХХ ст. Прославився витонченою любовною
«Тільки правда образлива» (Наполеон Бонапарт)
«У коханні єдина перемога – це втеча» (Наполеон Бонапарт)
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лірикою («Двадцять поем кохання й одна пісня
відчаю» / «Veinte Poemas de Amor y una Canción Desesperada», 1924; епопея «Вселюдська
пісня» / «Odas Elementales», 1954). Від 1945 р. –
член Комуністичної партії Чилі, у 1950 р. отримав
у Москві Міжнародну Лєнінську премію. Контроверсійною є його підтримка політики СРСР у часи
сталінізму. Брав участь у президентських виборах
1971 р., але зняв свою кандидатуру на користь Сальватора Альєнде. Останній призначив Неруду чилійським послом у Франції. Лауреат Нобелівської премії (1971).
Хворів на рак простати, через що полишив дипломатичну роботу та
повернувся в Чилі. Помер у 69-річному віці від лейкемії (через два тижні
після військового перевороту в Чилі).
Нето, Аґостініо
(António Agostinho Neto; 17.09.1922, біля Луанди,
Ангола –10.09.1979, Москва) – перший президент
Анголи (1975–1979). Лікар за освітою, поет і націоналістичний лідер, засновник Марксистського народного руху за свободу Анголи. День його народження – національне свято Анголи.
Помер незадовго до свого 67-річчя під час
операції з приводу раку шлунка від внутрішньої
кровотечі в одній з московських клінік.
Неш, Геддл
(Heddle Nash; 14.06.1894, Лондон – 14.08.1961) –
найкращий англійський ліричний тенор свого
часу. Брав участь як в оперних виставах провідних
театрів світу, так і в камерних концертах.
Помер у 67-річному віці від раку легені.

Нєкрасов, Ніколай
(Николай Алексеевич Некрасов; 22.11.1821, Немирів, Подільська
губернія, нині – Вінницька обл. – 08.01.1878, Петербурґ) – російський поет;
пов’язаний із натуральною школою (ранній етап російського реалізму);
«Уява керує світом» (Наполеон Бонапарт)
«Той, хто рятує свою країну, законів не порушує» (Наполеон Бонапарт)
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співець недолі та прагнень російського народу.
Автор відомих поем (зокрема «Кому на Руси жить
хорошо»), лірики.
На початку 1875 р. Нєкрасов тяжко захворів –
у нього виявили рак товстої кишки. Незабаром його життя перетворилося в повільну агонію.
Відомо, що спеціально з Австрії приїздив Більрот
й оперував поета. Написані тоді «Последние песни»
за щирістю почуттів належать до найкращих його
творів. Помер у 56-річному віці у страшних муках
від прогресування хвороби.
Нємен, Чеслав
(Czeslaw Niemen, насправді – Czesław Juliusz Wydrzycki; 16.02.1939, с. Старі Василішки,
біля Ґродно – 17.01.2004, Варшава) – польський
музикант (джаз-рок, прогресивний рок), клавішник, аранжувальник. До кінця 1950-х рр.
проживав у СРСР. Створив унікальне поєднання
арт-року, слов’янського фольклору, ритм-ендблюзу, ф’южну та психоделії. Один із небагатьох
музикантів колишніх соціалістичних країн, що досягнули визнання на
Заході. Автор пісень «Dziwny jest ten swiat» («Дивний цей світ» – своєрідний
гімн молоді 1970-х рр.), «Czy mnie jeszcze pamietasz» (обидві створив
у складі культової польської групи «Niebiesko-Czarni»), «Bema pamieci
zalobny rapsod» («Траурна рапсодія на смерть генерала Бема») на вірші
польського поета-романтика Ципріана Норвіда, а також пісень на вірші
Міцкевича.
Наприкінці життя виступав рідко, тому що довго хворів на рак товстої
кишки. Помер в 64-річному віці в онкологічній клініці.
Нємчик, Леон
(Leon Niemczyk; 15.12.1923, Варшава –
29.11.2006, Лодзь) – відомий польський кіноактор, який зіграв роль у понад 500 фільмах,
зокрема таких, як «Хрестоносці» («Krzyzacy»,
1960), «Ніж у воді» («Noz w wodzie», 1962), «Вабанк» («Vabank», 1981).
Помер у 82-річному віці після тривалої
боротьби з раком легені.
«Я більше боюся трьох газет, ніж ста тисяч багнетів» (Наполеон Бонапарт)
«У Росії немає доріг – тільки напрямки» (Наполеон Бонапарт)
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Нідал, Ханна
(Hannah Nydahl; 17.04.1946; Копенгаґен –
01.04.2007, там само) – дружина Лами Оле Нідала, вчитель та перекладач тибетського буддизму.
Ханна та її чоловік були першими західними учнями
буддизму.
Померла в 60-річному віці від раку легені з
метастазами в мозку.

Ніколай Ніколаєвіч-старший
(Николай Николаевич-старший; 27.06.1831,
Царське Село – 13.04.1891, Алупка, Крим) – великий князь, третій син російського царя Ніколая I,
молодший брат царя Алєксандра ІІ. Із дружиною,
яка була дочкою герцога Ольденбурзького, мав
двох синів. Як і його батько, був малоінтелігентною
людиною. Віддавав перевагу військовій службі,
розкішному життю, полюванню. Широковідомо,
що впродовж багатьох років відкрито проживав
з коханкою – балериною Єкатєріною Чисовою
(1846–1889). З нею мав п’ятеро дітей.
Невдовзі після смерті коханки збожеволів. З’ясувалося, що це симптоми
мозгових метастазів внаслідок раку ротової порожнини. Помер у
59-річному віці
Ніколс, Гербі
(Herbie Nichols; 03.01.1919, Нью-Йорк –
12.04.1963) – відомий американський джазовий
піаніст і композитор.
Помер у 44-річному віці від лейкемії.

Ніксон, Дональд
(Francis Donald Nixon; 23.11.1914, Йорба-Лінда, штат Каліфорнія –
27.06.1987, Нью-Порт-Біч, там само) – брат президента США Річарда Ніксона. Відомий за участю в скандалі, пов’язаному з хабарем у
205 тис. доларів, а також у Вотерґейтському скандалі.
Помер у 72-річному віці від раку.
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Ніксон, Пет
(Pat Nixon, насправді – Thelma Catherine Ryan;
16.03.1912, Елі, штат Невада – 22.06.1993, ПаркРідж, штат Нью-Джерсі) – дружина президента
США, перша леді США (1969–1974).
Пет Ніксон багато курила. Двічі перенесла
інсульт, хворіла на емфізему та рак ротової
порожнини. Померла у 81-річному віці від раку
легені.
Нін, Анаїс
(Anaïs Nin, насправді – Angela Anais Juana
Antolina Rosa Edelmira Nin y Culmell; 21.02.1903,
Нюіллі, біля Парижа – 14.01.1977, Лос-Анджелес) –
американська письменниця, що ввійшла в історію
світової літератури як автор унікального щоденника, обсягом понад 30 тис. машинописних
сторінок. У цьому творі подана своєрідна історія
внутрішнього світу жінки ХХ ст. від 11 до 70 років.
Юність провела в Нью-Йорку, а в 1924 р. разом із
чоловіком Х. Ґілером повернулася в Європу.
На початку 1930-х рр. познайомилася з Генрі Міллером і його дружиною
Джун. Суперечлива історія їх пристрастних взаємин лягла в основу
щоденника 1931–1934 рр., а також повістей «Генрі та Джун» (за її мотивами
Ф. Кауфман зняв відомий фільм «Henry & June») і «Будинок інцесту» («House
of Incest», 1936). У щоденниках Нін відверто описані її сексуальні стосунки
з багатьма жінками (наприклад, із Луїзою де Вільморен, красунею й
аристократкою, прототипом Жанни в новелі Нін «Під скляним дзвоном» /
«Under a Glass Bell», 1944) і чоловіками (зокрема з батьком). Нін вважають
однією з перших представниць жіночої еротичної прози. Ім’я письменниці
увіковічнене у відомій марці французьких парфумів «Anaïs».
Була наркоманкою (вживала ЛСД). Померла в 73-річному віці від раку.
Ніро, Лора
(Laura Nyro, справжнє прізвище – Nigro;
18.10.1947, Нью-Йорк – 08.04.1997, Денбері, штат
Коннектикут) – відома американська виконавиця й авторка пісень. Відомо про її бісексуальну
орієнтацію.
Померла в 49-річному віці від раку яєчників
(її мати померла від цього ж захворювання в такому ж віці).
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Ніцше, Фрідріх
(Friedrich Wilhelm Nietzsche; 15.10.1844, Рекен,
біля Лютцена – 25.08.1900, Веймар) – надзвичайно
впливовий німецький мислитель, психолог і класичний філолог. Він був агресивним критиком
традиційної моралі, утилітаризму, сучасної йому
філософії, матеріалізму, німецького ідеалізму й
романтизму та сучасності загалом. Створив велику кількість афоризмів й експериментальних
форм письма. Хоча його творчість була згодом
спотворена й асоційована то з філософським
романтизмом, то з нігілізмом, то з антисемітизмом і навіть нацизмом,
сам Ніцше рішуче заперечував свою приналежність до тих із зазначених
напрямів, що вже існували в його час, що подеколи доходило до прямого протистояння їм. Його часто вважали натхненником філософського
та літературного екзистенціалізму, а пізніше – постмодернізму. З багатьох
поглядів, творчість Ніцше важко зрозуміти в будь-якій систематизованій
формі. Говорити про цілісне вчення Ніцше, мабуть, не можна. Його
творчість була й залишається предметом палких дискусій.
У січні 1889 р. внаслідок нервового зриву в Тюрині Ніцше відправили
до психіатричної клініки Єнського університету. За ним наглядала його
мати, а після її смерті – його сестри. Ніцше не зміг вже повернутися до
нормального стану. Помер у 55-річному віці. Вважалося, що причиною
смерті був сифіліс з ураженням ЦНС. Однак у 2003 р. з’явилися наукові
докази того, що Ніцше помер від повільно прогресуючої пухлини мозку.
Нкомо Джошуа
(Joshua Mqabuko Nyongolo Nkomo; 19.06.1917,
резервація Семокве, Південна Родезія – 01.07.1999,
Хараре, Зімбабве) – політик Зімбабве, діяч родезійського руху за незалежність; міністр різних
галузей (1980–1982). Через суперечності між ним
та президентом Зімбабве Муґабе звинувачений
у змові. У 1983–1988 рр. перебував в еміграції,
але після домовленості з Муґабе в 1990 р. став віцепрезидентом.
Помер у 82-річному віці від раку простати.
«Як помиляється жінка, очікуючи чоловіка, який створить світ її мрії, замість
того, щоб взятися за це самій» (Анаїс Нін)
«Кохання ніколи не помирає природно. Воно помирає, бо ми не вміємо
наповнювати його джерела. Помирає від спраги» (Анаїс Нін)
«Пам’ять – велика ошуканка» (Анаїс Нін)
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Нкрума, Кваме Кофі
(Kwame Nwia Koie Nkrumah; 21.09.1909,
Нкрофул, Ґана – 27.04.1972, Бухарест, Румунія) –
перший президент незалежної Ґани (1960–1966).
Здобув добру освіту в США та Великобританії. Втілював у життя концепцію африканського соціалізму: запровадив централізоване однопартійне
правління з прорад. Лауреат Лєнінської премії
Миру (1962). У 1964 р. оголосив себе довічним президентом, але після військового перевороту емігрував у Ґвінею.
У серпні 1971 р. прибув до Румунії лікувати рак горла, від якого невдовзі
помер у 62-річному віці. Похований на батьківщині, де споруджено
спеціальний меморіал.
Нокс, Рональд
(Ronald Arbuthnott Knox; 17.02.1888, Лейчестершир, Англія – 24.08.1957, Лондон) – англійський священик, теолог, письменник (автор
детективних романів), теоретик детективного
жанру. Розпочав діяльність як англіканський священик, а в 1917 р. став католиком. Автор загальновживаного тепер англійського перекладу Святого
Письма (1944–1948).
На початку 1957 р. в Нокса виявили неоперабельний рак печінки, від якого він невдовзі помер у 69-річному віці.
Нуаре, Філіп
(Philippe Noiret; 01.10.1930, Лілль – 23.11.2006,
Париж) – видатний французький актор. За більш
ніж півстолітню кінокар’єру працював із такими
великими акторками свого часу, як Катрін Деньов
і Сімона Синьоре. Двічі отримав найвищу кінематографічну нагороду Франції – премію «Сезар»
за найкраще виконання чоловічої ролі у фільмі
Робера Енріко «Стара рушниця» («Le Vieux Fusil»,
1976) і в стрічці Бертрана Таверньє «Життя і нічого іншого» («La Vie et rien
d’autre», 1990). Упродовж багатьох років відмовлявся від ордена Почесного леґіону, став кавалером тільки влітку 2006 р.
Помер у 76-річному віці після тривалої боротьби з раком.
«По суті, є лише один вид психічної ненормальності – нездатність любити»
(Анаїс Нін)
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Нурі, Абдулла
(Said Abdullo Nuri; 15.03.1947, Оштен,
Таджикистан – 09.08.2006, Душанбе) – таджицький мусульманський діяч і політик. Під
час громадянської війни 1992–1997 рр. очолив об’єднану таджицьку опозицію і з 1993 р.
був головою Партії ісламського відродження.
Упродовж останніх двох років життя хворів
на рак. Двічі був прооперований у Німеччині.
Помер у 59-річному віці.
Ньєрере, Джуліус
(Julius Kambarage Nyerere; 13.04.1922, Бутьяма,
Таньґаньїка – 14.10.1999, Лондон) – відомий
політичний діяч Африки в період деколонізації,
перший президент Танзанії (1964–1985). У 1961–
1962 рр. – прем’єр-міністр, у 1962–1964 рр. –
президент Таньґаньїки. Очолював Африканський
національний союз Таньґаньїки (від 1954 р.)
і Чама Ча Мапіндузі (Революційна партія; від
1977 р.). Адаптував марксизм до африканських
умов. Лауреат Міжнародної Лєнінської премії
(1987). Добровільно пішов у відставку та повернувся в рідне село, де став
землеробом.
Помер у 77-річному віці від інсульту, який ускладнив перебіг лейкемії.
Ньюкомб, Саймон
(Simon Newcomb; 12.03.1835, Уоллес, Нова
Шотландія, Канада – 11.07.1909, Вашинґтон) – американський економіст, астроном і фізик канадського походження. Навчався в Гарварді. Викладав математику та астрономію в Університеті Джона Гопкінса. Кавалер ордена Почесного леґіону
(1893). Входить до списку «Ста великих економістів
до Кейнса» за версією М. Блауґа. Вивчав рух великих планет, працював над визначенням астрономічних постійних, теорією руху Місяця та супутників планет, теорією
сонячних затемнень, проблемою походження астероїдів. У 1870-х рр.
водночас «довів», що літальний апарат, важчий від повітря, літати не може.
Помер у 74-річному віці від раку сечового міхура.
«Усе непояснене й темне здається важливішим від поясненого й світлого»
(Фрідріх Ніцше)
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О’Браєн, Фленн
(Flann O’Brien, насправді – Brian O’Nolan,
ірландською – Brian Ó Nuallain; 15.10.1911,
Страбан, графство Тирон, Ірландія – 01.04.1966,
Дублін) – ірландський письменник, якого вважають прямим наступником Джеймса Джойса.
Писав англійською та гельською мовами. Став
відомим завдяки романам «Про водоплавних»
(«At-Swim-Two-Birds», 1939), «Співці Лазаря» («An
Béal Bocht», 1941) і «Третій поліцейський» («The Third Policeman», 1967).
Останній роман О’Браєн написав, будучи тяжко хворим.
Зловживав алкоголем. Помер у 54-річному віці від раку.
Озу, Ясуджиро
(Yasujirō Ozu; 12.12.1903, Токіо – 12.12.1963,
там само) – один з найвидатніших японських кінорежисерів (зняв 54 фільми), якого називали «найбільш японським серед японських режисерів».
Помер у день свого 60-річчя від раку, терплячи
дуже сильний біль.

Окойн, Кевін
(Kevyn Aucoin; 14.02.1962, Шревепорт, штат
Луїзіана – 07.05.2002, Нью-Йорк) – гример-художник і візажист Голлівуда. Добирав типажі,
гримував та фотографував акторок і писав
супровідні тексти. Серед акторок, над якими
працював майстер, – Ґвінет Пелтроу, Джулія
Робертс, Тіна Тернер і Шер. Широковідома книга
його фотографій «Face Forward», де зображені
зірки Голлівуда, загримовані під славетних жінок різних часів.
Хворів на акромеґалію, причина якої була діагностована лише в жовтні
2001 р. – пухлина гіпофіза. Наступного місяця здійснене оперативне
втручання. Помер у 40-річному віці від ниркової недостатності, що було
зумовлено постійним вживанням нестероїдних знеболювальних засобів.
«Досконала жінка – це вищий тип людини, ніж досконалий чоловік, але й щось
значно рідкісніше» (Фрідріх Ніцше)
«Межі нашого слуху – чуємо лише ті запитання, на які спроможні дати відповідь» (Фрідріх Ніцше)
«Фактів немає – тільки інтерпретації» (Фрідріх Ніцше)
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Олівер, Сюзен
(Susan Oliver, насправді – Charlotte Gercke;
13.02.1932, Нью-Йорк – 10.05.1990, ВудлендГіллз, штат Каліфорнія) – американська кіноакторка (лауреат премії «Еммі») і пілотка.
Зіграла роль у фільмах «Батерфілд 8» («Butterield 8», 1960), «Зоряні війни» («Star Trek», 1964)
та ін. У 1970 р. першою серед жінок здійснила самостійний переліт через Атлантичний
океан – від Нью-Йорка до Данії. Мала намір долетіти до Москви, але уряд
СРСР не дав відповідного дозволу.
Дуже багато курила. Померла в 58-річному віці від раку легені.
Олів’є, Лоуренс
(Laurence Kerr Olivier; 22.05.1907, Доркінґ,
Суррей – 11.07.1989, Стейнінґ, Західний Сассекс) –
один із найвидатніших англійських акторів і навіть англомовних акторів ХХ ст. Особливого успіху
досягнув завдяки своїй акторській й режисерській роботі в екранізаціях шекспірівських творів:
«Генріх V» («Henry V», 1944), «Гамлет» («Hamlet»,
1948), «Річард III» («Richard III», 1956), «Отелло»
(«Othello», 1966). Двічі був нагороджений премією
«Оскар» – як режисер й актор за фільм «Гамлет»
(1948) і двічі отримав почесну премію «Оскар» (1947, 1979). Окрім цього,
ще вісім разів був номінантом премії «Оскар» і дев’ять разів – номінантом
на премії «Еммі» (5 разів вигравав її), тричі отримував «Золотий глобус»
і нагороджувався ще багатьма престижними преміями. Був першим
керівником заснованого в 1963 р. Національного театру. У 1947 р. йому
надали титул рицаря, а в 1970 р. отримав пожиттєве перство.
Був тричі одруженим (вдруге з видатною акторкою Вів’єн Лі), хоча
є свідчення бісексуальності актора. У 1967 р. 60-річний Олів’є отримував
променеву терапію з приводу раку простати. Помер від прогресування раку у 82-річному віці. Похований у Вестмінстерському абатстві (окрім
нього, лише актор Девід Ґеррік був так пошанований).
Олітські, Жюль
(Jules Olitski, насправді – Жевель Деміковський; 27.03.1922, Сновськ,
Росія – 04.02.2007, Нью-Йорк) – американський художник і скульптор-абстракціоніст російського походження. Батько був комісаром,
«Надто солодкий плід ні про що не свідчить борцю. Гіркий смак залишається в
найсолодшій жінці» (Фрідріх Ніцше)
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якого розстріляли невдовзі після народження
сина. Мати емігрувала до США в 1923 р.
Навчався в Парижі. Олітські – один із засновників постживописної абстракції. Його техніка
ґрунтувалася на фактичному виключенні зі
живопису мазків, використанні плям і розпиленні контрастних фарб. Роботи Олітські в
1970-х рр. набули вже більш текстурної форми.
У 1966 р. став першим, хто за життя отримав
право на персональну виставку в Метрополітен-музеї (Нью-Йорк).
Помер у 84-річному віці від раку простати.
Оллінґхем, Марджері
(Margery Louise Allingham; 20.05.1904, Лондон – 30.06.1966, Колчестер, Лондон) – англійська
письменниця (автор багатьох детективних творів). Головний герой її 17 повістей і понад 20 оповідань – детектив-аматор Альбер Кемпіон.
Померла в 62-річному віці від раку грудної
залози.

Олпорт, Ґордон
(Gordon Willard Allport; 11.11.1897, Монтесума,
штат Індіана – 09.10.1967, Кембридж, штат Массачусетс) – відомий американський психолог,
професор Гарвардського університету. Найвідоміші роботи Олпорта стосуються теорії особи та
соціальної психології. Його теорія функціональної
автономії, згідно з якою засоби можуть стати
цілями, здобула визнання, витіснивши погляди на
мотивацію дорослої людини як результат розвитку
спадкової чи дитячої мотивації.
Помер у 69-річному віці від раку легені.
«Так звані парадокси автора, які шокують читача, містяться часто не в книзі,
а в голові читача» (Фрідріх Ніцше)
«Хто пише кров’ю та притчами, той хоче, щоб його не читали, а вчили напам’ять» (Фрідріх Ніцше)
«Мені важко запам’ятати всі свої погляди, не те що їх обґрунтування!»
(Фрідріх Ніцше)
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Омельченко, Андрій
(02.06.1926, Павлиш, Онуфріївський р-н,
Полтавська обл., тепер – Кіровоградська обл. –
09.05.1981, Київ) – відомий бандурист, педагог.
Закінчив Київську консерваторію за класом бандури та вокалу. Соліст Ансамблю бандуристів
українського радіо з 1952 р. Автор багатьох підручників.
Помер у 54-річному віці від раку печінки.
О’Ніл, Уна, леді Чаплін
(Oona O’Neill, Lady Chaplin; 13.05.1926,
Бермудські острови – 27.09.1991, Корсьє-сюрВеве, Швейцарія) – дочка лауреата Нобелівської
премії – американського драматурга Юджина
О’Ніла, четверта дружина славетного кіноактора
Чарлі Чапліна, з яким мала вісім дітей.
Померла в 65-річному віці від раку підшлункової залози.
Оппенгеймер, Роберт
(Julius Robert Oppenheimer; 22.04.1904,
Нью-Йорк – 18.02.1967, Принстон, штат НьюДжерсі) – американський фізик. Дослідник у галузі квантової механіки, фізики атомного ядра
та космічних променів, розділення ізотопів,
нейтронних зірок. Керував створенням американської атомної бомби («Мангеттенський проект»,
1943–1945). Очолював Генеральний консультативний комітет Комісії з атомної енергії США
(1946–1952) й Інститут фундаментальних досліджень (Institute for Advanced
Study) в Принстоні (1947–1966). Виступив проти створення водневої
бомби, через що був звинувачений у «нелояльності» та усунений від
таємних робіт.
Помер у 62-річному віці від раку горла.
«Багато людей не стали оригінальними мислителями тільки тому, що мали
надто добру пам’ять» (Фрідріх Ніцше)
«Моя заповітна мрія – сказати десятком речень те, на що іншим потрібна ціла
книга» (Фрідріх Ніцше)
«Упевненість небезпечніша для істини, ніж брехня» (Фрідріх Ніцше)
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Орбах, Джеррі
(Jerome Bernard «Jerry» Orbach; 20.10.1935, НьюЙорк – 28.12.2004, там само) – американський
актор, відомий своїми ролями в телесеріалі «Закон
і порядок» («Law & Order», 1990), а також у фільмах
«Мільйони Брюстера» («Brewster’s Millions», 1985),
«Той, хто мене береже» («Someone to Watch Over
Me», 1987), «Брудні танці» («Dirty Dancing», 1987).
Помер у 69-річному віці від раку простати в
славетному Memorial Sloan-Kettering Cancer Center
на Мангеттені. Упродовж кількох місяців застосовувалися опромінення
та хіміотерапія. Вже після смерті актора стало відомо, що він хворів на
рак простати протягом понад 10 років.
Ордонес, Антоніо
(Antonio Ordóñez Araujo; 16.02.1932, Малаґа – 19.12.1998, Севілья) – один із найвідоміших
іспанських тореадорів. Брав участь у понад
1000 корид. Товаришував з Ернесто Гемінґвеєм.
Увічнений у пам’ятнику перед ареною в Малазі.
Помер у 66-річному віці від раку печінки.

Орлова, Любов
(Любовь Петровна Орлова; 11.02.1902, Звєніґород – 26.01.1975, Москва) – славетна акторка,
кумир радянських глядачів 1930–1950-х рр.
Походила з давнього дворянського роду. Найвідоміші ролі зіграла у фільмах «Весёлые ребята»
(1934), «Цирк» (1936), «Волга-Волга» (1938), «Весна»
(1947). Лауреат двох Сталінських премій (1941,
1950), народна артистка СРСР (1950). Турбота про
власну красу довела акторку до маніакального
стану, одна з перших у колишньому СРСР вдалася
до пластичних операцій, витрачала великі кошти на одяг і прикраси.
У 1974 р. невдало зіграла роль у фільмі «Скворец и лира» (стрічка
навіть не дійшла до екрану). Невдовзі акторку став турбувати сильний
«Колись з нетерпінням очікували на нову книгу або нову оперу, а тепер очікують
на нову модель автомобіля» (Лоуренс Олів’є)
«Класик – це автор, якого ще цитують, але вже не читають» (Лоуренс Олів’є)
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біль у спині (на її думку, причиною болю були камені в нирках). Під час
обстеження виявили метастатичний рак підшлункової залози. Лікарі
розповіли всю правду чоловікові акторки – кінорежисеру Алєксандрову.
Він попросив їх нічого не говорити дружині: «Хай думає, що в неї камені».
Лікарі так і вчинили, навіть для переконливості вручили акторці камені,
видалені під час операції в іншого пацієнта. Померла в 72-річному віці від
прогресування раку в Кремлівській лікарні.
Орр, Бен
(Benjamin Orr, справжнє прізвище – Orzechowski; 08.09.1947, Лейквуд, штат Огайо – 03.10.2000,
Атланта, штат Джорджія) – відомий американський рок-музикант (бас-гітарист) і вокаліст. Заснував групу «The Cars», від творчості якої почалася
т.зв. «нова хвиля» (New Wave), автор популярної
пісні «Just What I Needed».
У квітні 2000 р. в Орра виявили рак підшлункової залози, але він ще деякий час виступав.
Невдовзі музикант помер у 45-річному віці.
Осборн, Адам
(Adam Osborne; 06.03.1939, Бангкок, Таїланд –
18.03.2003, Кодіаканал, Індія) – один із засновників
названої його іменем компанії «Osborne Computers», яка першою у світі у квітні 1981 р. виготовила портативний комп’ютер «Osborne 1» (маса –
10 кг, вартість – 1 795 доларів). Ця компанія однак
швидко збанкрутувала через жорстку конкуренцію з компаніям IBM та «Apple Computer». Осборн
створив ще кілька компаній, але їх діяльність
також не була успішною. Написав кілька книг.
У 1992 р. в Осборна стали виникати мікроінсульти, що спричинювалися,
як з’ясувалося згодом, пухлиною мозку. Помер у 64-річному віці.
Осєцька, Аґнєшка
(Agnieszka Osiecka; 09.10.1936, Варшава –
07.03.1997, там само) – польська письменниця,
поетеса. Створила вірші до понад 2 тис. пісень,
завдяки яким здобули славу серед багатьох
польських виконавців.
Померла в 60-річному віці від раку товстої
кишки.

Розділ ІІ. РАК: Жертви 371
Оуенс, Джессі
(James Cleveland «Jesse» Owens; 12.09.1913,
Оаквіл, штат Алабама – 31.03.1980, Туксон, штат
Аризона) – славетний темношкірий американський спортсмен (легка атлетика). Неодноразовий
рекордсмен світу (25 травня 1935 р. встановив
аж шість світових рекордів упродовж 45 хв),
чотириразовий олімпійський чемпіон Ігор 1936 р.
в Берліні (біг на 100 і 200 м, стрибки в довжину й
естафета 4х100 м). Після закінчення спортивної
кар’єри став громадським діячем. Уведений до
Залу слави американських олімпійців.
Упродовж 35 років викурював не менш ніж пачку сигарет щодня. Помер
у 66-річному віці від раку легені.
Очоа, Франциско
(Francisco Fernández-Ochoa; 25.02.1950,
Мадрид – 06.11.2006, там само) – іспанський
гірськолижник. Він – перший і дотепер єдиний
іспанець, який став чемпіоном зимових Олімпійських ігор (Саппоро, 1972, слалом). Його
сестра Бланка – єдина іспанка-призерка зимової
Олімпіади (Альбервіль, 1992; бронзова медаль у
слаломі).
Помер у 56-річному віці від злоякісної лімфоми.

Паваротті, Лучіано
(Luciano Pavarotti; 12.10.1935, Модена, Італія – 06.09.2007, там само) –
всесвітньо відомий італійський оперний співак (тенор). Дебютував на
оперній сцені в 1961 р. Виступав у провідних оперних театрах світу, зокрема 379 разів у Метрополітен-опері (останній раз – 13 березня 2004 р.,
коли глядачі протягом 12 хв стоячи вітали співака) і 140 разів у Ла-Скала.
Двічі був включений до «Книги рекордів Ґіннеса» – за найбільшу кількість
«Колись акторки намагалися стати кінозірками; тепер кінозірки намагаються
стати акторками» (Лоуренс Олів’є)
«Гріх, який тяжіє над фізиками, – це те, що вони не можуть втратити своїх
знань» (Роберт Оппенгеймер)
«Оптиміст вважає, що ми живемо в найкращому з можливих світів, а песиміст
це знає» (Роберт Оппенгеймер)
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викликів на «біс» (165 разів) і за альбом «Концерт
трьох тенорів», що найбільше продавався. За це
співака називали «Найбільш ринковим голосом
у світі». Загальна кількість усіх проданих копій –
понад 100 млн, такого успіху ще не досягав жоден
класичний музикант. Його стиль дехто називає
«поп-оперою».
Упродовж останніх років Паваротті мав
проблеми зі здоров’ям. У березні 2005 р. йому
виконали операцію на шийних хребцях. Сильний
ларингіт навіть змусив його в червні того ж року скасувати Концерт
трьох тенорів. Нарешті, у липні 2006 р. 71-річного співака прооперували
в неназваній клініці в Нью-Йорку з приводу раку підшлункової залози. За повідомленнями, пухлина була невеликою, через що прогноз
лікарі оцінювали оптимістично. Співак отримав п’ять циклів післяопераційної хіміотерапії. Після операції він перестав виходити на
публіку, різко схуд та користувався інвалідним візком. Великий розголос навколо тенора викликала заява його дочки Джуліани про те,
що «він скоро помре». Його менеджер розповів, що коли переказав
слова дочки самому Паваротті, то він розсміявся. У серпні 2007 р. стан
співака погіршився – лікувався з приводу пневмонії. Невдовзі помер у
71-річному віці, як повідомлялося, від ниркової недостатності.
Паласіо, Лойола де
(Ignacia de Loyola de Palacio y del Valle
Lersundi; 16.09.1950, Мадрид – 13.12.2006,
там само) – іспанський політик, один з лідерів Народної партії. Була першою в Іспанії після смерті генерала Франко жінкою,
яка досягнула політичних вершин. Вона
обіймала посаду міністра сільського господарства (1996–1998), входила до складу
Єврокомісії (віце-президент і комісар з транспорту та енергії в 1999–
2004 рр.). Її сестра Анна Паласіо була міністром закордонних справ Іспанії
(2002–2004), віце-президентом Світового банку.
У 22-річному віці Паласіо втратила матір, яка померла від раку легені.
Лойола взяла на себе турботу про своїх трьох молодших сестер і трьох
братів. Не була одруженою, не мала дітей, бо цілком віддавала себе
політичній діяльності. У липні 2006 р. під час підводного плавання вона
відчула біль у спині, який супроводжувався дивним кашлем. З’ясувалося, що його причиною є рак легені. Паласіо лікувалася у відомому
спеціалізованому центрі ракових захворювань у Х’юстоні. Повідомлялося, що лікування було успішним, тому на Різдво вона повернулася
додому, де раптово померла в 56-річному віці.
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Панкєєв, Володимир
(1966 – 11.10.2007) – український журналіст.
Від 1990 р. був редактором газети «Поступ»,
пізніше – заступником головного редактора та
головним редактором тижневика «Post-Поступ»,
заступником головного редактора газети «День».
Із 2003 р. керував журналістським колективом
«Нашей газеты+». Володимир Панкєєв був також
одним із засновників Студентського братства у
Львові.
Помер у 41-річному віці від раку.
Пападопулос, Георгіос
(Georgios Papadopoulos; 05.05.1919, Елайогорі, Пелопонес – 27.06.1999, Афіни) – керівник
хунти «чорних полковників», яка правила в Греції в 1967–1974 рр. У 1973 р. почав провадити
непослідовну лібералізацію, скасував монархію
в Греції та став її першим президентом, внаслідок чого втратив підтримку своїх соратників
по хунті. У листопаді 1973 р., після студентських
виступів, усунений від влади генералом Димитріосом Іоаннідісом, який
очолив хунту. Після повалення диктатури в 1974 р. притягнутий до суду,
отримав смертну кару, яку було замінено на пожиттєве позбавлення волі.
Помер у 80-річному віці від раку.
Параджанов, Сергій
(09.01.1924, Тбілісі – 21.07.1990, Єреван) –
видатний грузинський й український кінорежисер вірменського походження. Зняв поетичнофілософські кінодрами, у яких відображені традиції та звичаї України («Тіні забутих предків») і
Кавказу («Цвіт граната», «Легенда про Сурамську
фортецю», «Ашик Керіб»), написав сценарії фільмів
«Етюди про Врубеля», «Лебедине озеро». Провів
15 років у радянських таборах, звинувачений у
гомосексуалізмі та спекуляції іконами.
У 1989 р. захворів на рак легені, у жовтні йому здійснили пульмонектомію в Москві. Проте стан митця не покращився. Тоді друзі порадили
звернутися у відому клініку в Парижі (три роки тому в ній лікувався колега
Параджанова – Андрєй Тарковський). Лікування однак виявилося безуспішним. Відтак 17 липня 1990 р. режисер повернувся на батьківщину, –
правда, не в Тбілісі, а до Єревана, – де через три дні помер у 66-річному віці.
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Пас, Октавіо
(Octavio Paz; 31.03.1914, Мехіко – 19.04.1998,
там само) – мексиканський поет й есеїст, дипломат (посол у Франції, Японії та ін.). Створив багату
на символіку поезію про роль поета та поетичного слова в зміні світу, а також есе «Лабіринт самотності» («El laberinto de la soledad», 1950). Лауреат Нобелівської премії (1990).
Помер у 84-річному віці від раку.
Паскаль, Блез
(Blaise Pascal; 19.06.1623, Клермон-Ферран – 19.08.1662, Париж) – французький фізик, математик, філософ та письменник. Уже
в 16-річному віці запропонував одну з основних теорем проективної геометрії (теорема
Паскаля). Сформулював основи математичної
індукції, досліджував явища атмосферного
тиску й гідростатики. Паскаль – предтеча диференціального числення. Винайшов рахункову машину (1642–1644).
Був пов’язаний з янсенізмом; проголошував автономію раціонального
мислення й основи розмежування між наукою (порядком розуму) та вірою (порядком серця), описував роздвоєння людини між Богом і світом.
Автор принципу Паскаля.
Дотримувався аскетичного способу життя, вважаючи, що людина
має страждати. Часто хворів. Помер у госпіталі. При секції були виявлені
зміни в шлунку та мозку. За висновком тодішніх лікарів, причина смерті
39-річного вченого – туберкульоз або рак шлунка, чи поєднання цих
захворювань.
Пастернак, Боріс
(Борис Леонидович Пастернак; 10.02.1890,
Москва – 30.05.1960, Пєрєдєлкіно, біля Москви) –
славетний російський поет і письменник. Походив
з відомої єврейської сім’ї. Вивчав філософію в
Москві та Німеччині. Автор поетичних збірників
«Поверх барьеров» (1916), «Сестра моя – жизнь»
(1923), «Когда разгуляется» (1961) та ін., а також
класичних перекладів трагедій Шекспіра, «Фауста»
Ґете, «Марії Стюарт» Шиллера.
«У коханні мовчання важливіше від слів» (Блез Паскаль)
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Від 1946 до 1950 рр. Пастернака щорічно висували на Нобелівську
премію з літератури. У 1958 р. його кандидатуру запропонував лауреат
попереднього року Альбер Камю, і саме тоді Пастернак став другим
російським письменником (після І. Буніна), що отримав цю нагороду.
Премія була надана за істотні досягнення в сучасній ліричній поезії, а
також за продовження традицій великого російського епічного роману,
тобто і за роман «Доктор Живаго» (1945–1955), який піддавала суворій
критиці радянська пропаганда. Зазнав безпрецедентного морального
тиску як влад, так і т.зв. радянської інтелігенції (зокрема, його виключили
зі Спілки письменників СРСР), під впливом якого відмовився від премії.
На початку квітня 1960 р. з’явилися перші ознаки раку легені (задишка,
сильний кашель, зменшення маси тіла). Хвороба швидко прогресувала –
наприкінці квітня виявили метастази та надключичні лімфатичні вузли.
Результати рентґенобстеження підтвердили діагноз задавненого раку.
Невдовзі 70-річний поет помер від раку легені (прямою причиною смерті
був, за висновком медичної експертизи, інфаркт міокарда).
Паттерсон, Флойд
(Floyd Patterson; 04.01.1935, Вако, штат Північна Кароліна – 11.06.2006, Нью-Пальц, штат НьюЙорк) – американський боксер, олімпійський
чемпіон у середній вазі (Гельсінки, 1952). Першим
серед олімпійських чемпіонів здобув титул чемпіона світу у важкій вазі серед професіоналів
(причому в рекордному дотепер віці – 21 рік),
а потім став першим боксером, який повернув
втрачене звання. Лише 8 із 55 проведених на професійному рингу боїв програв, а 40 – виграв нокаутом. Відомий своєю шляхетною поведінкою як на рингу, так і в житті.
Уведений до Залу слави боксу, а в 1987 р. – до Залу слави американських
олімпійців.
Хворів на рак простати. Від середини 1990-х рр. страждав від хвороби Альцгеймера. Помер у 71-річному віці.
Паулі, Вольфґанґ
(Wolfgang Ernst Pauli; 25.04.1900, Відень –
15.12.1958, Цюрих) – видатний австрійсько-швейцарський фізик. Народився в сім’ї відомого фізика
та біохіміка, професора колоїдної хімії Віденського
університету, який походив із празької єврейської сім’ї, що перейшла на католицьку віру. Хрещеним батьком був відомий фізик Ернст Мах. У
1922–1923 рр. працював в Інституті теоретичної
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фізики в Копенгаґені асистентом Нільса Бора. Сформулював у 1925 р.
один із важливих принципів сучасної теоретичної фізики, згідно з яким
дві тотожні частки з півцілими спінами не можуть перебувати в одному
стані, – принцип Паулі. Пояснив надтонку структуру атомних спектрів
(1928) і ввів її константу, яка дорівнює 1/137.
У 1928 р. його обрали професором Федерального технологічного
інституту в Цюриху, де він працював до кінця життя. Паулі висунув у
1931 р. гіпотезу щодо існування нейтрино та сформулював (1933) головні його властивості. Зареєструвати нейтрино вдалося лише 1956 р.
У 1945 р. Паулі нагородили Нобелівською премією з фізики за відкриття принципу заборони, або ж – принципу Паулі. Відомий як суворий
критик і чужих, і своїх наукових робіт, а також як абсолютно чистий
теоретик, навіть присутність якого перешкоджала виконувати експерименти (це жартівливо називали ефектом Паулі). Із 1990 р. дуже активно
вивчають листування Паулі з відомим психологом Карлом Густавом Юнґом. Зокрема, стало зрозумілим, що саме Паулі належить більша частина поняття синхронічності, яке ввів Юнґ, і деякі інші ідеї психолога.
Наприкінці 1958 р. Паулі відчув погіршення стану здоров’я та невдовзі помер у 58-річному віці від раку підшлункової залози (у госпітальній
палаті 137).
Паулюс, Фрідріх
(Friedrich Wilhelm Ernst Paulus; 23.09.1890,
Брейтенау, Гессе-Нессау – 01.02.1957, Дрезден) –
німецький воєначальник. Один із головних творців плану «Барбаросса». Командувач 6-ї армії на
Східному фронті. Від 31 січня 1943 р. – генералфельдмаршал (один із 19 воєначальників, кому
було надане це звання). Саме в цей день його армія
була оточена й капітулювала під Сталінґрадом. У
1944 р. в полоні вступив в антифашистську організацію німецьких офіцерів. Як свідок брав участь
у Нюрнберзькому процесі, однак до 1953 р. перебував у полоні. Згодом
проживав у Дрездені (НДР), працював інспектором поліції.
Помер від раку в 66-річному віці.
Пахомова, Людміла
(Людмила Алексеевна Пахомова; 31.12.1946, Москва – 17.05.1986, там
само) – російська спортсменка (спортивні танці на льоду), заслужений
майстер спорту (1970), заслужений тренер Росії (1984). Перша чемпіонка
«Справедливість має бути сильною, а сила має бути справедливою»
(Блез Паскаль)

Розділ ІІ. РАК: Жертви 377
Олімпійських ігор зі спортивних танців на льоду
(Інсбрук, 1976), неодноразова чемпіонка світу та
Європи (1970–1976), СРСР (1964–1975) з В. Рижкіним у 1964–1966 рр. і з А. Горшковим від 1969 р.
Автор книг «Хореография в фигурном катании»,
«Монолог после аплодисментов», «И вечно музыка
звучит».
У 1979 р. 32-річна Пахомова захворіла на лейкемію. Упродовж семи наступних років застосовувалися інтенсивні курси хіміотерапії й опромінення,
хоча хвора не завжди виконувала призначення лікарів. Останні місяці життя провела в лікарні. Померла в 39-річному віці від прогресування хвороби.
Пейлі, Барбара
(Barbara Cushing Mortimer Paley; 05.07.1915,
Бостон – 06.07.1978, Нью-Йорк) – відома американська законодавиця моди. Дочка славетного
американського нейрохірурга Гарві Кушинґа.
Вирізнялася надзвичайною красою та вмінням
спілкуватися з людьми. Від середини 1960-х рр.
регулярно відзначалася засобами масової інформації за смак в одязі. У 1958 р. введена до Залу
слави моди.
Викурювала не менш як дві пачки сигарет на день. У 1974 р. в Барбари виявили рак легені, але вона, незважаючи на страждання, залишалася гостинною й товариською. Хвора в деталях продумала процес свого
поховання, навіть не забувши про страви та вина на поминальній вечері.
Усім друзям підготувала пам’ятні дарунки і розпорядилася щодо церемонії
їх вручення. Померла через день після свого 63-річчя.
Пейлі, Ґрейс
(Grace Paley, справжнє прізвище – Goodside; 11.12.1922, Бронкс, Нью-Йорк – 22.08.2007,
Зетфорд-Гілл, штат Вермонт) – американська
письменниця, поетеса; активістка боротьби за
мир, за права жінок. Виступала проти порнографії.
Походила з родини євреїв-емігрантів з України.
Померла у 84-річному віці від раку грудної
залози.
«Серце має свій розум, про який наш розум нічого не знає» (Блез Паскаль)
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Пек, Морґан
(Morgan Scott Peck; 22.05.1936, Нью-Йорк –
25.09.2005, Варрен, штат Коннектикут) – американський психіатр, автор бестселера «Непроторена дорога» («The Road Less Traveled», 1978).
Він безжалісно показав людям здорову та хвору
частини їхньої душі. На його думку, у кожній людині міститься два Я – хворе і здорове. Їх співвідношення може бути різним, й усвідомити, а тим
паче змінити його здатні лише окремі особи. Він
писав: «Для того, щоб змінити ставлення до болю,
потрібно визнати, що все, що стається з нами, сприяє нашому духовному
розвитку».
Помер у 69-річному віці від раку підшлункової залози та жовчовивідних шляхів.
Пелікан, Ярослав
(Jaroslav Jan Pelikan; 17.12.1923, Акрон, штат
Огайо – 13.05.2006, Гамден, штат Коннектикут) –
відомий історик церкви, зокрема знавець українського християнства. Батько – словак за національністю, мати – сербка. Дід був головою Словацької лютеранської церкви Америки. Пелікан
написав понад 30 книг, серед яких найвідомішим є п’ятитомник «Християнська традиція: Історія розвитку доктрини» (1971–1989), який став
головним підручником з церковної історії в багатьох навчальних закладах світу. З 1962 р. був професором богословського
факультету Йєльського університету. У 1998 р. перейшов з лютеранської
в православну церкву Америки.
Помер у 82-річному віці від раку легені.
Пембертон, Джон
(John Smith Pemberton; 08.07.1831, Ноксвіл, штат
Джорджія – 16.08.1888, Атланта) – американський
фармацевт, винахідник рецепту «Кока-коли»
(патент від 8 травня 1886 р.). Був поранений під
час громадянської війни. Внаслідок лікування
став залежним від морфіну та кокаїну. Рекомендував «Кока-колу» для заспокоєння й навіть лікування наркотичної залежності. У перший рік після
свого винаходу продавав дев’ять склянок напою
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щодня. Тепер обсяги продажу «Кока-коли» перевищують один мільярд
пляшок щороку.
Помер у 57-річному віці від раку через кілька місяців після створення
компанії «Coca Cola Corporation».
Пеппард, Джордж
(George Peppard, Jr.; 01.10.1928, Детройт, штат
Мічиґан – 08.05.1994, Лос-Анджелес) – американський кіноактор. Став відомим після виконання
ролі у фільмі «Сніданок у Тіффані» («Breakfast at
Tifany’s», 1961) з Одрі Гепберн. Пізніше грав роль
«крутих» хлопців у багатьох боєвиках, вестернах
і трилерах. Запам’ятався в ролі головного героя
з вічною сигарою в роті серіалу «Команда-А»
(«A-Team», 1983–1987).
У 1970-х рр. неодноразово лікувався від алкоголізму. Дуже багато курив. У 1992 р. в актора виявили рак легені. Помер у 65-річному віці від
пневмонії, яка ускладнила перебіг основного захворювання.
Перейра, Вільям
(William Leonard Pereira; 25.04.1909, Чикаґо –
13.11.1985, Лос-Анджелес) – видатний американський архітектор португальського походження. Відомий своїми футуристичними проектами, серед яких вирізняється Трансамериканська
піраміда (1972), що стала символом сучасного
Сан-Франциско. Серед 400 проектів Перейри –
міжнародний аеропорт у Лос-Анджелесі, готель у
Діснейленді в Каліфорнії.
Помер у 76-річному віці від раку в Cedars-Sinai Medical Center.
Перек, Жорж
(Georges Perec; 07.03.1936, Париж –
03.03.1982, Іврі, Франція) – французький
письменник і кінорежисер. Батьки – єврейські
вихідці з Польщі, більшість родичів загинула
в нацистських таборах і під час депортації.
Пошук згадок про родичів, напруження та
неможливість повернути втрачених близьких
стали основою сили прози Перека. Яскравий
представник експериментальної прози. Автор гострокритичної повісті
«Речі» («Les Choses: une histoire des années soixante», 1965, премія Ренодо),
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експериментально-ігрових книг «Людина, яка спить» («Un Homme qui
dort», 1967), «Щезання» («La Disparition», 1969), а також «Життя: інструкція
до застосування» («La Vie: mode d’emploi», 1980; премія Медічі) та ін.
Багато курив, весною 1981 р. в нього виявили рак легені. Помер, не
доживши кілька днів до свого 46-річчя.
Перкінс, Карл
(Carl Lee Perkins; 09.04.1932, Тіптонвіл, штат
Теннессі – 09.01.1998, Джексон, там само) –
американський піонер рок-музики, мелодії
якого були поєднанням ритму, блюзу та кантрі.
Співпрацював з Елвісом Преслі, групою «Beatles».
У 1987 р. Перкінса вввели до Залу слави рок-нролу, а його мелодія «Blue Suede Shoes» посіла
почесне місце в списку 500 найвидатніших творів
цього стилю.
Зловживав алкоголем. На початку 1990-х рр. у нього виявили рак
горла, але він далі працював. Помер у 65-річному віці від кількох інсультів,
які ускладнили перебіг раку.
Перон, Евіта
(Evita Peron, перед одруженням – Maria Eva
Duarte; 07.05.1919, Лос-Тольдос – 26.07.1952,
Буенос-Айрес) – найвідоміша аргентинка всіх часів.
Упродовж семи років була першою леді Аргентини. Після смерті її особу міфологізували в численних книгах, фільмах і т.д. Зокрема, широковідомі
мюзикл «Евіта» Ендрю Ллойда Вебера (автора
культових стрічок «Ісус Христос – суперзірка»,
«Кішки», «Фантом опери») і фільм Алана Паркера
«Евіта» з Мадонною в головній ролі.
У січні 1950 р. 30-річна Евіта Перон несподівано знепритомніла. Під
час обстеження в неї виявили апендицит, з приводу якого через кілька днів
було здійснене оперативне втручання. Один з її лікарів Оскар Іванішевіч
(Oscar Ivanissevich) згодом твердив, що вже тоді він діагностував рак
матки і наполягав на гістеректомії. Ця версія однак не підтверджена.
Водночас відомо, що після операції сили Евіти Перон фактично так і не
відновилися. Вона далі скаржилася на загальну слабкість і втомлюваність. Її турбували виснажливі вагінальні кровотечі, посилювався біль у
черевній порожнині. Врешті, 23 серпня 1951 р. Евіта знову знепритомніла.
Після огляду поставили діагноз «рак матки (шийки) на пізній стадії».
Певний час зволікали з лікуванням, тому що Евіта активно допомагала
чоловікові на повторних президентських виборах.
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Відомо, що перша дружина Хуана Перона – Аурелія Тіжон – померла
від раку шийки матки. Виходячи з сучасних поглядів на етіологію цього
захворювання і роль у ній людського папілома-віруса, цей збіг не був
випадковістю. Дуже ймовірно, що Хуан Перон, який, до речі, постійно
дорікав Єві тим, що вона не зберегла цноти до їх знайомства, заразив її
смертельною хворобою.
З медичної точки зору випадок Евіти Перон був типовим. У 1940-х рр.
у менш як третини хворих на рак шийки матки його виявляли на І стадії, у
більшості пацієнток – на ІІ-ІІІ стадіях. Якщо при І стадії 5-річне виживання
становило 60 %, то при пізніших стадіях цей показник знижувався до 30 %.
Лікування Евіти Перон розпочали із застосування радієвих імплантатів.
Цим було досягнуто лише припинення кровотечі, що, зрештою, дало
змогу стабілізувати стан хворої та підготувати її до операції. Через велику
поширеність хвороби оперативне втручання мало відбуватися інакше, ніж
практикувалося в Аргентині. Відомий аргентинський лікар Абель Каниніко
(Abel Canуnico) запропонував для виконання операції Джорджа Пека
(George Pack) – хірурга, радіолога та патолога з Memorial Sloan-Kettering
Cancer Center у Нью-Йорку.
Приховуючи свою особу, Пек оглянув Евіту, коли та перебувала під
загальною анестезією. Він підтвердив діагноз і погодився її прооперувати.
Евіті ж повідомили, що їй потрібно видалити матку для припинення
кровотеч й оперувати її буде відомий аргентинський хірург Рікардо
Фіночетто (Ricardo Finochietto). Пек зайшов в операційну після того,
як Евіта вже була під дією анестезії. Під час операції він з’ясував, що
пухлина поширилася на суміжні органи, тобто у хворої був рак шийки
матки ІІ або ІІІ стадії. Пек виконав радикальну гістеректомію та дисекцію
лімфатичних вузлів. Він виїхав з Аргентини, доки Евіта ще не прокинулася
після операції. Він більше ніколи не бачив своєї пацієнтки і відмовився від
оплати своєї праці. За бажанням Хуана Перона, брата Евіти, а також інших
родичів хвора ніколи так і не довідалася, якою була роль Пека і Каниніко
в її лікуванні. Після операції Евіті повідомили, що Фіночетто видалив їй
матку, але справжній діагноз не називався. Після цього була призначена
променева терапія.
Поки Евіта одужувала після операції, Хуан Перон знову виграв президентські вибори. Дружина поволі поверталася до громадської діяльності. Проте в лютому 1952 р. біль у животі відновився. Результати біопсії
підтвердили наявність рецидиву.
Додаткове опромінення дало змогу на деякий час зменшити масу
пухлини, проте в травні 1952 р. біль у черевній порожнині знову посилився. Пек відхилив ідею повторного оперативного втручання, оскільки
сумнівався, що воно позитивно вплине на стан пацієнтки. Коли невдовзі
в Евіти виявили метастази в легенях, Пек порекомендував хіміотерапію
з використанням нітрогену муштарду (мустарген, ембіхін), який саме
тоді було впроваджено в США. Уперше в Аргентині було застосовано хі-
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міотерапію. Її метою було полегшення кашлю та задишки. У червні розвинулася кахексія – Евіта важила лише 36 кг. Через місяць померла в
33-річному віці.
Упродовж усієї історії хвороби діагноз приховували не лише від Евіти, а й від громадян Аргентини. Доктор Пек до своєї смерті в 1969 р.
так і не погодився розголосити деталі щодо своєї участі в лікуванні Евіти. Він пояснював це етичними мотивами. Водночас доктор Фіночетто
отримав національну золоту медаль від Конфедерації профспілок за
«виконання операції Евіті Перон». Офіційною причиною смерті Єви Перон
була названа лейкемія. Тоді приховування діагнозу злоякісної пухлини від
хворих було звичайною практикою. Вважалося, що пацієнт, дізнавшись
правду, може втратити надію, впасти в депресію і навіть заподіяти собі
смерть. Тому лікарі подавали пацієнтові лише той мінімум інформації,
який був потрібний для лікування. Така ситуація в Аргентині (як і,
зрештою, в Україні) зберігається, на відміну від розвинутих країн Заходу,
дотепер.
Деякі експерти вважають випадок Евіти Перон типовим прикладом
т.зв. VIP-синдрому, при якому відомі особи отримують неадекватну
медичну допомогу, причиною чого є або їх власна поведінка, або неоптимальні дії лікарів.
Перро, Кім
(Kim Perrot; 18.01.1967 – 19.08.1999, Х’юстон) –
американська професійна баскетболістка, чемпіонка WNBA (1997 і 1998) у команді «Houston
Comets».
У лютому 1999 р. в 32-річної Перро виявили
рак легені, який згодом метастазував у мозок.
Спортсменка віддала перевагу нетрадиційному
лікуванню в Мексиці, що, як вважають, приблизило її смерть. Перро – перша спортсменка у WNBA, яка померла під час
активної кар’єри. У пам’ять про неї створено «Куток Кім» («Kim’s Place») на
території відомого M. D. Anderson Cancer Center у Х’юстоні. Тут хворі на рак
діти мають змогу розважитися, зокрема за допомогою спортивних ігор.
Перуц, Макс
(Max Ferdinand Perutz; 19.05.1914, Відень – 06.02.2002, Кембридж,
Англія) – австро-британський хімік єврейського походження. У
1962 р. Перуцу (разом із Кендрю) надали Нобелівську премію з хімії

«Мить, коли колешся не для того, щоб тобі стало добре, а щоб не було погано,
настає дуже швидко» (Едіт Піаф)
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за дослідження структури глобулярних білків.
Згодом Перуц удосконалив створену ним модель
молекули гемоглобіну, зумів продемонструвати
функціонування цієї структури в процесі перенесення кисню в крові. Був директором Кавендішівської лабораторії, причому саме тоді, коли там
Вотсон і Крік досліджували структуру ДНК.
Помер у 87-річному віці від раку.

Петерсен, Форрест
(Forrest Silas Petersen; 16.05.1922, Голдридже, штат Небраска – 08.12.1990, Омаха, там
само) – американський військовий пілот і пілот-випробовувач. Учасник Другої світової
війни та війни в Кореї. Здійснив п’ять польотів
на ракетоплані «Х-15», досягнувши 28 вересня 1961 р. максимальної висоти 31 029 м. Із
1964 р. – старший помічник командира авіаносця «Ентерпрайз», який брав участь у бойових операціях під час в’єтнамської війни, у 1969–1971 рр. – капітан цього авіаносця. У 1976–1980 рр. –
заступник командувача авіаційних систем ВМС США. У травні 1980 р.
став віце-адміралом.
Помер у 68-річному віці від раку. Похований на Арлінґтонському
національному цвинтарі.
Петрі, Педро
(Pedro Pietri; 21.03.1944, Понс, Пуерто-Рико –
03.03.2004, Нью-Йорк) – пуерториканський поет.
З раннього дитинства жив серед пуерториканців
у Нью-Йорку і їм присвятив свої основні твори,
назвавши земляків «ньюориканцями».
У грудні 2003 р. під час оперативного втручання
в Петрі виявили задавнений рак шлунка. Від січня
2004 р. він отримував нетрадиційне лікування в
мексиканському місті Тіхуана. Вартість такого лікування не покривалася
страхівкою, і Петрі заборгував за нього понад 30 тис. доларів. Ці гроші
заплатили друзі поета. Помер у 59-річному віці під час польоту з Мексики
додому.

«Ніхто не може бути надто багатим або надто струнким» (Барбара Пейлі)
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Петросян, Тіґран
(Тигран Вартанович Петросян; 17.06.1929,
Тбілісі – 13.08.1984, Москва) – радянський шахіст
вірменського походження, 9-й чемпіон світу зі
шахів (1963–1969). Виграв цей титул у Ботвінніка,
а програв – Спаському. Однак зазначають, що
стиль гри Петросяна був маловидовищним, ґрунтувався на захисті. Чотириразовий чемпіон СРСР зі
шахів (1959, 1961, 1969, 1975), шаховий теоретик
і журналіст. Головний редактор тижневика «64»
(1968–1977).
Помер у 55-річному віці від раку шлунка.
Пехлеві, Мохаммед Реза
(Mohammad Reza Pahlavi; 26.10.1919, Тегеран –
27.07.1980, Каїр) – останній шах Ірану, котрий
правив країною з 1941 по 1979 рр. Він ліквідував
багатопартійну систему та встановив авторитарний режим. Опозицію піддавав жорстоким розправам за допомогою таємної поліції САВАК. У зовнішній політиці тісно співпрацював з країнами Заходу
та США. Спираючись на доходи від продажу нафти,
розпочав у 1963 р. кілька економічних і соціальних
реформ. Однак швидка модернізація за західним зразком призвела до
диспропорцій в економіці, а західні цінності не були сприйняті більшістю
населення. Незадоволенням скористалися кола ісламського шиїтського
духівництва. Безсилий зберегти контроль над ситуацією, Пехлеві в січні
1979 р. залишив країну, а влада перейшла в руки духівництва на чолі з
аятолою Хомейні. Проживав у Єгипті, Марокко та Мексиці.
Восени 1979 р. захворів на негоджкінську лімфому. Президент США
Джиммі Картер дозволив йому прибути в США для лікування. Проте
приїзд Мохаммеда Рези Пехлеві спричинив у листопаді 1979 р. захоплення мусульманськими екстремістами американського посольства в Ірані,
що зумовило гостру міжнародну кризу. Шах переїхав до Панами, а потім
знову до Єгипту, де помер у 60-річному віці від прогресування хвороби.
Печі-Фіпсон, Едіт
(Edith Pechey-Phipson, перед одруженням – Mary Edith Pechey; 1845,
Ленґхем, Ессекс – 1908, Фолкстоун, Кент) – одна з перших жінок-лікарів
у Великобританії, борець за права жінок. Понад 20 років працювала в
жіночому госпіталі в Індії.
У 1907 р. була прооперована з приводу раку грудної залози. Невдовзі
63-річна Печі померла від прогресування хвороби.
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Піаф, Едіт
(Edith Piaf, насправді – Édith Giovanna Gassion;
19.12.1915, Париж – 11.10.1963, Канни) – славетна французька співачка й акторка. Вирізнялася
своєрідним тембром голосу та експресивним
виконанням пісень, найвідоміші з яких «La vie en
rose» (1946), «Hymne à l’amour» (1949), «Padam…
Padam…» (1951), «Milord» (1959), «Non, je ne regrette rien» (1960). Незважаючи на зміни стандартів
і вподобань, Піаф залишається однією з найбільш
улюблених співачок Франції. У 1998 р. введена
до Залу слави премії «Ґреммі».
У 1952 р. Едіт потрапила у дві автокатастрофи. Для послаблення болю, зумовленого переломами руки та ребер, їй вводили морфій. Як
наслідок, у співачки розвинулася наркотична залежність. Окрім цього,
вона зловживала алкоголем, часто впадала в депресії. У 1961 р. Едіт дізналася, що невиліковно хвора на рак печінки. Померла від прогресування
хвороби в 47-річному віці. Похована на цвинтарі Пер-Лашез у Парижі.
У поховальній процесії брали участь сотні тисяч людей.
Пікколо, Браян
(Brian Piccolo; 31.10.1943, Піттсфілд, штат Массачусетс – 16.06.1970, Чикаґо) – американський
спортсмен (професійний американський футбол).
Подавав великі надії, але передчасно помер.
Ще в липні 1969 р. Пікколо успішно пройшов
медичний огляд перед початком чергового сезону.
Проте вже в листопаді він почав кашляти і скаржитися на задишку. За результатами рентґенографії легенів виявили пухлину в середостінні. Біопсія
дала змогу констатувати екстрагенітальну
ембріональну карциному (тоді в літературі було описано лише 400 таких
випадків у цілому світі і прогноз захворювання був украй несприятливим,
оскільки ще не було платиновмісних цитостатиків). Наприкінці листопада
у відомому Memorial Sloan-Kettering Cancer Center у Нью-Йорку під
час майже 5-годинної операції Пікколо видалили пухлину й уражені
лімфатичні вузли. Прогноз лікарі оцінювали оптимістично. Проводився
курс хіміотерапії. Проте вже в лютому 1970 р. на грудній клітці з’явилася
пухлина завбільшки понад 5 см. Окрім цього, було виявлено метастаз у
лівій легені. Знову вдалися до інтенсивної хіміотерапії, яка однак була
неефективною. Наприкінці березня для видалення пухлини грудної стінки
здійснили мастектомію з абляцією аксилярної ділянки. Браяна повідомили,
що потрібно видалити частину легені та провести променеву терапію.
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Лише тоді Пікколо оголосив, що більше не зможе займатися спортом.
На початку червня виявили метастази в печінці. Невдовзі він помер у
26-річному віці.
Вже після смерті Пікколо була опублікована його автобіографія «Короткий сезон» («A Short Season»), а також вийшла друком книга про нього
«Я – третій» («I am Third»), автор якої – товариш спортсмена Ґейл Сеєрс. Про
Пікколо знято фільм «Brian’s Song». У пам’ять про нього в 1980 р. студенти
створили Brian Piccolo Cancer Fund Drive, який зібрав мільйони доларів
на вивчення методів лікування раку.
Пілсудський, Юзеф
(Józef Klemens Piłsudski; 05.12.1867, Жулава,
поблизу Вільнюса – 12.05.1935, Варшава) – польський політичний і державний діяч. Перший голова
відродженої Польської держави, засновник польської армії. Навчався на медичному факультеті
Харківського (виключений за участь у студенських
виступах), згодом – Віденського університетів. У
1887 р. Пілсудський був заарештований царською
владою, звинувачений у підготовці замаху на Алєксандра III і засуджений до 5-річного заслання в
Сибір. Його старшого брата, який був товаришем Алєксандра Ульянова (брата Владіміра Лєніна), засудили до 15-річної каторги. На початку
1900-х рр. Пілсудський проживав у Львові (на теперішній вул. Гвардійській),
Лондоні та Токіо. Під час революції 1905–1907 рр. у Російській імперії керував бойовими терористичними групами. Ставши у листопаді
1918 р. тимчасовим керівником Польської держави, провадив агресивну
політику щодо Західноукраїнської Народної Республіки. У квітні 1919 р.
перекинув на український фронт армію генерала Ю. Галлера, яку Антанта
сформувала лише для воєнних дій проти більшовиків. З метою створення спільного антибільшовицького фронту підтримував Симона Петлюру
в боротьбі проти Радянської Росії. У квітні 1920 р. став першим маршалом Польщі. Досягнув перемоги в Польсько-радянській війні 1920 р.
Уклав Варшавський договiр 1920 р. У 1926–1928 рр. і в 1930 р. – прем’єрміністр Польщі. Стверджував, що Росія перестане бути імперією і не
загрожуватиме багатьом країнам лише тоді, коли «з-під її влади буде
вирвано Україну».
Помер у 67-річному віці від раку печінки (можливо, від метастазів
у печінці) у Бельведерському палаці. Відомі його проникливі слова за
місяць до смерті: «Я програв своє життя. Мені не вдалося створити вільну
від росіян Україну».
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Пім, Барбара
(Barbara Mary Crampton Pym; 02.06.1913,
Освестрі, Шрофшир – 11.01.1980, Оксфорд, Оксфордшир) – англійська письменниця та редакторка
антропологічних журналів.
Упродовж життя мало багато коханців, але не
одружувалася. У 1971 р. їй здійснили мастектомію
з приводу раку грудної залози. Померла в 66-річному віці від прогресування хвороби.
Пімлотт, Стівен
(Steven Charles Pimlott; 18.04.1953, Стокпорт,
Чешир – 14.02.2007, Лондон) – відомий англійський оперний і театральний режисер, а також
актор. За заслуги перед Великобританією став
офіцером Британської імперії.
Помер у 53-річному віці від раку легені.
Піндлінґ, Лінден
(Lynden Oscar Pindling; 22.03.1930, Нассау, Багами – 25.08.2000, там само) – перший темношкірий прем’єр-міністр колоніального уряду Багамських Островів (1967–1973) і незалежних Багамів
(1973–1992), де за його правління встановився
один з найвищих рівнів життя в західній півкулі.
У 1983 р. королева Єлизавета ІІ надала йому титул
рицаря. Незважаючи на корупційні звинувачення, досі його пам’ять поважають на батьківщині
(його іменем, наприклад, названо аеропорт у
столиці Багамів), називаючи «батьком нації».
Помер у 70-річному віці від раку простати після тривалої боротьби з
хворобою.
Пінкус, Ґреґорі
(Gregory Goodwin Pincus; 09.04.1903, Вудбайн,
штат Нью-Джерсі – 22.08.1967, Бостон) – американський ендокринолог, чиї дослідження протизаплідних властивостей стероїдів спричинилися
до появи ефективних оральних контрацептивів.
Походив з єврейської сім’ї – мати емігрувала в США
з Латвії, а батько – з Росії. У 1960 р. FDA зареєстру-
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вала перший засіб для контролю народжуваності – «Enovid». Згодом Пінкус
працював над гормональними засобами для лікування раку грудної залози
та ускладнень вагітності.
Помер у 64-річному віці від рідкісної форми злоякісного ураження
кісткового мозку (мієлоїдної дисплазії?). Захворювання пов’язували
зі шкідливою дією хімічних реактивів, які він використовував у своїй
науковій роботі.
Пірогов, Ніколай
(Николай Иванович Пирогов; 25.11.1810, Москва – 05.12.1881, с. Вишня, нині – у межах Вінниці) – російський хірург й анатом, педагог. Навчався в Москві. До професорської діяльності Пірогов готувався в університеті м. Дерпт (нині –
Тарту), який тоді вважався найкращим у Росії.
Вже у віці 26 років став професором. Через кілька
років Пірогова запросили до Медико-хірургічної академії в Петербурзі. Йому належить багато
новаторських прийомів у хірургії (почав оперувати поранених під
ефірним наркозом, запропонував гіпсову пов’язку та ін.), організації
допомоги пораненим під час війни. Брав участь у кількох війнах (зокрема, у Кримській війні). Видав перший анатомічний атлас «Топографічна анатомія, ілюстрована розтинами, проведеними через заморожене
тіло людини в трьох напрямах», який став незмінним керівництвом
для лікарів-хірургів.
На початку 1881 р. Пірогов зауважив виразку на твердому піднебінні. Розцінив її як опік (мав звичку полоскати рот гарячою водою, щоб
не було чути запаху тютюну). Проте через кілька тижнів сказав дружині:
«Це, здається, рак». У Москві Пірогова оглядав Скліфосовській, потім
Валь, Ґрубе. Пропонували операцію. Однак дружина повезла Пірогова
у Відень до славетного Більрота. Той, бачачи безперспективність
операції, запевняв, що виразка доброякісна та відмовляв від хірургічного
втручання. Судячи зі щоденників Пірогова, він навіть на деякий час
повірив у це. Невдовзі Пірогов помер у 71-річному віці від прогресування
раку твердого піднебіння.
Пірсон, Лестер
(Lester Bowles Pearson; 23.04.1897, Торонто – 27.12.1972, Оттава) –
канадський політик. У 1928 р. з посади в міністерстві закордонних
справ Канади розпочалася його дипломатична кар’єра. Від 1944 до
1946 рр. – посол Канади в США. Очолював делегацію Канади в НАТО до
1957 р. У 1951–1952 рр. – голова ради НАТО; у 1946–1952 рр. – голова
канадської делегації в ООН. У 1950 р. входив до «комісії трьох», яка роз-
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робила пропозиції щодо бойових дій у Корейській
війні. У 1956 р., коли єгипетський президент Гамаль Абдель Насер націоналізував Суецький
канал, запропонував проект створення сил ООН з
підтримки миру. За свою роль у подоланні Суецької
кризи був нагороджений Нобелівською премією
миру (1957). У 1963–1968 рр. був прем’єр-міністром
Канади. За п’ять років йому вдалося вдосконалити
соціальне законодавство, започаткувати, за його
словами, «добре суспільство».
Помер у 75-річному віці від раку печінки.
Пітчер, Моллі
(Molly Pitcher, насправді – Mary Ludwig;
13.10.1754, Трентон, штат Нью-Джерсі – 22.01.1832,
Карлайсл, штат Пенсильванія) – героїня американської Війни за незалежність. В одному з останніх
боїв цієї війни – битві при Монмуті – Моллі Пітчер
підносила воду воякам. Своє прізвисько («pitcher»
означає «глечик») вона отримала тому, що постійно
приносила солдатам джерельну воду в глечику.
Коли її чоловіка-артилериста тяжко поранили, вона
взяла шомпол з його рук і долучилася до бою. Ім’я
Моллі стало легендарним, а Джордж Вашинґтон особисто надав їй звання
сержанта.
Померла в 77-річному віці від раку шкіри. Біля її могили встановили
прапор і гармату.
Планк, Конні
(Konrad «Conny» Plank; близько 1943, Австрія – 18.12.1987, Кельн) – один із найвпливовіших музичних продюсерів і звукоінженерів кінця ХХ ст. Власник легендарної «Conny
Plank Studio» в Кельні. Розпочав музичну
кар’єру, працюючи звукооператором Марлен Дітріх. У 1970-х рр. був продюсером, а
іноді також звукоінженером найвідоміших
німецьких груп. Його роботи 1970-х рр. і прийоми звукозапису суттєво
вплинули на численних британських й американських новаторських
музикантів і продюсерів.
Помер у 44-річному віці від раку.
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Плант, Жак
(Joseph Jacques Omer Plante; 17.01.1929,
Шавініґен-Фоллз, Квебек – 27.02.1986, Сієрра,
Швейцарія) – видатний канадський хокеїст, воротар Джейк-змія (виступав у 1952–1975 рр.).
Основних успіхів досяг з командою «Montreal
Canadiens». Шість разів здобував Кубок Стенлі,
сім разів визнавався найкращим воротарем
НХЛ. У 1998 р. йому відвели 13-те місце у списку
100 найвидатніших хокеїстів усіх часів (з воротарів кращим був лише Террі Савчук). До 1959 р.
Плант мав вже чотири переломи носа, два переломи скул, перелом щелепи та лобної кістки, струс мозку і дві сотні швів на лиці. Після чергової травми догравав матч у створеній ним спеціальній воротарській
масці. Саме з його іменем пов’язують винахід цього невід’ємного нині
атрибута хокейних воротарів. У 1978 р. введений до Залу слави хокею.
Помер у 57-річному віці від раку шлунка.
Плешетт, Сюзанн
(Suzanne Pleshette; 31.01.1937, Нью-Йорк –
17.01.2008, Лос-Анджелес) – американська акторка єврейського походження. Найвідоміші її ролі
у фільмах «Птахи» Альфреда Гічкока («The Birds»,
1963) та «Римська пригода» («Rome Adventure»,
1962), а також у бродвейських виставах.
У серпні 2006 р. акторка розпочала лікування
раку легені в Cedars-Sinai Medical Center. Вона
отримувала хіміотерапію. Через рік було офіційно
повідомлено, що лікування виявилося успішним. Однак невдовзі Плешетт
померла в 70-річному віці від прогресування хвороби.
Пол Пот
(Pol Pot, від фр. – Politique Potentielle / Потужний
Політик, насправді – Салот Сар; 19.05.1925, КомпонТом, Камбоджа – 16.04.1998, Бангкок) – правитель
Камбоджі, лідер Червоних кхмерів. Народився
в епоху французької колонізації. Здобувши середню освіту в місцевій французькій школі, був
направлений до Франції для вступу до Паризького
університету, де захопився ліворадикальними
ідеями. Повернувшись до Камбоджі, організував
рух Червоних кхмерів, який у 1967 р. розпочав антиурядову партизанську
війну. У 1975 р. загони Пол Пота захопили столицю Камбоджі Пномпень.
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Відтак у країні політик встановив режим жорстокого терору проти
представників вищого класу та інтелігенції (тоді було знищено понад
20 % населення Камбоджі). У 1979 р. режим Пол Пота був повалений
в’єтнамськими військами, що окупували країну. Пол Пот з групою
прихильників відступив у джунглі.
У 1984 р. 59-річний Пол Пот захворів на лімфому Годжкіна. Про подальші події точних відомостей немає. У всякому разі він вирішив знову
одружитися. Його 22-річна дружина в 1986 р. народила йому дочку. Після
цього Пол Пот вирушив у Китай для лікування. За офіційною версією,
72-річний Пол Пот помер від серцевої недостатності.
Поланко, Хесус де
(Jesus de Polanco, насправді – Jesús Polanco
Gutiérrez; 07.11.1929, Мадрид – 21.07.2007, там
само) – засновник найбільшого іспанського видавництва «Prisa», один із найбагатших підприємців Іспанії. Відновив вільну пресу після повалення режиму Франко. До медіа-групи «Prisa»
входять радіостанція «Cadena Ser», газета лівого
спрямування «El Pais» та ін. У рейтингу найбагатших іспанців за підсумками 2006 р. Поланко посів
11-те місце. Його спадок оцінювали у 2,3 млрд
євро. У рейтингу мільярдерів світу журнал «Forbes» відвів медіа-магнату
258-ме місце.
Помер у 77-річному віці від раку.
Поледурис, Безіл
(Basil Poledouris; 21.08.1945, Канзас-Сіті, штат
Міссурі – 08.11.2006, Лос-Анджелес) – греко-американський кінокомпозитор. Написав музику
до таких фільмів: «Голуба лагуна» («The Blue Lagoon», 1980), «Конан-варвар» («Conan the Barbarian», 1982), «Конан-руйнівник» («Conan the Destroyer», 1984), «Робот-поліцейський» («Robocop»,
1987, 1990, 1993 – три фільми), «Полювання за
˝Красным октябрём˝» («The Hunt for Red October»,
1991), «Зоряний десант» («Starship Troopers», 1997),
«Знедолені» («Les Miserables», 1998) та ін.
Помер у 61-річному віці після тривалої боротьби з раком.
«Три речі ведуть до розорення: жінки, перегони і довіра до експертів»
(Жорж Помпіду)
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Полінґ, Лайнус
(Linus Carl Pauling; 28.02.1901, Портленд, штат
Ореґон – 19.08.1994, Біґ-Сур, штат Каліфорнія) –
видатний американський хімік. Єдиний, хто
отримав дві одноособові Нобелівські премії – з
хімії (1954) і миру (1962). Навчався в Каліфорнійському технологічному інституті, де в 1925 р.
здобув докторський ступінь з хімії. Працював
у цьому закладі в 1922–1964 рр. Досліджував
природу хімічних зв’язків, структуру молекул;
розробив квантомеханічну теорію діамагнетизму; створив метод електронних пар, теорію резонансу, сформулював теорію будови й функції
білка; відкрив атомну структуру багатьох білків, зокрема гемоглобіну.
Був пацифістом, виступав проти рішення свого уряду щодо створення
водневої бомби. У 1955 р. Полінґ та 52 інших нобелівських лауреатів
підписали Майнауську декларацію, у якій вимагали припинити гонку
озброєнь. Полінґ брав участь в організації Паґуоського руху за наукове співробітництво та міжнародну безпеку. Ця діяльність сприяла укладенню угоди про заборону ядерних випробувань. Лауреат Лєнінської
премії «за зміцнення миру між народами». За результатами опитування
авторитетного наукового журналу «New scientist» Полінґа зарахували до
20 найвидатніших учених всіх часів (серед представників ХХ ст. окрім
нього був лише Ейнштейн). Широковідомий своїми небезсумнівними
теоріями альтернативного лікування, зокрема великими дозами вітаміну С.
У 1991 р. в Полінґа виявили рак простати. Через два роки отримував
променеву терапію. Помер у 93-річному віці від прогресування хвороби.
Поліщук, Любов
(Любовь Григорьевна Полищук; 21.05.1949,
Омськ – 28.11.2006, Москва) – радянська і російська акторка театру і кіно. В останньому дебютувала в 1976 р., зігравши роль у телевізійному фільмі
Марка Захарова «12 стульев». Загалом знялася в
майже 80 фільмах, зокрема у «Вавілоні XX» (1970), а
також у культовому серіалі «Моя прекрасная няня»
(2004).
Померла в 57-річному віці від злоякісного
ураження хребта. ЗМІ пов’язували хворобу
з травмою, якої акторка зазнала під час знімання фільму «12 стульев». Проте відомо, що її постійно турбував біль у
хребті, який загострився після пологів, а згодом і після автокатастрофи у
2000 р. У жовтні 2005 р. акторку госпіталізували в Боткінську лікарню,
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потім в Інститут ім. Вішнєвського і в НДІ нейрохірургії ім. Бурденко, де їй
виконали дуже складну операцію на хребті. Далі лікувалася в Ізраїлі, де
отримала перший цикл хіміотерапії. Другий цикл відбувся в Москві, але
лікування було неефективним.
Помпіду, Жорж
(Georges Jean Raymond Pompidou; 05.07.1911,
Монбудіф, департамент Канталь – 02.04.1974,
Париж) – французький державний діяч. Прем’єрміністр п’яти урядів при Шарлі де Ґоллі (1962–
1968). Обраний президентом Французької Республіки (1969–1974, до смерті) після відходу з цієї
посади де Ґолля. Автор багатьох праць з історії
французької літератури, зокрема відомої антології
французької поезії.
Помер несподівано у 62-річному віці від хвороби Вальденштрема (рідкісний підтип негоджкінської лімфоми).
Понс, Лілі
(Lily Pons, при народженні – Alice Joséphine
Pons; 12.04.1898, поблизу Канн – 13.02.1976, Даллас,
штат Техас) – видатна американська оперна
співачка (колоратурне сопрано) французького
походження. У 1931–1960-х рр. була провідною
співачкою в Метрополітен-опері.
Померла в 77-річному віці від раку підшлункової залози.
Попл, Джон
(John Anthony Pople; 31.10.1925, Бернем-он-Сі,
Англія – 15.03.2004, Чикаґо) – англо-американський
математик і хімік. Лауреат Нобелівської премії з хімії, яку отримав у 1998 р. спільно з Уолтером Коном
за великий внесок у дослідження в квантовій хімії, а також за розробку комп’ютерних обчислювальних методів квантової хімії та розвиток методу
функціоналу щільності. Це важлива подія, що свідчить про особливе визнання цілого напряму математики, основне завдання якого – створення бази та конкретних методів інженерних розрахунків об’єктів мікросвіту,
насамперед – молекулярних. У 2003 р. королева Єлизавета ІІ надала йому
титул рицаря. Нагороджений орденом офіцера Почесного легіону.
Помер у 78-річному віці від раку печінки.
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Порберґсдоттір, Ґудрін
(Guðrún Katrín Þorbergsdóttir; 14.08.1934,
Рейк’явік – 12.10.1998, Сіетл, штат Вашинґтон) –
дружина президента Ісландії (1996–1998) Олафа Раґнера Ґрімссона. Була дуже талановитою
та харизматичною, з чим пов’язували політичні
успіхи її чоловіка.
У вересні 1997 р. в неї виявили лейкемію. Лікувалася в Сіетлі (США), де й померла в 64-річному віці.
Портер, Ерік
(Eric Richard Porter; 08.04.1928, Лондон –
15.05.1995, там само) – англійський актор кіно
та телебачення. Найвідоміша роль – образ Сомса Форсайта в «Сазі про Форсайтів» («The Forsyte
Saga», 1967). За цю роль отримав премію BAFTA.
Зіграв роль професора Моріарті в серіалі «Пригоди Шерлока Холмса» («The Adventures of Sherlock
Holmes», 1985).
Помер у 67-річному віці від раку товстої
кишки.
Портер, Найрі
(Nyree Dawn Porter; 22.01.1936, Напієр, Нова
Зеландія – 10.04.2001, Лондон) – британська
кіноакторка. Найвідоміші ролі – Джейн Ейр
в однойменному фільмі («Jane Eyre», 1970),
Ірен Форсайт у «Сазі про Форсайтів» («The Forsyte
Saga», 1967).
Померла в 65-річному віці від лейкемії.

Портерфілд, Ян
(John «Ian» Porterield; 11.02.1946, Данфермлайн, Шотландія – 11.09.2007, Суррей,
Англія) – футбольний тренер. За свою 30-річну кар’єру Портерфілд тренував національні
збірні Замбії, Зімбабве, Оману, Трінідаду та
Тобаго, а також був головним тренером лондонського клубу «Челсі». Під його керівництвом за короткий час у 2007 р. збірна Вірменії
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здолала команди Казахстану та Польщі, а також здобула сенсаційну нічию
в матчі зі збірною Португалії.
На початку 2007 р. в Портерфілда виявили рак товстої кишки, від
якого він помер у 61-річному віці.
Поцці, Моана
(Anna Moana Rosa Pozzi; 27.04.1961, Ґенуя –
15.09.1994, Ліон) – відома італійська порноакторка.
При зрості 178 см мала природні груди 5-го розміру. Знялася в понад 100 фільмах, брала участь
у багатьох скандальних телепрограмах. Серед
коханців Моани були прем’єр-міністр Італії Беттіно
Краксі, актори Роберто де Ніро і Роберто Беніньї,
футболісти Паоло Фалькао та Марко Тарделлі.
Проте відомо про бісексуальність Моани. Від кінця 1980-х рр. брала
активну участь у політиці. Балотувалася в парламент і на посаду мера
Риму як кандидат Партії кохання Італії, котру ж сама й створила.
Відомо, що Моана хворіла на вірусний гепатит (були чутки і про ВІЛінфекцію). У 33-річному віці акторка померла від раку печінки. Про її
хворобу знали тільки найближчі родичі та друзі. Чоловік Моани згодом
в одному з інтерв’ю повідомив, що здійснив, на її прохання, евтаназію,
ввівши повітря у вену. Частина коштів Моани (50 млрд лір або 40 млн євро)
була пожертвувана після її смерті на дослідження раку.
Превер, Жак
(Jacques Prévert; 04.02.1900, Ньюіллі-сюрСен – 11.04.1977, Омонвілль-ла-Петі) – французький поет і кінодраматург. Його поезія входить
до шкільної програми, за нею вивчають мову. Багато віршів Превера, зокрема «Осіннє листя» («Les
Feuilles Mortes» на музику Владіміра Косми), стали
французькими популярними піснями. Превер був
одним з найяскравіших представників поетичного
реалізму у французькому кіно. Автор сценаріїв до
класичних фільмів Мішеля Карне «Забавна драма»
(«Drôle de drame», 1937), «Набережна туманів» («Quai des brumes», 1938),
«День починається» («Le jour se lève», 1939) і «Діти райка» («Les enfants du
paradis», 1945) – одного з найбільших фільмів усіх часів.
Помер у 77-річному віці від раку легені.
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Прогіас, Антоніо
(Antonio Prohias; 17.01.1921, Сенфуеґос, Куба –
24.02.1998, Маямі, штат Флорида) – американський
творець коміксів кубинського походження. Роботу
карикатуриста розпочинав у газеті «Ель Мундо»
(«El Mundo»), але через стан зі свободою преси
після приходу до влади Кастро емігрував у 1960 р.
до США. У січні 1961 р. в гумористичному журналі
«MAD» був опублікований перший випуск коміксів «Шпигун проти шпигуна» («Spy vs. Spy») з чітко
вираженим політичним підтекстом. За 40 років
вийшли друком понад 600 випусків коміксів, де шпигуни не переставали
дивувати своєю винахідливістю та зловісністю, які поєднувалися з милим
шармом.
Помер у 77-річному віці від раку легені.
Пу І
(Henry Pu-Yi; 07.02.1906, Пекін – 17.10.1967,
там само) – десятий представник маньчжурської династії Цін, останній імператор Китаю (1908–
1912 рр., носив титул до 1924 р.; по суті, останнім
імператором Китаю був Юань Шикай, який правив кілька місяців у 1916 р.). У 1932–1945 рр. – голова створеної японцями маріонеткової держави
Маньчжоу-го. У 1945 р. потрапив у радянський
полон. Був свідком звинувачення на Токійському
процесі (1948). Після тривалого арешту проживав у
Пекіні. П’ять разів одружувався, але дітей не мав. Герой славетного фільму
Бернардо Бертолуччі «Останній імператор» («The Last Emperor», 1987).
Помер у 61-річному віці від раку нирки.
Пурвіанс, Една
(Olga Edna Purviance; 21.10.1895, Парадіз, штат
Невада – 11.01.1958, Голлівуд, штат Каліфорнія) – американська акторка німого кіно. У 1916–
1923 рр. була провідною виконавицею ролей у
фільмах Чарлі Чапліна, знявшись у 33 його
стрічках. Деякий час була коханкою Чапліна, до
кінця свого життя пребувала на його цілковитому
матеріальному утриманні.
Померла в 62-річному віці від раку горла.

Розділ ІІ. РАК: Жертви 397
Путіни, Марія і Владімір
(Мария Ивановна Путина, перед одруженням – Шеломова; 1911, Зарєч’є, Тверська обл. – початок 1999, Санкт-Петербурґ;
Владимир Спиридонович Путин; 02.1911,
Поміново, Тверська обл. – 02.08.1999, СанктПетербурґ) – мати і батько президента Росії
Владіміра Путіна (2000–2008).
Обоє померли від раку у 88-річному віці.
Пуччіні, Джакомо
(Giacomo Antonio Domenico Michele Secondo
Puccini; 22.12.1858, Лукка – 29.11.1924, Брюссель) –
славетний італійський оперний композитор, якого вважають найкращим із так званих веристів.
Автор таких надзвичайно популярних опер, як
«Манон Леско» («Manon Lescaut», 1893), «Богема»
(«La bohème», 1896), «Тоска» («Tosca» 1900), «Чіочіо-сан» («Madama Butterly», 1904). Остання згодом
зазнавала змін. Друга постановка «Чіо-чіо-сан»
у театрі «Ґранде» була успішною великою мірою
завдяки співачці Соломії Крушельницькій. Майже кожний сучасний
оперний театр у репертуар сезону включає хоча б один твір Пуччіні.
Композитор був затятим курцем. Наприкінці 1923 р. під час роботи над
останньою своєю оперою «Турандот» («Turandot»), яку вважав «лебединою піснею», почав скаржитися на біль у горлі. Було діагностовано рак
гортані. Про характер захворювання знав лише син Пуччіні. Здійснювалося експериментальне тоді променеве лікування в Брюсселі. Помер у
65-річному віці наступного дня після операції з приводу кровотечі.
П’ятигорський, Гріша
(Gregor Piatigorsky; 17.04.1903, Єкатеринослав, тепер – Дніпропетровськ – 06.08.1976,
Лос-Анджелес) – український й американський
віолончеліст. Навчався в Московській консерваторії. Став у 15-річному віці провідним віолончелістом Большого театру. У вагоні для великої
рогатої худоби виїхав у 1920 р. з більшовицької
Росії. Навчався в Берліні та Лейпциґу. Грав у
вільний час у кафе, де його почув славетний
диригент Вільгельм Фуртвенґлер і запросив до Берлінської філармонії.
У 1929 р. вперше відвідав США, де виступав з провідними оркестрами
та диригентами. Одружився в 1937 р. з дочкою відомого банкіра
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Ротшильда. Невдовзі переїхав з родиною до США. Там здійснив багато
записів у тріо зі славетними Артуром Рубінштейном і Яшою Хейфецом.
Володів двома інструментами роботи Страдіварі. Багатьма сучасниками
вважався найвидатнішим виконавцем на струнних інструментах усіх часів.
Помер у 73-річному віці від раку легені.

Раббані, Мохаммед
(Mohammad Rabbani; 1955 або 1956, Кандагар – 21.04.2001, Равалпінді, Пакистан) – мулла,
один із засновників ісламського афганського руху «Талібан» (1994), друга особа в його ієрархії
після мулли Мохаммеда Омара. Брав активну
участь у боротьбі проти радянської окупації
Афганістану. У 1996 р. таліби захопили Кабул та
сформували новий уряд. Мулла Мохаммед Раббані став прем’єр-міністром й обіймав цю посаду до
смерті.
Упродовж кількох останніх років життя часто бував у Пакистані, де лікувався від раку печінки та помер у 45-річному віці у військовому госпіталі.
ООН, як виняток у санкціях проти Афганістану, дозволила доставити літаком тіло Раббані на батьківщину.
Рабін, Лея
(Leah Rabin, дівоче прізвище – Schlossberg;
08.04.1928, Кеніґсберґ, тепер – Калінінґрад –
12.11.2000, Петах-Тиква, Ізраїль) – вдова прем’єрміністра Ізраїлю Іцхака Рабіна, якого в 1995 р.
вбив радикально настроєний ізраїльтянин. Лея
познайомилася з майбутнім головою уряду в
15-річному віці, а йому виповнився 21 рік. Вони
одружилися в 1948 р. і прожили разом майже
піввіку. Була замішана в кількох фінансових скандалах, але мала великий авторитет в Ізраїлі.
Померла в 72-річному віці від раку легені.
Рабінович, Діна
(Dina Rabinovitch; 09.06.1963, Чарльстон, штат Південна Кароліна – 30.10.2007, Лондон) – британська журналістка та письменниця,
яка працювала для газети «The Guardian». Походила з ортодоксальної
єврейської родини.
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Хворіла на рак грудної залози, досвід боротьби з яким висвітлювала регулярно в спеціальній
колонці в газеті. У грудні 2007 р. вийшла друком
книга «Скинь свою вечірню сукню» («Take Of Your
Party Dress»), що містить ці матеріали. Прибуток з
продажу книги (67 тис. фунтів стерлінгів) перерахувала Фонду клінічних досліджень раку в Mount
Vernon Hospital у Лондоні. Померла в 44-річному віці. Після її смерті доброчинні кошти збирають далі, щоб досягти мрії журналістки про збір
100 тис. фунтів стерлінгів.
Радзивіл, Барбара
(пол. – Barbara Radziwiłłówna, лит. - Barbora
Radvilaitė; 06.12.1520, Вільнюс – 08.05.1551, Краків) –
друга дружина короля Польщі Сиґизмунда Августа,
упродовж п’яти останніх місяців життя – польська
королева, велика княгиня Литовська. Вважалася
однією з найгарніших жінок свого часу Польщі та
Литви. Кохання короля й Барбари оспіване в багатьох легендах, які лягли в основу художніх творів і
фільмів.
Точна причина смерті 30-річної Барбари нез’ясована. Висувають кілька
версій. По-перше, – це отруєння. Проте відомо, що вже під час шлюбу зі
Сиґизмундом Барбара була тяжко хворою, а в середні віки не знали отрут,
які б діяли так повільно. Її смерть не була вигідною матері короля, якій
легенди приписують цей злочин. Врешті, відразу ж після смерті Барбари
версію отруєння не висували.
По-друге, – це сифіліс. Такі припущення можна знайти в листах братів
Барбари. Однак лікарям ця хвороба була добре відомою, тому дивно, що
лікування не відповідало тодішнім стандартам. Та й, з огляду на контагіозність сифілісу, не міг уникнути зараження сам король.
По-третє, – це наслідки лікування безпліддя. У ті часи дітородну функцію відновлювали, штучно зумовлюючи запалення внутрішніх геніталій.
Проте перебіг хвороби Барбари не відповідає цій версії.
Нині найвірогіднішою вважають версію щодо раку тіла або шийки
матки. Про рак відкрито мовиться в тодішньому літописі. Відомо, що
вже під час одруження в Барбари спостерігалися істотні набряки ніг (з
виразкуванням), а сама вона поступово сильно схудла. Тодішні лікарі
вважали лікування раку безуспішним (навіть шкідливим). Саме тому за
кілька місяців до смерті Барбари короля повідомили про швидкий сумний
кінець.
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Раднер, Джильда
(Gilda Radner, 28.06.1946, Детройт, штат Мічиґан – 20.05.1989, Лос-Анджелес) – американська
комедійна акторка єврейського походження, лауреатка премії «Еммі» (1998).
У другій половині 1980-х рр. у Раднер виявили
рак яєчників. Дуже негативно позначилися на
її емоційному та фізичному станах хіміотерапія
й опромінення, але вдалося досягнути короткочасної ремісії. Написала про цей період життя книгу «Це завжди щось»
(«It’s Always Something», 1989), де з гумором згадувала про боротьбу зі
стражданнями та болем. Під час одного з телешоу ведучий запитав, чому
її певний час не було видно на екранах. «О, я маю рака. А Ви що маєте?». У
1989 р. настав рецидив, і невдовзі 42-річна акторка померла в Cedars-Sinai
Medical Center. Після смерті вона стала символом протиракової боротьби
в США.
Її чоловік створив Gilda Radner Ovarian Detection Center у лікарні
Cedars-Sinai для обстеження жінок з підвищеним ризиком виникнення раку (зокрема, єврейок-ашкеназі). Він виступав у Конгресі США з
популяризацією програм раннього виявлення хворих на рак яєчників
й осіб з підвищеним ризиком цього захворювання. Крім цього, було
створено «Клуб Джильди», де хворі на рак і їхні родичі можуть збиратися
для психологічної підтримки. Ці клуби поширилися по США. У 2002 р. знято
фільм про життя Раднер.
Райл, Мартін
(Martin Ryle; 27.09.1918, Оксфорд – 14.10.1984,
Кембридж) – британський фізик й астроном, лауреат Нобелівської премії з фізики (1974). Був першим, хто отримав цю нагороду за дослідження в
астрономії. Його відкриття стосувалися радіоастрономії. Зокрема, винайшов т.зв. апертурний аналіз,
що дав змогу істотно розширити наші знання про
Всесвіт – виявити пульсари та квазари, підтвердити
теорію «великого вибуху» та ін. Член Королівського
товариства (1952). Королева Єлизавета ІІ надала
йому титул рицаря (1966).
У 1974 р. прооперований з приводу раку легені. Помер у 66-річному
віці від прогресування хвороби.

«Великим злочинам завжди передують дрібні. Ніхто ніколи не бачив, щоб боязка
невинність раптом перетворилася в нестримну розбещеність» (Жан Расін)

Розділ ІІ. РАК: Жертви 401
Ранчі, Роберт
(Robert Alexander Kennedy Runcie; 02.10.1921,
Ґрейт-Кросбі, біля Ліверпуля – 11.07.2000, СентОлбанз, Гертфордшир) – 102-й архієпископ Кентерберійський (керівник англіканської церкви) у
1980–1991 рр. Був прихильником реформ церкви.
Зокрема, виступав за примирення з римо-католицькою церквою. На відміну від багатьох релігійних діячів не засуджував гомосексуальних стосунків, а в приватному житті навіть мав багатьох
друзів-геїв. Нерідко відкрито виступав проти дій
Марґарет Тетчер, тодішнього прем’єр-міністра. У 1981 р. саме він дав шлюб
принцу Чарлі та Діані Спенсер (водночас приватно висловив припущення,
що це не останній їх шлюб). У 1991 р. йому надали пожиттєве перство.
У 1994 р. в США Ранчі виконали радикальну операцію з приводу раку
простати. Прогноз оцінювали сприятливо. Однак видатний церковний
діяч помер у 78-річному віці від прогресування раку.
Рапосо, Джо
(Joseph Raposo, Jr.; 08.02.1937, Фолл-Рівер, штат
Массачусетс – 05.02.1989, Бронксвілль, штат НьюЙорк) – американський композитор і сценарист.
Відомий за роботою над дитячим телефільмом
«Вулиця Сезам» («Sesame Street»). За музику до
фільмів отримав кілька премій «Ґреммі» й «Еммі», у
1981 р. номінувався на премію «Оскар».
Помер, не доживши кілька днів до свого 52-річчя, від негоджкінської лімфоми.
Рапп, Лорет
(Loret Miller Ruppe; 01.03.1936, Мілуокі, штат
Вісконсин – 08.06.1996, Бетезда, штат Мериленд) – американський політик і громадський
діяч, дружина конгресмена Філа Раппа. Була директором Корпусу Миру США (1981–1989), найдовше з усіх керівників цієї організації. Від 1989 р. –
посол США в Норвегії.
Померла в 60-річному віці від раку яєчників.
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Расін, Жан
(Jean Racine; 20.12.1639, Ферте-Мілон, графство
Валуа – 21.04.1699, Париж) – видатний французький драматург. Один із головних представників
класицизму. У сповнених глибокого песимізму
трагедіях – «Береніка» («Bérénice», 1670), «Мітридат»
(«Mithridate», 1673), «Федра» («Phèdre», 1677) –
подав проникливий аналіз людських пристрастей.
Член Французької академії (1673).
Помер у 59-річному віці від раку печінки.
Раскін, Джеф
(Jef Raskіn; 09.03.1943, Нью-Йорк – 26.03.2005,
Пацифіка, штат Каліфорнія) – видатний американський програміст. Від 1978 р. працював у компанії «Apple Computer». Саме Раскіну належить
ідея першого комп’ютера «Macіntosh». Перед творцями ставилося завдання створити недорогий,
максимально простий, орієнтований на рядового
користувача комп’ютер. Він же і назвав комп’ютер –
на честь свого улюбленого сорту яблук «макінтош».
У 1982 р. через розбіжності зі засновником компанії Стівом Джобсом Раскін залишив компанію. А через два роки на
американському ринку з’явилися перші комп’ютери «Macіntosh». Згодом
Раскін заснував власну компанію «Іnformatіon Applіance», яка розробляла
програмне забезпечення. У 2000 р. видав книгу «The Humane Іnterface»
про нові напрями в проектуванні комп’ютерних систем.
У грудні 2004 р. в Раскіна виявили рак підшлункової залози, від якого
вже через два місяці він помер у 62-річному віці.
Расселл, Розалінд
(Rosalind Russell; 04.06.1907, Ватербері, штат
Коннектикут – 28.11.1976, Беверлі-Гіллз, штат
Каліфорнія) – американська кіноакторка. Чотири рази висувалася на премію «Оскар», один раз
була нагороджена премією «Тоні». Отримала п’ять
премій «Золотий глобус» – рекорд стосовно цієї
премії.
Померла в 69-річному віці від раку грудної
залози.
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Ратофф, Ґреґорі
(Gregory Ratof; 20.04.1897, Самара, Росія – 14.12.1960, Солотурн, Швейцарія) – американський кінорежисер, актор і продюсер, який походив
з єврейської родини з Росії. Від 1922 р. проживав у США. У 1944 р. зняв
прорадянський пропагандивний фільм «Пісня Росії» («Song of Russia»).
Найвідомішу роль зіграв у фільмі «Все про Єву» («All About Eve», 1950).
Помер у 63-річному віці від лейкемії.
Рафт, Джордж
(George Raft, справжнє прізвище – Ranft;
26.09.1895, Нью-Йорк – 24.11.1980, Лос-Анджелес) – американський кіноактор, який прославився виконанням ролей ґанґстерів у фільмах
1930–1940-х рр. Знявся у відомому фільмі «У джазі
тільки дівчата» («Some Like It Hot», 1959).
Помер у 85-річному віці від лейкемії.

Рахманінов, Сєргєй
(Сергей Васильевич Рахманинов, Sergei
Vasilievich Rachmaninof; 02.04.1873, Сємьоново,
біля Новгорода – 28.03.1943, Беверлі-Гіллз, штат
Каліфорнія) – російський та американський
композитор, піаніст і диригент. У 19-річному віці
закінчив консерваторію із золотою медаллю
(композиція) і вирушив у велике концертне турне
Росією як піаніст-соліст й акомпаніатор. Ще під час
навчання створив свою першу оперу – «Алеко»,
Перший фортепіанний концерт, кілька романсів.
Рано надбав славу як композитор, піаніст і диригент. Проте його Перша
симфонія та Перший концерт на прем’єрах не мали успіху, що стало
причиною тяжкого нервового зриву. Протягом кількох років Рахманінов
не міг складати музику, і лише втручання досвідченого психіатра допомогло йому вийти з хворобливого стану.
У 1901 р. він закінчив свій Другий фортепіанний концерт, який мав
великий успіх. Незабаром Рахманінов став диригентом Большого театру
в Москві. У 1909 р. здійснив велике концертне турне США і Канадою,
виступаючи як піаніст і диригент. Композитор схвалив Лютневу революцію, але категорично засудив Жовтневий переворот 1917 р. і відразу залишив Росію.
Проживав у Стокгольмі, потім рік – у Данії, а 10 листопада 1918 р.
разом зі сім’єю переїхав до США. Багато гастролював в Америці та Європі
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й незабаром був визнаний одним з найвидатніших піаністів і диригентів
своєї епохи. В еміграції за чверть століття композитор написав лише кілька
творів.
Концертний тур 1942–1943 рр. дався Рахманінову дуже важко через
хворобу. Від середини січня 1943 р. його турбували кашель, біль у грудній
клітці, загальна слабкість, стрімко зменшувалася маса тіла. Ці симптоми
пояснювали простудою та віком. У середині лютого 1943 р. в Рахманінова
з’явилося кровохаркання. Останній концертний виступ відбувся 17 лютого
(Рахманінов закінчив його Сонатою № 2 Шопена, яка містить відомий
похоронний марш). Лише наприкінці лютого Рахманінова обстежили в
одній із клінік Лос-Анджелеса. Доктор Мур звернув увагу на утвір шкіри і
зробив біопсію. Було діагностовано задавнену меланому. Хворому про
це не повідомили, але і Рахманінов, за спогадами, погоджувався з різними
неправдоподібними поясненнями. Болі посилювалися, що вимагало
призначення наркотичних засобів. Хвороба швидко прогресувала, і
невдовзі 69-річний Рахманінов помер. Похований у Нью-Йорку.
Рачан, Івіца
(Ivica Račan; 24.02.1944, Еберсбах, Німеччина –
29.04.2007, Заґреб) – хорватський політик. Політичну кар’єру розпочав у 1972 р. в Союзі комуністів
Югославії Йосипа Броз Тіто. З ініціативи Рачана в
Хорватії в 1990 р. відбулися перші демократичні
багатопартійні вибори. Згодом він створив Соціалдемократичну партію Хорватії (Socialdemokratska
Partija Hrvatske, SPH), перетворивши її в потужну
опозиційну силу. Після перемоги на виборах був
прем’єр міністром Хорватії у 2000–2003 рр. На цій
посаді виконав істотну роботу щодо вступу Хорватії в ЄС.
У лютому 2007 р. в 63-річного Рачана виявили рак нирки. Лікарі публічно висловлювали оптимістічні прогнози, проте вже тоді були виявлені
метастази в мозку. За два тижні до смерті Рачан залишив посаду керівника
SPH. Тоді ж йому здійснили оперативне втручання з приводу метастазу в
плечовій кістці. Помер, фактично так і не опритомнівши після операції.
Раян, Корнеліус
(Cornelius Ryan; 05.06.1920, Дублін – 23.11.1974, Риджфілд, штат
Кеннектикут) – американський журналіст й автор історичних повістей
(зокрема, про Другу світову війну). Ірландець за походженням. Найвідоміші твори – «Найдовший день» («The Longest Day», 1959) про відкриття
другого фронту в Європі, «На один міст задалеко» («A Bridge Too Far», 1974),
«Остання битва» («The Last Battle», 1965) про битву за Берлін. За першими
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двома повістями створені популярні однойменні
фільми. У своїх книгах Раян розглядає події з різних
перспектив, суворо оперуючи фактами.
Помер у 54-річному віці від раку легені. Його
дружина написала книгу «Приватна битва» («A Private Battle») про боротьбу Раяна з хворобою.

Рей, Джеймс
(James Earl Ray; 10.03.1928, Алтон, штат Іллінойс –
23.04.1998, Нешвіл, штат Теннессі) – американський
злочинець, який 4 квітня 1968 р. вбив у Мемфісі
(штат Теннессі) Мартіна Лютера Кінґа. Був звичайним грабіжником, який спеціалізувався на
пограбуваннях заправних станцій і магазинів.
Перед вбивством Кінґа втік з в’язниці. Після цього
злочину його визнали одним із десяти найбільш
розшукуваних ФБР злочинців. Рея спіймали аж у
Лондоні і 11 березня 1969 р. засудили до 99 років
ув’язнення.
Помер у 70-річному віці. За однією версією – від раку. За іншою – від
ускладнень гепатиту С, яким заразився під час переливання крові у
в’язничній лікарні.
Рейґан, Дональд
(Donald Thomas Regan; 21.12.1918, Кембридж,
штат Массачусетс – 06.10.2003, Вільямбурґ,
штат Вірджинія) – американський політикреспубліканець, 66-й міністр фінансів США
(1981–1985) і керівник адміністрації (1985–1987)
президента Рональда Рейґана (вони не були
родичами). Один з авторів т.зв. рейґономіки.
Був замішаним у скандалі «Іран-контрас», через що подав у відставку.
Помер у 84-річному віці від раку.
Рейґан, Морін
(Maureen Elizabeth Reagan Revell; 04.01.1941, Лос-Анджелес – 08.08.2001,
Ґраніт-Бей, штат Каліфорнія) – перша дочка Рональда Рейґана від першого
шлюбу – з акторкою Джейн Віман. Батьки Морін розлучилися, коли
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їй виповнилося 7 років. Підтримувала добрі
стосунки з другою дружиною Рейґана – Ненсі.
Зустрічалася з ними навіть після того, як Рейґан
через хворобу Альцгеймера з 1994 р. перестав
з’являтися на людях. Активно підтримувала
організації, які борються з цією хворобою.
Упродовж всього життя була, як і батько, палкою
прихильницею Республіканської партії.
У 1996 р. невелика родимка на стегні Морін
почала збільшуватися і стала болючою. Деякий час вона ігнорувала
ці зміни. Відтак погодилася на її видалення під місцевою анестезією.
З’ясувалося, що це меланома. Після операції була призначена ад’ювантна
терапія інтерфероном. Під впливом лікування настала нетривала ремісія.
У цей час Морін брала активну участь у громадських рухах, завданням
яких є боротьба з меланомою. Закликала остерігатися ультрафіолетового
опромінювання та регулярно обстежувати шкіру в лікаря. Після розвитку
метастазів (зокрема, у мозку) отримувала хіміотерапію й опромінення.
Морін приховувала від ЗМІ свою хворобу і навіть після виснажливих курсів
лікування знаходила сили публічно виступати. Померла в 60-річному віці
від прогресування хвороби.
Рей-Джонс, Тоні
(Tony Ray-Jones; 07.06.1941, Веллс, Сомерсет –
13.03.1972, Лондон) – відомий британський фотограф.
Наприкінці 1971 р. Рей-Джонс почав скаржитися на сильну втому. Невдовзі у фотографа діагностували лейкемію. Була застосована хіміотерапія, проведення якої в США було надто дорогим, і
Рей-Джонс прибув до Лондона 10 березня 1972 р.,
де помер через три дні в Royal Marsden Hospital у
31-річному віці.
Рембо, Артюр
(Jean Nicolas Arthur Rimbaud; 20.10.1854,
Шарлевіль, – 10.11.1891, Марсель) – французький поет, славетний представник символізму. У
віршах виступав проти світу міщанських цінностей («П’яний корабель» / «Le bateau ivre», 1871).
Випередив творчість сюрреалістів збіркою поем у
прозі («Сезон у пеклі» / «Une Saison en Enfer», 1873;
«Осяяння» / «Les illuminations», 1874 тощо). Утік у
16-річному віці з дому, мандрував по півночі Фран-
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ції та Бельгії. У 1871 р. познайомився з відомим поетом Полем Верленом
і став його коханцем. Верлен був алкоголіком і в 1872 р. покинув заради
Рембо молоду вагітну дружину. Поети подалися в Лондон, де жебракували,
пиячили, вживали наркотики. Їх стосунки припинилися після того, як
п’яний Верлен прострілив руку Рембо. Ці події лягли в основу відомого
фільму Агнєшки Голланд «Повне затемнення» («Total Eclipse», 1995), у
якому роль Рембо зіграв Леонардо ДіКапріо. У 20-річному віці Рембо
написав свої останні вірші. Після цього багато подорожував, займався
торгівлею (від кави до зброї і людей).
Рембо хворів на синовіт правого коліна. У лютому 1891 р. коліно
суттєво збільшилося, біль посилився. Це змусило поета повернутися до
Франції. У марсельському госпіталі 27 травня 1891 р. йому ампутували
ногу з приводу остеогенної саркоми. Хвороба прогресувала, і незабаром
37-річний Рембо помер на руках у сестри, яка навіть не підозрювала, що її
брат – поет.
Ремік, Лі
(Lee Ann Remick; 14.12.1935, Квінсі, штат
Массачусетс – 02.07.1991, Лос-Анджелес) – американська акторка кіно і телебачення. Найвідоміші
ролі у фільмах «Анатомія вбивства» («Anatomy of
a Murder»,1959), «Дні вина і троянд» («Days of Wine
and Roses», 1962; номінація на «Оскар»), «Омен»
(«The Omen», 1976).
Багато курила, зловживала алкоголем. Померла
у 55-річному віці від раку нирки.
Ремоун, Джоел
(Joey Ramone, насправді – Jefrey Hyman;
19.05.1951, Форест-Гіллз, штат Нью-Йорк –
15.04.2001, Нью-Йорк) – засновник і вокаліст
панк-рок-групи «The Ramones». Усі чотири студенти Нью-йоркського художнього коледжу,
які об’єдналися в 1974 р. в гурт, змінили прізвища на Ремоун. Власне музичні вміння новоявлених «братів» були дуже обмежені, але саме
це й дало змогу їм створити власний стиль: короткі пісні з викличними
текстами, які виконуються на елементарних «трьох акордах» (проте на
граничній швидкості), і цілковита відсутність сольних творів. Група «The
Ramones» мала великий вплив на рок-музику, зокрема в Європі, заклавши
основи практично всіх сучасних «тяжких» напрямів – від гранджу до гардкору. Ще більший вплив мали члени групи на «альтернативну» молодь,
якій імпонувало те, що музиканти завжди протиставляли себе музичному
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істеблішменту. Це, втім, не перешкодило їм записати в 1980 р. альбом,
продюсером якого був колишній звукорежисер «Beatles» Філ Спектор.
Група «The Ramones» розпалася в 1996 р.
Від середини 1990-х рр. Джоел Ремоун лікувався з приводу злоякісної
лімфоми. Помер у 49-річному віці від прогресування хвороби в New YorkPresbyterian Hospital.
Ремоун, Джонні
(Johnny Ramone, насправді – John Cummings; 08.10.1951, Лонґ-Айленд, штат НьюЙорк – 15.09.2004, Лос-Анджелес) – американський гітарист, рок-музикант. Створив у 1974 р.
разом зі співаком Джоелем Ремоуном (Joey Ramone), басистом Ді-Ді Ремоуном (DeeDee Ramone)
й ударником Томмі Ремоуном (Tommy Ramone)
панк-рок-гурт «The Ramones» (21 альбом і понад
2 200 концертів). У 2002 р. введений у Зал слави
рок-музики.
Помер у 52-річному віці від раку простати.
Ренд, Пол
(Paul Rand, насправді – Peretz Rosenbaum;
15.08.1914, Нью-Йорк – 26.11.1996, Норволк, штат
Коннектикут) – талановитий американський графікдизайнер. Його називали «Papa LOGO». Серед його
робіт логотипи таких відомих компаній, як «American Broadcasting Company», «IBM», «NeXT», «ABC»,
«UPS», «Enron», «Westinghouse». За припущеннями,
йому платили 100 тис. доларів за один проект.
Помер у 82-річному віці від раку.
Ренквіст, Вільям
(William Hubbs Rehnquist; 01.10.1924, Мілуокі,
штат Вісконсин – 03.09.2005, Арлінґтон, штат
Вірджинія) – американський юрист і політик.
Увійшов до складу Верховного суду США в 1972 р.
при президенті Річарді Ніксоні, а очолив вищий
судовий орган країни – у 1986 р. при Рональді
Рейґані. Цікаво, що в студенські роки його коханкою була Сандра Дей О’Коннор, яка в 1981 р.
також стала членом Верховного суду США (а в
1988 р. успішно лікувалася з приводу раку грудної
залози).

Розділ ІІ. РАК: Жертви 409
У жовтні 2004 р. Верховний суд США офіційно повідомив , що в Ренквіста
виявили рак щитовидної залози. Хворому здійснили трахеотомію,
відтак прооперованого піддавали опроміненню і навіть хіміотерапії.
У цей час Ренквіст рідко брав участь у роботі Суду, але приймав другу
президентську присягу Джорджа Буша-молодшого. Помер у 80-річному
віці від прогресування раку.
Рентґен, Вільгельм
(Wilhelm Conrad Röntgen; 27.03.1845, Леннеп,
Пруссія – 10.02.1923, Мюнхен) – німецький фізикекспериментатор. У 1894 р. був обраний ректором Вюрцбурзького університету. Тоді ж розпочав експериментальні дослідження електричного
розряду в скляних вакуумних трубках. Вже через
рік відкрив промені з меншою довжиною хвилі,
ніж довжина хвилі ультрафіолетових променів, і
назвав їх «ікс-променями». Згодом на його честь
ікс-промені стали називати «рентґенівськими», а
вченого визнали першим у світі радіологом. Він досліджував властивості
ікс-променів, удосконалив конструкцію трубки для їх одержання, уперше
зробив знімки, котрі нині відомі як рентґенограми. Широкої популярності, зокрема, набула рентґенограма руки його дружини. Медики відразу ж
усвідомили значення рентґенівського випромінювання для діагностики.
У 1896 р. німецький хірург Франц Кьоніґ зробив рентґенограму гомілки,
що була видалена в пацієнта з остеосаркомою. У 1901 р. Рентґен став першим лауреатом Нобелівської премії з фізики «у знак визнання надзвичайно
важливих заслуг перед наукою, а саме за відкриття ікс-променів, названих
згодом його ім’ям».
Помер у 77-річному віці від раку прямої кишки, що швидко прогресував.
Хворобу пояснювали тривалою роботою з випромінюванням.
Рильський, Максим Тадейович
(19.03.1895, Київ – 24.07.1964, там само) –
український поет, перекладач, публіцист, громадський діяч. Змалку був знайомий з такими відомими діячами української культури, як М. Лисенко, Д. Ревуцький, П. Саксаганський. Після закінчення приватної гімназії в 1915–1918 рр. навчався на медичному факультеті Київського університету Святого Володимира, потім на історикофілологічному факультеті Народного університету
в Києві, заснованому за гетьмана Павла Скоропадського, але жодного з них не закінчив.
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У 1920-х рр. Рильський належав до неокласиків – мистецького
угруповання, яке зазнавало офіційної критики за декадентство і відірваність
від сучасних потреб соціалістичного життя. Упродовж десятиріччя
вийшло друком десять збірок поезій Рильського, серед яких – «Синя
далечінь» (1922), «Поеми» (1925), «Крізь бурю і сніг» (1925), «Тринадцята
весна» (1926), «Де сходяться дороги» (1929) та декілька збірок поетичних
перекладів. Як і решта неокласиків, Рильський безпосередньо своєю
творчістю не реагував на політичні події і протягом 1920-х рр. цілковито
ізолювався від радянської дійсності, лише подеколи відверто чи у вигляді іронічних «відступів» виявляв обурення тодішньою ідейно-політичною
та літературною атмосферою. Така поведінка поета спричинила гострі
напади офіційної критики, що, врешті, закінчилося його арештом. Відтак
М. Рильський майже рік просидів у Лук’янівській тюрмі.
Після ув’язнення його творчість зазнала змін: у збірці «Знак терезів»
(1932) проголошене активне сприйняття радянської дійсності, завдяки
чому Рильський, єдиний із неокласиків, урятувався від сталінського
терору і був визнаний офіційним радянським поетом. Його творчість
можна поділити на офіційну та ліричну, в останній йому вдавалося
створити незалежні від політики, суто мистецькі твори, які пережили
його. Рильський написав у радянську добу 35 збірок поезій. У 1943 р. його
обрали академіком. Від 1944 до 1964 рр. працював директором Інституту
мистецтвознавства, фольклору та етнографії АН України. У 1960 р. йому
надали Лєнінську премію, у 1943 і 1950 рр. – Сталінську премію.
Усе життя багато курив. Помер у 69-річному віці від раку легені.
Поховали його в Києві, на Байковому кладовищі.
Рів, Дана
(Dana Reeve, перед одруженням – Dana Charles
Morosini; 17.03.1961, Тінек, штат Нью-Джерсі –
06.03.2006, Нью-Йорк) – американська акторка,
співачка, активістка допомоги неповносправним. Дружина актора Крістофера Ріва (Christopher
Reeve).
У серпні 2005 р. 44-річна Рів повідомила через
ЗМІ, що хвора на рак легені. Це відбулося лише
через два дні після смерті від того ж захворювання відомого журналіста з «ABC News» Пітера Дженінґса та лише через
кілька місяців після смерті її матері (від раку яєчників) і чоловіка. Того ж
року Рів отримала відзнаку Американського протиракового товариства
«Mother of the Year Award». Востаннє з’явилася на публіці 12 січня
2006 р. в Madison Square Garden, де вшановували відомого хокеїста «New
York Rangers» Марка Месьє. Тоді повідомила, що лікування успішне –
пухлина зменшилася. Однак невдовзі померла в Memorial Sloan-Kettering
Cancer Center.
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Ріверс, Леррі
(Larry Rivers, насправді – Yitzhok Loiza Grossberg; 17.08.1923, Нью-Йорк – 14.08.2002, там само) –
американський художник та музикант (джазовий
саксофоніст) єврейського походження (його батьки
емігрували з України).
Помер, не доживши кілька днів до свого 79-річчя, від раку печінки.

Рівз, Стів
(Stephen L. Reeves; 21.01.1926, Ґлазґо, штат
Монтана – 01.05.2000, Ескондидо, штат Каліфорнія) – американський бодібілдер й кіноактор.
Володар титулів «Містер Америка» (1947), «Містер
Світ» (1948), «Містер Юніверс» (1950). Багато хто
вважає, що Рівз мав найідеальніші генетичні
дані будови тіла за всі часи. У 1953–1967 рр.
багато знімався в кіно, граючи героїв-велетнів.
Найвідоміші ролі у фільмах: «Подвиги Геракла»
(«The Labors of Hercules», 1958), «Троянська війна»
(«The Trojan War», 1961), «Сандокан – тигр південних морів» («Sandokan, la
tigre di Mompracem», 1963) тощо. На вершині своєї акторської діяльності
був найбільш оплачуваним актором Європи.
Помер у 74-річному віці від негоджкінської лімфоми, невдовзі після
виявлення хвороби.
Рід, Донна
(Donna Reed, насправді – Donnabelle Mullenger; 27.01.1921, Денісон, штат Айова – 14.01.1986,
Беверлі-Гіллз, штат Каліфорнія) – американська
кіноакторка. Особливо запам’яталася завдяки ролям ідеальних жінок. Лауреат премії «Оскар» за
найкраще виконання ролі другого плану («Віднині
і навіки» / «From Here to Eternity», 1953).
Померла в 64-річному віці від раку підшлункової залози.
Рільке, Райнер Марія
(Rainer Maria Rilke, насправді – René Karl Wilhelm Johann Josef Maria Rilke;
04.12.1875, Прага, Чехія – 29.12.1926, Валь-Монт, Швейцарія) – австрійський
поет-символіст, предтеча екзистенціалізму. Багато літературних критиків
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вважають Рільке набільшим німецькомовним
поетом ХХ ст. Був у батьків одинаком. Дитинство
і юність Рільке не були щасливими – через невдалий шлюб батьків, які розлучилися, коли хлопцеві було 9 років. Мати, Софія Енц, не могла забути
своєї першої дитини – рано померлої дочки, тому
ставилася до сина як до дівчини, навіть одягала
в суконки (можливо, в цьому причина бісексуальних схильностей поета). Батько, всупереч волі
сина, 1886 р. віддав його до військової академії.
Молодий Рільке залишив її 1891 р. – з допомогою
дядька, який оцінив великі здібності небожа. Від 1895 р. навчався в Карловому університеті в Празі, згодом – у Мюнхені.
Автор збірок поезій «Книжка картин» («Buch der Bilder», 1902),
«Дуїнянські елегії» («Duineser Elegien») і «Сонети до Орфея» («Die Sonette an Orpheus», 1923) тощо. Поезія Pільке вирізняється ліризмом і
символічністю, глибиною філософського сприймання внутрішнього
життя та довколишньої дійсності. Рільке мав великий вплив на модерну
поезію різних народів, зокрема українську. Враження Pільке з відвідин
України 1899 і 1900 рр. відобразилися в циклі «Книга про чернече життя»,
збірці «Часослов», як також на збірці коротких розповідей «Про Господа
Бога та інше» (1900) (передусім у двох оповіданнях української тематики – «Як старий Тимофій умирав співаючи» та «Пісня про правду»). Під
впливом вражень від цих подорожей написана поезія Pільке з «Книги про
паломництво» (зокрема, поема «Карл XII, шведський король, їде степами
України»). Зацікавившись тоді «Словом о полку Ігоревім», Pільке переклав
його в 1902–1904 рр. (опубліковане 1930 р.). Твори Pільке перекладали
українською мовою М. Зеров, М. Йогансен, Ю. Клен, М. Бажан та ін.
Незадовго до смерті в 51-річного Рільке діагностували лейкемію, від
інфекційних ускладнень якої поет помер.
Рінн, Данута
(Danuta Rinn, дівоче прізвище – Smykla;
17.07.1936, Краків – 19.12.2006, Варшава) – польська
співачка й акторка. Найвідоміші пісні – «Tyle
wdzięku», «Gdzie ci mężczyźni». Під час військового
стану в Польщі займала активну позицію на боці
«Солідарності». Грала в багатьох фільмах, зокрема:
«Заздрість і медицина» («Zazdrość i medycyna»),
«Кар’єра Нікося Дизми» («Kariera Nikosia Dyzmy»),
«Няня» («Niania») тощо.
Померла в 70-річному віці від раку.
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Ріпертон, Мінні
(Minnie Julia Riperton; 08.11.1947, Чикаґо –
12.07.1979, Лос-Анджелес) – американська співачка
в стилях соул і рок. Найвідоміша її пісня – «Lovin’
You» (1975). Мала голос діапазоном у п’ять октав, що
давало їй змогу імітувати звуки різних інструментів
і спів птахів. Записувала пісні разом з багатьма
відомими співаками (наприклад, Стіві Вандером).
У 1976 р. 29-річна Ріпертон захворіла на рак
грудної залози, з приводу якого їй здійснили мастектомію. З’ясувалося,
що метастази уразили регіонарні лімфатичні вузли. Незважаючи на
несприятливий прогноз, продовжувала концертні тури, виступала від
імені Американського протиракового товариства. У червні 1979 р. хвороба
прикувала її до ліжка. Померла (слухаючи присвячену їй пісню Стіві
Вандера) у Cedars Sinai Hospital у 31-річному віці.
Ріфеншталь, Лені
(Hélène Bertha Amalie «Leni» Riefenstahl;
22.08.1902, Берлін – 08.09.2003, Пекінґ, біля Мюнхена) – німецька акторка, спортсменка та кінорежисер періоду нацизму. Приятелювала з Адольфом Гітлером. Ріфеншталь за її фільми, передусім
стрічки «Перемога віри» («Der Sieg des Glaubens»,
1933; про п’ятий з’їзд НСДАП у Нюрнберзі), «Тріумф
волі» («Triumph des Willens», 1934; також про
тріумфальний з’їзд нацистської партії), «Олімпія»
(«Olympia», 1938; про Олімпійські ігри в Берліні)
досі звинувачують у прославлянні забороненого після Другої світової
війни націонал-соціалізму. Попри те, ці фільми – загальновизнані зразки
світового пропагандистського кіно. У 1949–1987 рр. відбулися кілька
судових процесів з приводу насильницького залучення циганів табору
Максглан до знімання фільму «Низина» під час фашистської диктатури.
Лені Ріфеншталь у деяких процесах була звинувачуваною, але суд визнав
усі ці свідчення проти неї наклепом. Її остання режисерська робота –
знятий у 1993 р. фільм «Сила образів» (премія «Еммі» та спеціальний приз
кінокритиків в Японії).
Померла в 101-річному віці від серцевої недостатності та раку.
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Річ, Бадді
(Bernard “Buddy” Rich; 30.09.1917, Бруклін, НьюЙорк – 02.04.1987, Лос-Анджелес) – американський джазовий музикант (ударник і лідер гурту).
Прославився віртуозною технікою, швидкістю та
силою гри, через що вважається найвидатнішим
ударником усіх часів.
Помер у 69-річному віці від серцевої недостатності після операції з приводу пухлини мозку.
Рішар, Моріс
(Joseph Henri Maurice Richard; 04.08.1921,
Монреаль – 27.05.2000, там само) – канадський
хокеїст. У Національній хокейній лізі впродовж
усієї своєї кар’єри (1942–1960) виступав тільки
за один клуб – «Montreal Canadiens». Володар
восьми Кубків Стенлі (1944, 1946, 1953, 1956–1960).
Перший гравець НХЛ, який закинув в одному сезоні
50 шайб (1944–1945), причому в 50 матчах. Відтоді
цей показник вважають еталоном для снайпера.
Загалом у 978 матчах регулярного сезону НХЛ
Рішар закинув 544 шайби і віддав 421 передачу; у 133 матчах плейоф – 82 шайби і 44 передачі. Першим досягнув межі в 500 закинутих шайб.
Отримав прізвисько «Ракета». Брав 14 разів участь у матчі «Всіх зірок»,
зокрема 8 разів – у складі першої команди. На знак поваги до Рішара
24 січня 1999 р. засновано трофей «Maurice ‘Rocket’ Richard Trophy», яким
тепер щорічно нагороджують найкращого снайпера регулярного сезону.
У 1961 р. введений до Залу слави хокею.
Наприкінці життя страждав на хворобу Паркінсона. У лютому 1998 р.
в Рішара виявили неоперабельний рак черевної порожнини, від прогресування якого він помер у 78-річному віці.
Робардс, Джейсон
(Jason Nelson Robards; 26.07.1922, Чикаґо –
26.12.2000, Бриджпорт, штат Коннектикут) – американський кіноактор, який зіграв ролі в понад
100 фільмах. Двічі нагороджений премією «Оскар»
за краще виконання ролей другого плану у фільмах
«Вся президентська рать» («All the President’s Men»,
1977), «Джулія» («Julia», 1978), а також преміями
«Тоні» й «Еммі».
Зловживав алкоголем. Помер у 78-річному віці
від раку легені.
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Роббінс, Девід
(David Peter Robbins; 12.08.1942, Нью-Йорк –
04.09.2003, Принстон, штат Нью-Джерсі) – видатний
сучасний американський математик.
Помер у 61-річному віці від раку підшлункової
залози.

Робертс, Аніта
(Anita B. Roberts; 03.04.1942, Піттсбурґ –
26.05.2006, Бетезда, штат Мериленд) – американський молекулярний біолог. З 1976 р. працювала в Національному інституті раку США (Бетезда),
у 1995–2004 рр. – керівник відділу канцерогенезу.
Світову славу здобула завдяки досліженням ролі
білка трансформуючого фактора росту-бета (TGFbeta) у канцерогенезі. Під керівництвом Робертс
було з’ясовано, що TGF-beta пригнічує ріст багатьох
пухлин, проте на пізній стадії, навпаки, стимулює
їх ріст (зокрема раку легені чи грудної залози). У 2005 р. вона була на
49-му місці серед найчастіше цитованих учених світу (серед вченихжінок – на 3-му місці). Цього ж року її обрали до Національної академії
мистецтв і наук США.
У березні 2004 р. в Робертс виявили рак шлунка IV стадії. Хвора
спілкувалася з громадськістю, зокрема своїми колегами, в Інтернеті, розповідаючи про свою щоденну боротьбу з раком. Померла в 64-річному
віці.
Робертс, Майкл
(Michael Roberts, насправді – William Edward Roberts; 06.12.1902,
Бурнемаус – 13.12.1948) – британський поет, письменник, критик, радіокоментатор. Працював учителем математики. Наприкінці 1920-х рр.
короткий час був членом Комуністичної партії.
Помер у 46-річному віці від лейкемії.
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Робін, Мадо
(Madeleine Marie «Mado» Robin, 29.12.1918,
Взор-сюр-Кроз, Турень – 10.12.1960, Париж) –
французька оперна співачка (колоратурне сопрано) із широким діапазоном голосу, що давало їй
можливість виконувати найрізноманітніші партії.
Успішно виступала в США, мала великі гастролі в
СРСР.
Померла в 41-річному віці від раку печінки
напередодні свого 1500-го виходу на сцену.
Робінсон, Джулія
(Julia Hall Bowman Robinson; 08.12.1919, СентЛуїс, штат Міссурі – 30.07.1985, Окленд, штат Каліфорнія) – видатний сучасний американський математик.
Померла в 65-річному віці від лейкемії.

Роговін, Вадім
(Вадим Захарович Роговин; 10.05.1937, Москва – 25.09.1998, там само) – радянський соціолог,
філософ, історик більшовизму. Автор семитомної
історії внутрішньопартійної боротьби у ВКП(б) і
Комінтерні в 1922–1940 рр.
У травні 1994 р. Роговіна прооперували з приводу раку товстої кишки, причому були виявлені
метастази в печінці. Незважаючи на хворобу, продовжував працювати. Помер від прогресування
раку в 61-річному віці.
Родріґес, Андрес
(Andrés Rodríguez Pedotti; 19.06.1923, Борха,
Параґвай – 21.04.1997, Нью-Йорк) – генерал,
президент Параґваю (1989–1993). Був найближчим соратником колишнього диктатора
Альфредо Стресснера. Однак у 1989 р. США і
католицька церква, з огляду на участь режиму
Стресснера в контрабанді героїну, ініціювали
військовий переворот, яким керував Родріґес.
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Стресснер втік з країни. Родріґес скасував смертну кару, заарештував багатьох соратників колишнього диктатора, провів багатопартійні вибори,
з яких вийшов переможцем.
У 1993 р. захворів на рак товстої кишки і подав у відставку. Помер у
73-річному віці від метастазів у печінці.
Родріґес, Карлос
(Carlos Manuel Rodríguez Santiago; 22.11.1918,
Каґуас, Пуерто-Рико – 13.07.1963) – релігійний діяч
Пуерто-Рико. Беатифікований 29 квітня 2001 р.
Папою Іоанном Павлом ІІ (першим серед представників країн Карибського басейну).
Помер у 44-річному віці від раку прямої кишки
після великої операції в Hospital San Jorge.

Розенберґ, Вільям
(William Rosenberg; 10.06.1916, Дорчестер, штат
Массачусетс – 20.09.2002, Машпі, там само) – американський бізнесмен єврейського походження.
Заснував всесвітньо відому мережу «Dunkin’ Donuts», яка виготовляє пампушки. Перед її продажем у 1989 р. до неї входили понад 1800 магазинів
у всьому світі.
Помер у 86-річному віці від раку.
Рокастл, Девід
(David Carlyle Rocastle, псевдо – Rocky; 02.05.1967,
Льюїсгем, Лондон – 31.03.2001) – англійський
футболіст, вихованець лондонського «Арсеналу». Один з найвидатніших футболістів в історії
цього клубу. Кілька разів визнавався вболівальниками найкращим гравцем сезону в складі
«Арсеналу». Улітку 1994 р. перейшов до «Челсі», де
грав упродовж чотирьох сезонів.
У лютому 2001 р. у футболіста діагностували
агресивну форму негоджкінської лімфоми. Розпочав курс хіміотерапії,
результати якої спочатку оцінювалися оптимістично. Проте невдовзі
помер у 33-річному віці.
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Рокоссовській, Константін
(Константин Константинович Рокоссовский,
пол. – Konstanty Rokossowski; 21.12.1896, Варшава – 03.08.1968, Москва) – радянський і польський
воєначальник, маршал Радянського Союзу (1944),
маршал Польщі (1949), двічі Герой Радянського
Союзу (1944, 1945). Перед Другою світовою війною
служив на Далекому Сході, відбував ув’язнення у
відомій тюрмі «Кресты» (1937–1940). Відзначився в
кількох військових операціях під час війни 1941–
1945 рр. – зокрема, у боях під Москвою, Сталінґрадом, Курськом, у Білорусії (операція «Баґратіон»), а також під час
взяття Берліна. З 1949 р. – міністр оборони Польщі. Вдався до репресій
проти довоєнних офіцерів: запровадив примусову працю на шахтах і в
промисловості. Під час подій 1956 р. в Познані був ініціатором силового
розв’язання громадянського конфлікту. Від 1956 р. перебував на різних
військових посадах у СРСР. Під час хрущовської відлиги далі дотримувався
просталінських поглядів.
Помер у 71-річному віці від раку. Похований під Кремлівською стіною.
Рокфеллер, Вінтроп
(Winthrop Rockefeller; 01.05.1912, Нью-Йорк –
22.02.1973, Палм-Спринґс, штат Каліфорнія) –
американський політик (республіканець), філантроп і мільйонер. Його дідом був Джон
Рокфеллер – засновник концерну «Standard
Oil», один із найбільших багатіїв свого часу; братом – Нельсон – губернатор штату Нью-Йорк
і віце-президент США. У 1967–1971 рр. Вінтроп
був першим після громадянської війни в США
республіканцем-губернатором штату Арканзас
(перший випадок в історії США, коли брати одночасно обіймали посади губернаторів різних штатів). Визнаний «Людиною 1966 року» за
версією популярного журналу «Time».
У вересні 1972 р. в Рокфеллера діагностували неоперабельний рак підшлункової залози. Здійснювався виснажливий, але неефективний курс
хіміотерапії. Помер у 60-річному віці.
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Ролз, Лу
(Louis Allen «Lou» Rawls; 01.12.1933, Чикаґо –
06.01.2006) – відомий американський співак
(джаз, блюз-соул). Тричі був нагороджений премією «Ґреммі». Створив 70 альбомів, було продано
понад 40 млн примірників.
Багато курив. Помер у 72-річному віці від раку
легені з метастазами в мозку.
Ролт, Том
(Lionel Thomas Caswall Rolt; 11.02.1910, Честер,
графство Чешир – 09.05.1974) – англійський письменник. Автор технічних книг (особливо про водні шляхи та залізниці Великобританії). Заснував
діючу в Англії дотепер Асоціацію річкових шляхів
(Inland Waterways Association). Будучи членом
Консультативної ради Музею науки (Science
Museum Advisory Council) з 1964 р., турбувався
збереженням промислових закладів. Ця робота
знайшла відображення в багатьох фантастичних
оповіданнях Ролта.
Помер у 64-річному віці після тривалої боротьби з раком, про який
знали лише його найближчі.
Роман-і-Реєс, Віктор Мануель
(Víctor Manuel Román y Reyes; 13.10.1873,
Карацо, Нікараґуа – 06.05.1950, Філадельфія) –
президент Нікараґуа (1947–1950). Вважається, що
був маріонеткою командувача армії Анастасіо
Сомоси.
Помер у 76-річному віці від раку шлунка.

Ронсон, Майк
(Michael Ronson; 26.05.1946, Галл, Йоркшир – 29.04.1993, Лондон) –
англійський рок-гітарист. Прославився співпрацею з Девідом Боуї
(1970–1974). Зокрема, із ним записав альбоми «The Man Who Sold The
World», «Hunky Dory», «The Rise And The Fall Of Ziggy Stardust And The
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Spiders From The Mars» і «Aladdin Sane», які стали
золотим фондом року. Сольна кар’єра Ронсона
була нетривалою та невдалою.
У 1991 р. Ронсон дізнався, що хворіє на рак, й
отримав курс хіміотерапії. За іронією долі, гітарист
востаннє з’явився перед публікою на концерті в
пам’ять Фредді Мерк’юрі. Помер у 46-річному віці
від злоякісного ураження печінки.
Рорті, Річард
(Richard McKay Rorty; 04.11.1931, Нью-Йорк –
08.06.2007, Стенфорд, штат Каліфорнія) – видатний сучасний американський філософ, представник постмодернізму та прагматизму. У книзі
«Філософія і дзеркало природи» («Philosophy
and the Mirror of Nature», 1979) він піддавав критиці загальноприйняті уявлення про саму мету й
завдання філософії. Поширене уявлення про те,
що головний обов’язок філософа полягає в з’ясуванні того, що ми можемо знати, й того, що ми не можемо знати, – це цілковита нісенітниця, доводив Рорті. Люди мають зосередитися на тому, як вони діють повсякчас,
а не на тому, що вони відкривають у теорії.
Помер у 75-річному віці від раку підшлункової залози.
Росс, Гарольд
(Harold Wallace Ross; 06.11.1892, Аспен, штат
Колорадо – 06.12.1951, Бостон, штат Массачусетс) –
американський журналіст ірландського походження. Засновник і перший редактор (від 1925 р.
до смерті) популярного журналу «Нью-Йоркер»
(«The New Yorker»).
Багато курив. Помер у 59-річному віці під час
операції з приводу раку горла.
Россетті, Крістіна
(Christina Rossetti; 05.12.1830, Лондон – 29.12.1894, там само) – англійська
поетеса італійського походження. Була наймолодшою серед чотирьох
дітей. Її старший брат був відомим художником і поетом. Поезія Россетті
вирізняється глибокою релігійністю і захопленням красою природи.
Доробок Россетті стали забувати після її смерті, однак сучасна англійська
критика відводить їй помітне місце серед поетів вікторіанської епохи.
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У травні 1892 р. поетеса захворіла на рак
грудної залози. Відтак їй здійснили мастектомію.
Крім цього, мала хворобу Ґрейвса. У серпні
1894 р. настав рецидив раку і Россетті померла в
64-річному віці.

Ростропович, Мстіслав
(Мстислав Леопольдович Ростропович;
27.03.1927, Баку – 27.04.2007, Москва) – видатний російський віолончеліст, диригент, народний артист СРСР (1966), лауреат Сталінської
(1951) і Лєнінської (1964) премій, Державної
премії Російської Федерації (1992). Походив з
польської шляхетної родини. Репертуар Ростроповича був надзвичайно широким. Він став першим виконавцем 117 творів для віолончелі, здійснив 70 оркестрових
прем’єр. Як камерний музикант виступав в ансамблі з С. Ріхтером, у тріо
з Е. Ґілельсом і Л. Коганом. Протягом 17 сезонів був незмінним диригентом та художнім керівником Національного симфонічного оркестру у
Вашинґтоні. Крім цього, Ростропович диригував оркестрами Берлінської
і Лондонської філармоній, Бостонським та Лондонським симфонічними
оркестрами. Також Ростроповича знали як громадського діяча. Свого
часу він переховував на власній дачі А. Солженіцина, за що був висланий
з СРСР. Брав активну участь у політичному житті Росії в її переломні
моменти. Командор орденів Почесного легіону (Франція; 1981, 1987),
почесний лицар-командор Ясновельможного ордена Британської імперії.
Наприкінці 2006 р. під час поїздки у Вороніж музикант відчув біль у
животі і був госпіталізований. Відразу ж його перевезли «в одну з московських клінік» (згодом з’ясувалося, що це був онкоцентр). Тоді повідомляли, що в Ростроповича «загострилася хронічна хвороба печінки і
виразка». У лютому та квітні 2007 р. йому виконали дві складні операції.
За скупими повідомленнями ЗМІ, ще перед першою операцією відомий
російський онколог-хірург (і президент Академії медичних наук) Ніколай
Давідов літав у Париж «за історією хвороби музиканта», а перед другою
операцією на консиліум запросили провідного спеціаліста з Німеччини
Г. Шмоля (спеціалізується на хіміотерапії пухлин товстої кишки). У пресі
перша згадка про онкологічний характер хвороби з’явилася після другої
операції («музиканту видалили пухлину»). Лише після смерті 80-річного
Ростроповича було повідомлено, що її причина – рак товстої кишки з
метастазами в печінці.
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Роуз, Леонард
(Leonard Rose; 27.07.1918, Вашинґтон –
16.11.1984, Нью-Йорк) – один із найвидатніших
американських віолончелістів ХХ ст. Працював у
провідних філармонічних оркестрах з найвидатнішими диригентами сучасності.
Помер у 66-річному віці від лейкемії.

Роус, Френсіс Пейтон
(Francis Peyton Rous; 05.10.1879, Балтимор,
штат Мериленд – 16.02.1970, Нью-Йорк) – американский патолог. Отримав у 1905 р. диплом
лікаря в Університеті Джонса Гопкінса, але медична практика не цікавила його. У 1909 р. один
фермер показав Роусу курку з пухлиною в ділянці
грудини. Роус з’ясував, що це – веретеноклітинна саркома. Подрібнивши пухлину, він отримав
безклітинний екстракт, при введенні якого іншим
курам розвивалися такі ж пухлини. Роус зробив
висновок, що пухлини мають вірусне походження. Проте ця ідея впродовж кількох десятиріч не підтримувалася, бо тоді переважали погляди патологоанатомічної школи Рудольфа Вірхова. У 1940 р. вірус саркоми Роуса було виявлено методом електронної мікроскопії. Через два
роки Роус висунув кілька гіпотез щодо механізмів утворення пухлин.
Майже через півстоліття після свого головного дослідження Роус отримав Нобелівську премію (1966) «за відкриття онкогенних вірусів».
Через три роки після нагородження в Роуса виявили рак шлунка, від
якого він помер у 90-річному віці.
Рубі, Джек
(Jack Leon Ruby, насправді – Jacob Leon Rubenstein; 25.03.1911, Чикаґо – 03.01.1967, Даллас, штат
Техас) – власник нічного клубу в Далласі. Застрелив 24 листопада 1963 р. у поліцейській дільниці Лі Гарві Освальда, затриманого за підозрою у
вбивстві президента США Джона Кеннеді. Походив
з ортодоксальної єврейської родини, яка емігрувала з польського міста Соколув Подляські (тоді
в складі Росії). Був пов’язаний з мафією, у молоді
роки виконував доручення Аль Капоне. Мотиви його вбивства Освальда
вже через два дні після загибелі Кеннеді не з’ясовані дотепер.
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Помер у 55-річному віці від легеневої тромбоемболії внаслідок
швидкопрогресуючого раку легені. Сам Рубі вважав, що його заразили
цією хворобою. Помер у тому ж шпиталі, що й Кеннеді таі Освальд.
Руґова, Ібрагім
(Ibrahim Rugova; 02.12.1944, Черче, Косово – 21.01.2006, Приштина, там само) – перший
президент Косово (2002–2006 рр.). Професор
албанської літератури. Був одним із засновників Демократичної ліги Косова – першої некомуністичної партії краю. У 1992 і 1998 рр.
Руґову обирали президентом самопроголошеної Республіки Косово. Нагороджений у 1998 р.
премією Європейського парламенту «За свободу думки» ім. Андрєя Сахарова. Цього політика завжди характеризували як поміркованого лідера
(принаймні порівняно з іншими албанськими діячами).
Дуже багато курив. У серпні 2005 р. захворів й обстежувався спочатку
в Приштині та госпіталі головної військової бази в Косово, а потім – на
військовій базі США в Німеччині. Після повернення в Косово 5 вересня
2005 р. Руґова повідомив, що хворіє на рак легені, але посади президента
Косово не покинув. Йому провадили хіміотерапію в його резиденції в
Приштині, однак лікування не дало ефекту. Через місяць після цього
61-річний Ібрагім Руґова помер. Народжений у мусульманській сім’ї,
Руґова наприкінці життя перейшов у католицизм. Його поховали без
релігійних обрядів у присутності понад півмільйона громадян Косово.
Руджеро, Бенджамін
(Benjamin «Lefty Guns» Ruggiero; 19.04.1926,
Мала Італія, Мангеттен – 24.11.1995, Нью-Йорк) –
член нью-йоркської мафії. У 1981 р. засуджений
на 20 років ув’язнення, але звільнений під присягу
через 12 років. На основі життя Руджеро знято
фільм «Донні Браско» («Donnie Brasco»), де його
особу зіграв Аль Пачино.
Помер у 69-річному віці від раку легені.
Руднєв, Вадім
(Вадим Викторович Руднев; 1874 – 19.11.1940, По, Франція) – російський
політичний діяч, журналіст, видавець. Був одним із чільних представників партії есерів, керівником фракції есерів у Виконавчих зборах. У

424 Розділ ІІ. РАК: Жертви
1919 р. емігрував до Франції. Виступав за активну боротьбу з більшовизмом. Заснував відомий журнал «Современные записки», де публікувалися багато російських емігрантів, зокрема
В. Набоков.
Помер у 66-річному віці від раку.

Рудольф, Вільма
(Wilma Glodean Rudolph; 23.06.1940, Кларксвіл, штат Теннессі – 12.11.1994, Брентон, там
само) – американська темношкіра спортсменка
(легка атлетика). Походила з бідної сім’ї – була
20-ю з 22-ох дітей. У дитинстві хворіла на поліомієліт, шість років носила сталевий корсет і
лише у 12-річному віці стала ходити нормально.
Займалася баскетболом. Вже в 16-річному віці
на Олімпійських іграх у Мельбурні (1956) стала бронзовим призером на
естафеті 4х100 м. Через чотири роки здобула три золоті медалі на Олімпійських іграх у Римі (1960) у бігу на 100 та 200 м і на естафеті 4х100 м
(таким чином стала першою американкою, яка завоювала три золоті медалі на одній олімпіаді). Визнана найкращою спортсменкою року (1960). У
1983 р. введена до Залу слави американських олімпійців.
Померла в 54-річному віці від пухлини мозку після кількох місяців
боротьби з хворобою.
Рудольф, Пол
(Paul Marvin Rudolph; 23.10.1918, Елктон, штат
Кентуккі – 08.08.1997, Нью-Йорк) – американський архітектор. Проектував будівлі в стилі кубізму. Належить до лідерів архітектурного бруталізму. Найвідомішою будівлею, створеною за його
пректом, є Корпус архітектури і мистецтв Йєльського університету.
Помер у 78-річному віці від мезотеліоми.
Рул, Джейн
(Jane Vance Rule; 28.03.1931, Плейнфілд, штат Нью-Джерсі – 27.11.2007,
Ґаліано-Айленд, Британська Колумбія) – канадська письменниця. Не
приховувала своєї гомосексуальної орієнтації. Перший роман Рул «Неприкаяне серце» («Desert of the Heart») опублікували після багатьох від-
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мов у 1964 р. У 1986 р. за цим романом було
створено фільм «Неприкаяні серця» («Desert
Hearts»). Автор романів «Це не для тебе» («This Is
Not for You»), «Молоді у взаємних обіймах» («The
Young in One Another’s Arms») та ін. Ці твори вважаються класикою лесбіянської літератури.
Нагороджена найвищою відзнакою Канади, яку
вручають цивільним особам, – орденом Канади.
Померла в 76-річному віці від раку печінки.
Румянова, Клара
(Клара Михайловна Румянова; 08.12.1929, Лєнінґрад – 18.09.2004, Москва) – радянська та російська
акторка кіно й радіо. Мала дуже високий голос,
який легко впізнавався. Озвучувала персонажів
понад 300 радянських мультфільмів, серед яких –
«Чебурашка», «Ну, погоди!», «Волшебник Изумрудного города», «Рикки-Тикки-Тави», «Паровозик из
Ромашково», «Козленок, который считал до десяти», «Крокодил Гена», «Умка», «Кот в сапогах».
Померла в 74-річному віці від раку.

Саарінен, Ееро
(Eero Saarinen; 20.08.1910, Кіркконуммі, Фінляндія – 01.09.1961, Анн-Арбор, штат Мічиґан) – американський архітектор фінського походження, син
відомого архітектора Еліеля Саарінена. З 1923 р.
жив у США, з 1940 р. – громадянин США. Належить
до найвідоміших архітекторів 1950-х рр., автор
проектів Міжнародного аеропорту у Вашинґтоні,
терміналу компанії TWA в аеропорту Джона Кеннеді в Нью-Йорку, арки в Сент-Луїсі (символ міста),
технічного центру компанії «General Motors», дослідницького центру IBM,
посольства США в Лондоні та ін.
Помер у 51-річному віці від пухлини мозку. До речі, його дружина –
критик мистецтва Алін Бернштейн Саарінен (1914–1972) також померла
від пухлини мозку.
«Людина, почуття якої дещо пошарпалися, більше прагне подобатися, аніж
кохати» (Жорж Санд)
«Самозакоханість у коханні схожа на особисту користь у дружбі» (Жорж Санд)
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Савалас, Теллі
(Aristotle «Telly» Savalas; 21.01.1922, Нью-Йорк –
22.01.1994, Лос-Анджелес) – американський актор грецького походження. Відомий насамперед
за роллю детектива Теофіла Коджака в телесеріалі «Kojak» (1973–1990, з перервами), за яку тричі
нагороджувався премією «Золотий глобус». Окрім
цього, запам’ятався роллю супротивника Джеймса
Бонда у фільмі «На таємній службі її Величності»
(«On Her Majesty’s Secret Service», 1969).
Багато курив. Наприкінці 1989 р. в Саваласа виявили рак простати,
але він відмовлявся від лікування аж до 1993 р. Помер у 72-річному віці від
прогресування хвороби.
Саґан, Джинетта
(Ginetta Sagan, при народженні – Moroni;
1925 – 01.09.2000, Атертон, штат Каліфорнія) –
відома правозахисниця єврейського походження, пережила голокост. Засновниця правозахисної організації «Міжнародна амністія» («Amnesty International»). Брала активну участь у
відстоюванні прав дисидентів у різних країнах
світу (зокрема в Центральній і Східній Європі).
Померла в 75-річному віці від раку.
Саґан, Карл
(Carl Edward Sagan; 09.11.1934, Нью-Йорк –
20.12.1996, Сіетл, штат Вашинґтон) – американський астроном єврейського походження (батько –
емігрант з України, помер від раку легенів; мати –
з Австрії). Дуже успішний популяризатор науки.
Був піонером у галузі екзобіології і дав поштовх
розвитку проекту з пошуків позаземного розуму
SETI. Саґан став усесвітньо відомим за своїми
науково-популярними книгами і телевізійним
міні-серіалом «Космос: персональна подорож»
(«Cosmos: A Personal Voyage»). Окрім цього, він – автор роману «Контакт»
(«Contact»), на основі якого 1997 р. знято однойменний фільм. Отримав
Пулітцерівську премію за книгу «Дракони Едему: Роздуми про еволюцію
людського мозку» («Dragons of Eden: Speculations on the Evolution of Human Intelligence»). Двічі відзначений премією «Еммі» (за серіал «Космос»),
тричі – премією Х’юґо і ще багатьма іншими преміями. Активно виступав на
підтримку наукового методу. Був атеїстом. Критикував програму «зоряних
воєн» Рональда Рейґана.
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Саґан належав до дуже популярних осіб. Його часто цитували.
Любив уживати слово «мільярди». Тележурналісти розвинули це до
фрази «мільярди і мільярди». Була навіть запропонована жартівлива
міра «саґан»: будь-яке число понад 4 млрд. У 1994 р. компанія «Apple
Computer» почала розробляти нову версію свого комп’ютера «Power
Macintosh 7100», обравши ім’я «Карл Саґан» як внутрішню кодову назву
продукту на честь відомого астронома, хоча назву тримали в таємниці.
Саґан, дізнавшись про такі наміри, подав до суду, вимагаючи змінити її.
Фірма «Apple» змушена була перейменувати продукт на «BHA» (Butthead
Astronomer – впертий астроном). Саґан знову подав до суду, вважаючи,
що над ним насміхаються. Назву вдруге змінили – на «LAW» (Lawyers
Are Wimps – всі юристи зануди). Саґан був затятим курцем марихуани,
хоча ніколи публічно не визнавав цього. У 1971 р. вийшла друком книга
«Марихуана: з іншої точки зору» («Marihuana Reconsidered»), у якій вміщена
його стаття (під псевдонімом «Mr. X») про куріння коноплі.
Помер після тривалої хвороби в 62-річному віці від мієлодисплазії у
Fred Hutchinson Cancer Research Center.
Саддас, Ендрю
(Andrew Hancock Sudduth; 21.11.1961, Балтимор,
штат Мериленд – 15.07.2006, Ексетер, штат НьюГемпшир) – американський спортсмен, один із
найкращих представників США в академічній
греблі. Срібний медаліст Олімпійських ігор (ЛосАнджелес, 1984, у складі вісімки), багаторазовий
призер чемпіонатів світу.
Помер у 44-річному віці від раку підшлункової
залози.
Садирін, Павєл
(Павел Фёдорович Садырин; 18.09.1942, Перм –
01.12.2001, Москва) – радянський футболіст і
російський футбольний тренер. Під його керівництвом здобули звання чемпіона СРСР команди
«Зенит» (1984) і ЦСКА (1991). Головний тренер
збірної Росії (1992−1994).
Хворів на рак простати. На початку 2001 р.
зазнав патологічного перелому стегна. Лікувався
в Німеччині. Помер у Військовому госпіталі ім.
Бурденко в 59-річному віці.
«Простота – це те, що є найважчим у світі; це крайня межа досвідченості й
останнє зусилля генія» (Жорж Санд)
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Саїд, Едвард
(Edward Wadie Said; 01.11.1935, Єрусалим –
25.09. 2003, Нью-Йорк) – американський інтелектуал арабського походження. Президент Американської лінгвістичної академії, член Американської академії наук і мистецтв, Королівського літературного товариства й Американського філософського товариства.
Літературознавець, історик літератури, літературний і музичний критик, піаніст, культуролог,
автор славетної книги «Орієнталізм». Суворо критикував західні погляди
стосовно Сходу й звинувачував західну науку в духовній підтримці та
виправданні колоніалізму. Активіст палестинського руху. Безкомпромісний
критик ізраїльської політики в палестинському питанні й загалом сіонізму.
Помер у 67-річному віці від хронічної мієлогенної лейкемії. Хворів
упродовж 12 років, отримував багато курсів хіміотерапії й опромінення, не
залишаючи активної діяльності.
Саммерсбі, Кей
(Kay Summersby, або Kay Summersby Morgan,
насправді – Kathleen McCarthy-Morrogh; 23.11.1908,
Беґ-Айленд, Ірландія – 20.01.1975, Нью-Йорк) –
британська військова ірландського походження,
яка під час Другої світової війни була особистим
водієм і секретарем головнокомандувача військ
США в Європі – генерала Айзенгауера. Вважали,
що увесь цей час вона була його коханкою. У
першому виданні своїх спогадів (1948) Саммерсбі
заперечувала цю інформацію.
У виданні, яке побачило світ після смерті 66-річної Саммерсбі від раку
печінки, автор уже визнавала такий зв’язок.
Самнер, Джеймс
(James Batcheller Sumner; 19.11.1887, Кантоні,
штат Массачусетс – 12.08.1955, Баффало, штат НьюЙорк) – американський хімік, лауреат Нобелівської
премії (1946) «за відкриття явища кристалізації
ферментів». Унаслідок нещасного випадку 17-річний Самнер втратив ліву руку. Після закінчення
Гарвардського університету займався дослідженням хімічного складу ферментів, зокрема, з
канавалії. Самнер виокремив фермент уреази в
кристалічному вигляді (1926), що спочатку оцінили
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скептично, але до 1946 р. різні дослідники виділили і кристалізували понад
30 подібних ферментів. Член Національної АН США (1948).
Помер у 67-річному віці від раку.
Санд, Жорж
(George Sand, насправді – Amandine Aurore
Lucile Dupin; 01.07.1804, Париж – 08.06.1876,
Ноан, Франція) – славнозвісна французька
письменниця. Походила зі шляхетної родини.
Авторка таких романів, як «Індіана» («Indiana»,
1832), «Лелія» («Lélia», 1833), «Мопра» («Mauprat», 1837), «Орас» («Horace», 1841), «Консуело»
(«Consuélo», 1842/43). Відома, крім того, численними любовними зв’язками. Серед коханців такі відомі чоловіки, як
письменники Проспер Меріме й Альфред де Мюссе, доктор Пажелло,
композитори Франц Ліст і Фредерік Шопен. З нею приятелювали
також критик Сент-Бьов, письменники Бальзак, Дюма-батько і Флобер.
Віддавала перевагу чоловічому одягу, відвідувала такі місця Парижа, котрі
аристократи обминали. Для аристократів XIX ст. така поведінка вважалася
неприйнятною, тому вона фактично втратила статус баронеси.
Померла в 71-річному віці від інтестинального раку (є відомості, що
її оперував славетний французький хірург Пеан).
Сандерс, Алекс
(Alex Sanders, насправді – Orrell Alexander Carter; 06.06.1926, Манчестер – 30.04.1988, Сассекс) –
британський окультист, засновник александріанської традиції чарівництва. В Англії його називали
«Королем чарівниць».
Помер у 61-річному віці від раку легені.

Сандерс, Гарланд
(Harland David Sanders; 09.09.1890, Генривіль,
штат Індіана – 16.12.1980, Луїсвіль, штат Кентуккі) – засновник славетної мережі ресторанів
швидкої їжі з курчат KFC (Kentucky Fried Chicken – кентуккійські смажені курчата). У 1930 р. в
містечку Корбін (штат Кентуккі) Сандерс відкрив
власну автомайстерню при 25-й федеральній
магістралі. Незабаром він вирішив запропонувати
подорожнім свою їжу. Готував власноруч на
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домашній кухні. Основу скромного меню становила смажена курчатина.
Він назвав страву «Кентуккійське смажене курча Гарланда Сандерса,
зготовлене за особливим рецептом і з приправою з 11 трав і спецій».
Для швидшого приготування їжі застосував каструлю-скороварку, яка
тоді лише з’явилася. У 1935 р. губернатор штату Кентуккі прийняв його в
члени почесного ордену кентуккійських полковників з формулюванням
«за внесок у розвиток придорожнього громадського харчування». Тоді
ж з’явився відомий образ Сандерса – розкішний білий костюм з чорним
метеликом. Бізнес успішно розвивася. У 1964 р. Сандерс продав KFC.
Тоді фірма налічувала 600 закладів у США та Канаді, її вартість становила
2 млн доларів. Сандерс залишився публічним представником компанії з
платнею 250 тис. доларів щорічно і продовжував працювати – побував у
всіх містах світу, де відкривалися заклади KFC.
Помер у 90-річному віці від лейкемії. Поховали полковника в його
славнозвісному білому костюмі з чорним метеликом.
Санн, Релл
(Rell Kapolioka’ehukai Sunn; 1950, Макага, Гаваї –
02.01.1998, там само) – американська спортсменка,
чемпіонка світу зі серфінгу. Вважається піонером
світового жіночого серфінгу.
Під час змагань у 1982 р. 32-річна Санн виявила
пухлину в грудній залозі. Проте до лікаря звернулася лише через рік, коли їй, за прогнозами медиків, залишалося жити тільки один рік. Упродовж
наступних 14 років Санн перенесла мастектомію,
кілька разів – хіміотерапію (зокрема високодозову
з пересадженням кісткового мозку). Незважаючи на біль і побічні ефекти
хіміотерапії, Санн продовжувала виступати на змаганнях. Вона брала
активну участь у пропагандистській роботі освітніх протиракових
організацій. Померла в 48-річному віці від прогресування раку грудної
залози.
Сантаяна, Джордж
(George Santayana, насправді – Jorge Augustín
Nicolás Ruiz de Santayana; 16.12.1863, Мадрид –
26.09.1952, Рим) – іспанець за походженням;
філософ і літератор, представник критичного
реалізму і філософії життя, класик американської
філософії. З 1907 р. – професор філософського
факультету Гарвардського університету.
Ніколи не був одруженим. Відомо про гомосексуальну орієнтацію Сантаяни. Помер у 88-річному
віці від раку шлунка.
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Сароян, Вільям
(William Saroyan; 31.08.1908, Фресно, штат Каліфорнія – 18.05.1981, там само) – американський
письменник вірменського походження. Автор гумористичних і ліричних оповідань та романів –
«Людська комедія» («The Human Comedy», 1943),
«Пригоди Веслі Джексона» («The Adventures of Wesley Jackson», 1946), а також мемуарів «Не помирати» («Not Dying», 1963), «Дні життя і смерті та втечі
на Місяць» («Days of Life and Death and Escape to
the Moon», 1971), «Місця, де я відбував ув’язнення»
(«Places Where I’ve Done Time», 1975).
Помер у 72-річному віці від раку простати.
Сартр, Жан-Поль
(Jean-Paul Charles Aymard Sartre; 21.06.1905,
Париж – 15.04.1980, там само) – французький філософ, драматург, письменник, один із найвідоміших і найвпливовіших мислителів сучасності.
Походив з високоосвіченої сім’ї – мати була дворідною сестрою відомого лікаря і гуманіста, лауреата Нобелівської премії Альберта Швейцера.
У творах Сартра поєднуються літературні та
філософські погляди. У ранніх філософських працях він зосереджувався
на емоціях, уяві й природі особистості. Сартр повсякчас прагнув створити
щось грандіозне. Його філософський трактат «Буття і ніщо» («L’être et le
néant», 1943) вражає не так своїм обсягом, як тим, що ця ґрунтовна праця
написана учасником руху Опору в окупованому Парижі. Зрештою, важко
назвати кращий філософський твір Сартра: чи це його дослідження про
буття, чи скромна лекція «Екзистенціалізм – це гуманізм» («L’existentialisme
est un humanisme»), прочитана в 1946 р. Саме після її публікації захоплення Сартровим екзистенціалізмом стало повальним.
У 1964 р. за автобіографічну повість про дитинство «Слова» («Les Mots»,
1964) Сартру присудили Нобелівську премію, від якої він відмовився,
пояснивши це консервативним ставленням Нобелівського комітету до
заслуг революційних письменників ХХ ст. Окрім цього, він – автор таких відомих творів, як «Нудота» («La Nausee», 1938), «Мухи» («Les Mouches», 1943),
«Критика діалектичного розуму» («Critique de la raison dialectique», 1960).
У 1950-х рр. Сартр співпрацював із Французькою комуністичною
партією; виступив із засудженням радянського вторгнення в Угорщину
1956 р. і Чехословаччину 1968 р. Від початку 1970-х рр. послідовний
радикалізм Сартра виявився в тому, що він став редактором забороненої
у Франції маоїстської газети, а також брав участь у кількох маоїстських
вуличних демонстраціях.
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Багато курив (рідко його можна побачити на світлині без люльки) і
вживав амфетаміни. Помер у 74-річному віці від раку легені. Його подруга
Сімона де Бовуар написала чудову книгу «Церемонія прощання» про те,
як помирав Сартр. Похований на цвинтарі Монпарнас у Парижі.
Сасакі, Садако
(Sadako Sasaki; 07.01.1943, Хіросіма – 25.10.1955,
там само) – японська дівчинка, яка в ранньому дитинстві пережила атомне бомбардування Хіросіми
6 серпня 1945 р. Вона перебувала тоді лише за 2 км
від епіцентру вибуху.
Садако росла сильною, мужньою і спортивною.
У середині 1954 р. під час тренування вона відчула
запаморочення, загальну слабкість. Діагностували
гостру лейкемію, яку пов’язували з опроміненням
під час атомного бомбардування. Один з друзів
Садако розповів їй старовинну японську легенду, згідно з якою той, хто
виготовить тисячу паперових журавликів, матиме надію на успіх. Дівчинка
завзято взялася за роботу, використовуючи для виготовлення журавликів
навіть упаковки від медикаментів. За 14 місяців, котрі Садако провела в
лікарні, вона зробила понад 1300 журавликів. Померла у 12-річному віці.
Після смерті Садако стала своєрідним символом. У Хіросімському
меморіалі миру в 1958 р. поставили пам’ятник дівчинці із золотим
журавликом у руках. Історія її життя стала основою популярної повісті
«Садако і тисяча паперових журавликів» (1977) американської письменниці
Елеонори Коеррс (за її сюжетом дівчинка виготовила 644 журавлики, а
решту – її друзі, щоб поховати зі Садако тисячу журавликів). Ця ж історія
надихнула знаного даґестанського поета Расула Ґамзатова на створення
відомої поеми «Журавлі» (1969).
Сатір, Вірджинія
(Virginia Satir; 26.07.1916, Нешвіл, штат Вісконсин – 10.09.1988) – американський психолог. Однією
з перших звернулася до досліджень психології
сім’ї та сімейної терапії. Розроблена нею концепція
сімейної терапії, опублікована в книзі «Сумісна
сімейна терапія» («Conjoint Family Therapy», 1964), –
одна з найважливіших у цій сфері у світі. Умовою
цього підходу є робота з усією сім’єю, а не з кожним
її членом окремо. Тому будь-яка особиста проблема розглядається в
контексті сімейних стосунків.
Улітку 1988 р. захворіла на рак підшлункової залози, від якого невдовзі
померла в 72-річному віці.
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Саундерс, Сісель
(Cicely Mary Saunders; 22.06.1918, Бернет,
Гертфордшир – 14.07.2005, Лондон) – англійська
медична сестра, письменниця. Відіграла важливу роль у зосередженні медиків і громадськості
на паліативній допомозі невиліковним хворим.
Під час Другої світової війни в одній із лікарень
вона познайомилася з польським льотчиком
Девідом Тасьмою, хворим на рак. Їхні тривалі
бесіди покладені в моральну основу, філософію паліативної медицини.
У передмісті Лондона в 1967 р. вона відкрила притулок Святого Христофора – перший у світі хоспіс сучасного типу, де не лише опікувалися
хворими, а й проводили паліативні заходи. З початку 1970-х рр. за
ініціативою Саундерс були створені госпіси в США та Канаді. У 1979 р. їй
надано титул баронеси. У 1989 р. нагороджена британським орденом «За
заслуги».
Померла у 87-річному віці від раку грудної залози у створеному нею ж
госпісі.
Сафер, Петер
(Peter Safar; 12.04.1924, Відень – 02.08.2003,
Маунт-Лебанон, штат Пенсильванія) – австрійський лікар чеського походження. Один із найвідоміших спеціалістів у сфері невідкладної
допомоги та реанімації. Вперше запропонував
методику штучного дихання «рот у рот» із компресією грудної клітки для відновлення роботи
серця. Описав це в книзі «ABC реанімації»
(«ABC of Resuscitation», 1957), де комбінував A (Airway – дихальні шляхи),
B (Breathing – дихання) і C (chest compressions – стискання грудної клітки).
Нині ця методика стандартна в усьому світі. Сафер тричі номінувався на
отримання Нобелівської премії.
Помер у 79-річному віці від раку.
Свенсон, Роберт
(Robert A. Swanson; 1947 – 1999) – американський ризиковий бізнесмен.
У 1976 р. разом з біохіміком Гербертом Бойєром (Herbert Boyer) створив
«Genentech Inc.», одну з перших у світі біотехнологічних компаній. Зараз
таких компаній лише в США налічується майже 1 500. З 1990 р. значна
«Чоловік, що розумно говорить про кохання, не дуже закоханий» (Жорж Санд)
«На світі немає жодного чоловіка, який здатен тривалий час задовольнятися
лише душею жінки» (Жорж Санд)
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частина «Genentech» – це власність «Roche Holding Ltd». Компанія виробляє гормони росту і засоби для лікування раку, серцевих хвороб,
фіброзу сечового міхура та ін. До продуктів «Genentech» належать такі відомі ліки, як «Herceptin»
(застосовується при раку грудної залози), «Avastin» (при колоректальному раку), «Rituxan» (при
лімфомах). У 2006 р. Свенсон введений до Залу
слави бізнесменів.
Помер у 52-річному віці від пухлини мозку.
Свєтлов, Міхаїл
(Михаил Аркадьевич Светлов, справжнє прізвище – Шейнкман; 17.06.1903, Єкатеринослав, –
нині – Дніпропетровськ – 28.12.1964, Москва) – радянський поет і драматург. Брав активну участь у
громадянській війні, перебуваючи в лавах Червоної армії. Написав у 1926 р. широковідомий у
СРСР вірш «Гренада», покладений на музику багатьма композиторами. У 1928 р. виключений з комсомолу за троцькізм. У 1935 р. написав «Песню о
Каховке» (музика І. Дунаєвського). Під час Другої
світової війни – фронтовий кореспондент. У післявоєнні роки знову потрапив у немилість радянських можновладців. Перекладав твори українських
поетів. За книгу «Стихи последних лет» Свєтлову посмертно присуджено
Лєнінську премію.
З одного боку – трибун й апологет Лєнінського комсомолу, він, з іншого,
був дотепником. Чимало його влучних висловів залишилися в історії. Зловживав алкоголем, багато курив. Відома фраза Свєтлова незадовго до смерті:
«Принесіть мені пива. Рак у мене вже є!». Помер у 61-річному віці від раку.
Свіґерт, Джек
(John Leonard «Jack» Swigert, Jr.; 30.08.1931,
Денвер, штат Колорадо – 27.12.1982, Вашинґтон) – американський астронавт. Прославився
участю в експедиції «Apollo 13», яка планувала
посадку на Місяці. Корабель стартував 11 квітня
1970 р. Через два дні по дорозі до Місяця на віддалі
328 тис. км від Землі у кораблі вибухнув балон
з киснем. Команда передала в Центр керування
польотами знане повідомлення «Houston, we have
a problem» («Х’юстон, ми маємо проблему»). Відтоді все було зроблене для
того, щоб астронавти успішно повернулися. Це було здійснено 17 квітня.
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Політ дотепер вважається найважчим як для команди, так і для Центру
керування польотами. «Apollo 13» утримує рекорд найвіддаленішого від Землі пілотованого польоту (400 171 км). Цей політ став основою
однойменного художнього фільму.
У листопаді 1982 р. Свіґерт був обраний до Конгресу США (як республіканець). Невдовзі помер у 51-річному віці від злоякісного ураження
кісток.
Світлична, Надія
(08.11.1936, с. Половинкино, Старобільський р-н, Луганська обл. – 08.08.2006, Матаван,
штат Нью-Джерсі) – правозахисниця, активний
член Закордонного представництва Української
Гельсінкської групи, редактор-укладач «Вісника
репресій в Україні» (США). Світлична 8 листопада
1967 р. разом із братом І. Світличним, І. Дзюбою,
Л. Костенко послали лист-протест П. Шелесту, в
якому кваліфікували процес над В. Чорноволом
як порушення елементарних процесуальних норм. У грудні 1970 р. у Василькові (Київська обл.) разом з Є. Сверстюком Світлична знайшла свою
вбиту подругу – художницю А. Горську, організувала похорон і зведення
пам’ятника на її могилі. Заарештували Світличну 18 травня 1972 р. Разом
з іншими ув’язненими брала активну участь у протестах, голодуваннях.
Звільнена в травні 1976 р. Восени 1976 р. зважилася надіслати до ЦК КПУ й
уряду заяву – відмову від громадянства, мотивуючи цей крок жорстокою
розправою над Л. Лук’яненком, П. Григоренком, В. Чорноволом, В. Стусом,
С. Шабатурою й іншими відомими українськими діячами.
У травні 1978 р. народився син Іван. У жовтні того ж року виїхала
спочатку до Риму, де її прийняв Папа Римський Павло VI, а через місяць
прибула в США. У 1983–1994 рр. Світлична працювала в Українській редакції радіо «Свобода». Після смерті брата Івана разом з його вдовою підготувала до друку збірку його віршів «У мене – тільки слово» (1994) і спогади про І. Світличного «Доброокий» (1998). Здали до друку також збірку
листів поета з табору «Не доходять ненаписані листи». У 1994 р. Надії та
Івану Світличним присуджена Державна премія України ім. Т. Шевченка.
Останніми роками вона хворіла і померла в 69-річному віці від раку
шлунка.
«Завдання літератури – перетворювати події на думки» (Джордж Сантаяна)
«Після того, як ми остаточно спустили з ока ціль, ми подвоїли наші зусилля»
(Джордж Сантаяна)
«Майже кожному мудрому вислову можна протиставити цілком протилежний,
і не менш мудрий» (Джордж Сантаяна)
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Себір, Шанталь
(Chantal Sébire; 28.01.1955 – 19.03.2008,
Пломб’єр-ле-Діжон) – французький педагог.
Стала відомою всьому світу через обставини
своєї смерті.
Упродовж останніх восьми років життя Себір
хворіла на рідкісну форму естезіонейробластоми носової порожнини (у літературі описано
лише кілька сотень випадків цієї пухлини).
Хвороба поступово спотворила її лице. Пацієнтку турбував дуже сильний
біль, а опіоїдні знеболювальні не застосовували через алергічні реакції.
Себір неодноразово зверталася до влад з проханням дозволити її лікарю
здійснити евтаназію, однак отримала відмову. Крім цього, вона особисто просила про дозвіл на евтаназію в президента Франції Ніколя Саркозі,
але той лише запропонував провести розширений консиліум, щоб знайти
шляхи полегшення страждання хворої. Ходили чутки, що Себір має
намір виїхати до країни, де евтаназія легалізована (Швейцарія, Бельгія,
Люксембург і Нідерланди). Врешті-решт, 53-річну Себір знайшли мертвою
у її власному будинку. Точна причина смерті не була відомою (після
аутопсії лікарі повідомили, що «смерть настала не з природних причин»).
Гостроти дискусії навколо проблеми евтаназії додало те, що одночасно зі
смертю Себір добровільно пішов із життя в Бельгії відомий фламандський
письменник – 79-річний Х’юґо Клаус, який кілька разів висувався на
здобуття Нобелівської премії. Він мав ранню форму хвороби Альцгеймера.
Севедж, Майкл
(Michael Joseph Savage; 23.03.1872, Татонґ, штат
Вікторія, Австралія – 27.03.1940) – один із найвідоміших політичних діячів Нової Зеландії. Перший лейборист, який став прем’єр-міністром цієї
країни (1935–1940).
У 1938 р. захворів на рак товстої кишки.
Відклав лікування, бо якраз тоді відбувалися
вибори. Помер у 68-річному віці від прогресування
хвороби.
Сейріґ, Дельфін
(Delphine Claire Belriane Seyrig; 10.04.1932, Бейрут, Ліван – 15.10.1990,
Париж) – французька кіноакторка, режисер. Лауреат премії Венеціанського кінофестивалю за найкраще виконання жіночої ролі («Мюріель» /
«Ногами людина має врости в землю своєї Батьківщини, а очі її нехай оглядають
весь світ» (Джордж Сантаяна)
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«Muriel», 1963). Знімалася в багатьох відомих
фільмах видатних кінорежисерів – «Минулого
року в Марієнбаді» («L’année dernière à Marienbad», 1961), «Украдені поцілунки» («Baisers voles»,
1968), «Скромна чарівливість буржуазії» («Le
charme discret de la bourgeoisie», 1972). У 1977 р.
Сейріґ зняла стрічку «Будь красива і мовчи» («Sois
belle et tais-toi») – своєрідний маніфест фемінізму
в кіномистецтві.
Померла в 58-річному віці від раку легені.
Похована на цвинтарі Монпарнас у Парижі.
Селім І Грізний
(Selim Yavuz Ghazi; 10.11.1465, Амасія, Туреччина – 22.09.1520, Едірн, там само) – султан Османської
імперії (1512–1520). Син султана Баязида ІІ. Батько
Сулеймана І Пишного, одною з дружин якого була
Роксолана. Прийшов до влади в 1512 р., усунувши
за підтримки яничарів батька Баязида ІІ. У 1514 р.
в бою на рівнині Чалдіран розбив перські війська
шаха Ісмаїла та приєднав до Османської імперії
більшу частину Курдистану та частину території
Вірменії. Через три роки захопив Єгипет і приєднав
до своїх територій Хиджаз (Західна Аравія з Меккою).
Після чергового походу в Селіма розвинувся утвір на шкірі сідниці,
який пов’язували з тривалим перебуванням у сідлі. Невдовзі султан помер
у 54-річному віці від меланоми (за іншими даними, – від карбункула).
Сенетеску, Константін
(Constantin Sănătescu; 14.01.1885, Крайова –
08.11.1947, Бухарест) – румунський державний
і військовий діяч, учасник повалення режиму
диктатора І. Антонеску 23 серпня 1944 р., внаслідок
якого Румунія перейшла на бік антигітлерівської
коаліції. Перший прем’єр-міністр Румунії після
цього перевороту. Його призначив на цю посаду
король Міхай I, однак під тиском Сталіна вже
2 грудня 1944 р. Сенетеску вимушений був піти у
відставку.
Помер у 62-річному віці від раку. Похований з військовими почестями.
«Ті, хто не пам’ятають свого минулого, приречені на його повторення»
(Джордж Сантаяна)
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Сент-Ґауденс, Авґуст
(Augustus Saint-Gaudens; 01.03.1848, Дублін –
03.08.1907, Корніш, штат Нью-Гемпшир) – американський скульптор ірландського походження,
представник т.зв. американського Ренесансу. Навчався в Нью-Йорку, Парижі та Римі. У 1876 р. звів
монумент адміралові громадянської війни Девіду
Глазгоу Гарраґуту в Нью-Йорку, що приніс йому
славу. Відомі такі скульптури Сент-Ґауденса, як
монумент Шерману в Центральному парку НьюЙорка і «Стоячий Лінкольн» у Чикаґо, один з найкращих монументів президенту громадянської війни. Сент-Ґауденс був
першим, хто поєднав архітектуру, ландшафтний дизайн і монументальну
скульптуру.
На замовлення президента Рузвельта в 1904 р. Сент-Ґауденс створив
ескізи трьох монет для монетного двору США: монети в один цент та
десять і двадцять золотих доларів. Рузвельт і Сент-Ґауденс мали намір
відтворити красу високорельєфних монет Стародавньої Греції та Риму.
У зв’язку з цим замовленням Сент-Ґауденс став першим скульптором,
який виконав цілком дизайн американської монети. Лицьовий вигляд
двадцятидоларової монети «двоголового орла» із зображенням величної Свободи, що стоїть, дотепер використовується на сучасних золотих
американських монетах. Чимало митців і колекціонерів цінують монети
Сент-Ґауденса як найгарніші з-поміж американських монет.
У 1900 р. Сент-Ґауденса прооперували з приводу раку товстої кишки. Після цього він вирішив зробити Корніш постійним місцем свого проживання. Наступні сім років, незважаючи на хворобливий стан здоров’я,
продовжував працювати, створюючи низку барельєфів і скульптур. Помер
у 59-річному віці від прогресування раку.
Сенхор, Леопольд
(Léopold Sédar Senghor; 09.10.1906, Жоаль,
Сенеґал – 20.12.2001, Версон, Франція) – сенеґальський політик і поет, есеїст, автор публіцистичних творів. Сенеґальці вважають його
батьком нації. У 1946 р. під час виборів у Франції, які охопили і підконтрольні території, став
депутатом із Сенеґалу. Під час референдуму
1958 р., коли Шарль де Ґолль закликав висловитися за збереження зв’язків з Францією або
за незалежність, підтримував першу позицію.
Однак уже в 1959 р. колонії Франції в Африці стали незалежними. Його
обрали керівником Федерації Сенеґалу і Малі, а після розпаду Федерації в
1960 р. – першим президентом Республіки Сенеґал. Незважаючи на
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опозицію, утримувався на цій посаді до 1 січня 1981 р. Згодом подав у
відставку. Перший африканець, який став членом Французької академії
(2 червня 1983 р.). Займався проблемами граматики французької мови.
Помер у 95-річному віці від раку.
Сепехрі, Сохраб
(Sohrab Sepehri; 06.10.1928, Кум – 21.04.1980,
Тегеран) – іранський поет, художник, філософ. У
1950-х рр. відвідував європейські країни. Навчався літографії в Парижі. Його поезія перекладена
багатьма мовами, а картини Сепехрі виставлені в
музеях різних країн світу.
Про останні роки життя Сапехрі відомо дуже
мало. У нього в 1978 р. виникли проблеми зі здоров’ям, і він обстежувався в лікарні «Парс» у Тегерані. З’ясувалося, що в поета пізня стадія лейкемії. Лікування в Англії
було неефективним. Повернувся на батьківщину, де помер у госпіталі в
51-річному віці.
Серро, Мішель
(Michel Serrault; 24.01.1928, Брюної –
29.07.2007, Нормандія) – французький актор
театру та кіно. Серро зіграв понад 150 кіноролей, зокрема в таких відомих стрічках, як
«Приготуйте ваші носові хустинки» («Preparez
vos mouchoirs», 1978), «Орел чи решка» («Pile ou
face», 1980), «Не будіть сплячого поліцейського»
(«Ne reveillez pas un lic qui dort», 1988), «Метелик» («Le papillon», 2002), «24 години з життя жінки» («24 Heures De La Vie
D’une Femme», 2003). Серро отримав три премії «Сезар» як актор і одну –
як режисер (за фільм «Неллі та пан Арно» / «Nelly Et Mr. Arnaud», 1995).
Помер у 79-річному віці від раку.
Сєргєєв, Ігор
(Игорь Дмитриевич Сергеев; 20.04.1938,
с. Верхнє, Луганська обл. – 10.11.2006, Москва) –
російський військовий, міністр оборони РФ (1997–
2001). Перший і єдиний маршал РФ (1997).
Помер у 68-річному віці від лейкемії після
3,5 років боротьби з цією хворобою.
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Сибілла
(Sibylla of Sweden, перед одруженням – Sibylla of Saxe-Coburg and Gotha, Duchess in Saxony;
18.01.1908, Ґота, Німеччина – 28.11.1972, Стокгольм) – принцеса Шведська, герцогиня Саксонська, дружина принца Ґустава Адольфа, герцога
Вастерботтенського (троюрідного брата). По лінії
батька – правнучка англійської королеви Вікторії.
У 1932 р. одружилася з внуком короля Швеції.
Мала п’ятеро дітей – чотири доньки та наймолодшого сина. На початку 1947 р. її чоловік трагічно
загинув в авіакатастрофі. Однорічний син Сибілли став тоді першим
претендентом на шведський престол.
Померла в 64-річному віці від раку, не доживши до коронування свого
сина – Карла XVI Ґустава.
Симоненко, Василь
(08.01.1935, с. Біївці, Лубенський р-н, Полтавська обл. – 14.12.1963, Черкаси) – український поет і журналіст, діяч українського руху Опору. Закінчив факультет журналістики
Київського університету (1957). Працював у
різних газетах. В умовах причіпливої радянської цензури друкувався неохоче: за його життя вийшли друком лише збірки поезій «Тиша
і грім» (1962) і казка «Цар Плаксій і Лоскотон» (1963). Зате вже в ті pоки
набули великої популярності самвидавні поезії Симоненка. Тематично
вони становили сатиру на радянський лад («Некролог кукурудзяному
качанові», «Злодій», «Суд», «Баляда про зайшлого чоловіка»), зображення
важкого життя людей, особливо селянства («Дума про щастя», «Одинока матір»), викриття жорстокостей деспотії («Брама», «Ґранітні обеліски,
як медузи...»), затавровували російський великодержавний шовінізм
(«Курдському братові») тощо. Окремий значний цикл становлять твори, в яких поет висловлює любов до України («Задивляюсь у твої зіниці»,
«Є тисячі доріг», «Український лев», «Лебеді материнства», «Україні» тощо).
У 1964 р. вийшла друком посмертна збірка «Земне тяжіння» (книгу було
висунуто на здобуття Державної премії УРСР ім. Т. Шевченка 1965 р., але
лауреатом того року став М. Бажан). Після 15-річного офіційного забуття
поета в 1981 р. з’явилася книга вибраної поезії «Лебеді материнства» з
передмовою Олеся Гончара. Василеві Симоненкові посмертно присуджено
Державну премію України ім. Т. Шевченка в 1995 р.
«Ізраїль – єдина країна у світі, де можна назвати людину євреєм, не побоюючись
набути репутацію антисеміта» (Жан-Поль Сартр)
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У 1962 р. В. Симоненко разом з А. Горською та Л. Танюком виявили
мiсця поховання розстрiляних НКВД на Лук’янiвському та Василькiвському
цвинтарях, у Бикiвнi, про що й було зроблено заяву до мiської ради. Пiсля
цього його декiлька разiв жорстоко побили. Тоді він написав у щоденнику: «Беріть і з’їжте моє серце». Потім слово «серце» виправив на «нирки».
Помер у 28-річному віці в черкаській лікарні, за однією з версій, від раку
нирки.
Синґ, Джон
(John Millington Synge; 16.04.1871, Ратфарнам,
біля Дубліна – 24.03.1909, Дублін) – ірландський
драматург, есеїст, поет, активний діяч ірландського Відродження. Разом з Йейтсом і Леді Ґреґорі
брав участь у створенні Ірландського літературного театру. Визнання йому принесли п’єси, з-поміж яких «Сутінки в долині» («The Shadow of the
Glen», 1903), «Герой із Заходу» («The Playboy of the
Western World», 1907) та ін.
Помер, не доживши кількох тижнів до свого 38-річчя, від лімфоми
Годжкіна.
Сіворі, Енріке
(Enrique Omar Sivori; 02.10.1935, Сан-Ніколас,
поблизу Буенос-Айреса – 17.02.2005, там само) –
аргентинський футболіст, який розпочав кар’єру
в команді «Рівер-Плейт». Потім протягом 12 років грав в італійській серії А. У складі команди
«Ювентус» (Турин) тричі ставав чемпіоном Італії,
а 1961 р. здобув «Золотий м’яч» найкращого
футболіста Європи. Виступав за збірні команди
Арґентини й Італії. Працював тренером.
Помер у 69-річному віці від раку підшлункової залози.
Сідні, Роберт
(Robert Sidney; 19.11.1563 – 13.07.1626) – перший
граф Лестер, видатний державний діяч якобинської Англії і талановитий поет.
Помер у 62-річному віці від раку.
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Сіка, Вітторіо де
(Vittorio Domenico Stanislao Gaetano Sorano De
Sica; 07.07.1901, Сора, Італія – 13.11.1974, Ньюіллі-сюр-Сен, біля Парижа) – видатний італійський
актор, кінорежисер (неореаліст). Серед найвідоміших фільмів – «Викрадачі велосипедів» («Ladri
di biciclette», 1948; премія «Оскар»), «Чудо в Мілані»
(«Miracolo a Milano»; головна премія кінофестивалю
в Каннах, 1950) «Вчора, сьогодні, завтра» («Ieri, oggi,
domani»; премія «Оскар», 1964), «Сад Фінці-Контіні»
(«Il giardino dei Finzi-Contini»; головна премія Міжнародного кінофестивалю в Західному Берліні, премія «Оскар», 1971), а також фільми з участю
Софі Лорен – «Дві жінки» («La Ciociara», 1961), «Шлюб по-італійськи» («Matrimonio all’italiana», 1964), «Соняшники» («I Girasoli», 1970) тощо.
Помер у 73-річному віці від раку легені невдовзі після операції.
Сікейрос, Альфаро
(Jose David Alfaro Siqueiros, 29.12.1896, Камарго – 06.01.1974, Куернавака) – мексиканський
художник-монументаліст, політичний активіст,
учасник комуністичного руху. У 1919–1922 рр.
проживав у Франції та Іспанії. Опублікував у
1921 р. в Барселоні Маніфест революційного
мистецтва, а в 1922 р. заснував Революційний
синдикат працівників техніки і мистецтва. Від
1924 р. був одним із керівників Компартії Мексики. У 1937–1939 рр. брав
участь у громадянській війні в Іспанії. У травні 1940 р. організував замах
на Л. Троцького. У 1960 р. заарештований за політичну діяльність, але
через чотири роки звільнений під тиском громадськості.
Помер у 77-річному віці від раку.
Сіллс, Беверлі
(Beverly Sills, насправді – Belle Miriam Silverman;
25.05.1929, Бруклін, Нью-Йорк – 02.07.2007, НьюЙорк) – видатна американська оперна співачка
(колоратурне сопрано) єврейського походження
(її мати емігрувала з України, а батько – з Румунії).
У три роки вона здобула першу співацьку премію,
десятирічною дівчиною вже регулярно виступала
на радіо. Від середини 1940-х рр. співала на сценах
кількох театрів оперети, а в 1955 р. дебютувала в
Нью-Йоркській міській опері (New York City Opera).
Міжнародний успіх їй принесла партія Клеопатри в «Юлії Цезарі» Генделя
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в 1966 р. Наступні півтора десятиліття Сіллс співала на сценах найвідоміших оперних театрів світу (зокрема, в Метрополітен-опері та Ла Скала).
У 1980 р., вже володарка «Ґреммі» й інших нагород, перестала виступати
і в наступному десятилітті з великим успіхом керувала New York City Opera. У 1994–2002 рр. Сіллс була президентом Лінкольн-центру, а у 2002–
2005 рр. – Метрополітен-опери. У 1998 р. введена до Національного залу
слави жінок.
Ніколи не курила. У 1974 р. їй виконали успішну операцію з приводу
раку легені. Влітку 2007 р. була госпіталізована через перелом ребра. Під
час дообстеження в неї виявили агресивну форму раку легені, від якого
померла в 78-річному віці.
Сімон, Герберт
(Herbert Alexander Simon; 15.06.1916, Мілуокі,
штат Вісконсин – 02.09.2001, Піттсбурґ) – американський соціолог, економіст і педагог єврейського походження. Автор класичних книг про науку
управління «Адміністративна поведінка» («Administrative Behavior», 1947), «Моделі людини» («Models of Man», 1957). Лауреат Нобелівської премії з
економіки (1978) за новаторські дослідження процесу прийняття рішень в економічних організаціях.
Помер у 85-річному віці після операції з приводу раку.
Сімон, Ніна
(Nina Simone, насправді – Eunice Kathleen Waymon; 21.02.1933, Тріон, штат Північна Кароліна –
21.04.2003, Буш-дю-Рон, Франція) – американська
темношкіра співачка. Вихована в джазовій традиції, однак дотримувалася еклектичного підходу до
складання репертуару. Виконувала композиції в
стилях джаз, соул, фолк, ритм-енд-блюз, госпел, а
також естрадні шлягери. Виступала на концертах не
лише як співачка з надзвичайно багатим і гнучким
вокалом, й як піаністка, танцівниця й акторка. У
1970 р. завершила кар’єру і решту життя провела у Франції.
Померла в 70-річному віці після кількарічної боротьби з раком грудної
залози.
«Городник може вирішувати, що добре для моркви, але ніхто не може
вирішувати за іншого, що є благо» (Жан-Поль Сартр)
«Людина приречена на свободу» (Жан-Поль Сартр)
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Сіньоре, Сімона
(Simone Signoret, насправді – Simone-Henriette-Charlotte Kaminker; 25.03.1921, Вісбаден,
Німеччина – 30.09.1985, Отей-Антуй, Нормандія) – французька акторка кіно і театру. Першу
велику роль Сіньоре виконала у фільмі «Демони
зорі» («Les Démons de l’aube», 1946), який зняв
її перший чоловік Ів Аллеґре. У 1950 р. одружилась вдруге – з Івом Монтаном, прожила з ним
до смерті. Нагороджена премією «Оскар» за найкраще виконання жіночої
ролі у фільмі «Кімната нагорі» («Room at the Top», 1960).
Багато курила. Померла в 64-річному віці від раку підшлункової
залози.
Сітроєн, Андре
(André-Gustave Citroën; 05.02.1878, Париж –
03.07.1935, там само) – французький інженер і
промисловець, один з піонерів масового автомобілебудування. Освіту здобув у славетній Політехнічній школі. У 1908 р. працював в автомобільній компанії братів Морс, довівши випуск
продукції від 125 до 1,2 тис. автомобілів щорічно.
Займався, крім того, випуском артилерійських снарядів, шевронних шестерень та ін. Необхідність
реорганізації виробництва для військових потреб
привела Сітроєна до думки використати в Європі досягнення Генрі Форда
в організації промислового виробництва. Використав також ідею Форда
про випуск надійного недорогого автомобіля, доступного для багатьох
людей середнього достатку.
Засноване ним акціонерне товариство (Societe anonime Andre Citroen) випустило перший автомобіль вже в 1919 р. (модель «A»). За півроку
виготовили понад 2,8 тис. цих машин, а до 1929 р. – майже 103 тис. автомобілів. Сітроєн надавав велике значення рекламі. Він і тут суттєво перейняв американський досвід. Під час економічної кризи 1920–1930-х рр.
Сітроєн не став скорочувати виробництво, а створив нову модель «Сітроєн-7» у 1934 р. Однак тоді фактично став банкрутом, втратив контроль
над своїм дітищем. Компанія «Сітроєн» у подальшому була реорганізована,
зберігши своє ім’я.
«Респектабельні люди вірять в Бога, щоб тільки не говорити про нього»
(Жан-Поль Сартр)
«Ніщо не змінюється так часто, як минуле» (Жан-Поль Сартр)
«Запевняю вас, він не такий дурень, яким він вам здасться, коли ви його краще
пізнаєте» (Міхаїл Свєтлов)
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Крім промисловості, інтереси Сітроєна поширювалися на фінансування
наукових експедицій, організацію автогонок (наприклад, славнозвісного
автопробігу «Бейрут–Пекін» у 1931–1932 рр.). Парижу Сітроєн подарував
освітлення для Тріумфальної арки і площі Згоди. У 1998 р. введений до
Залу слави конструкторів автомобілів.
Помер у 57-річному віці від раку шлунка. Похований на цвинтарі Монпарнас у Парижі.
Скала, Делія
(Delia Scala; 25.09.1929, Браччано, Лаціо, Італія –
15.01.2004, Ліворно, Італія) – славетна італійська
акторка та балерина.
Скала перенесла мастектомію з приводу раку
грудної залози. Померла в 74-річному віці від
прогресування захворювання.

Скейс, Крістофер
(Christopher Charles Skase; 18.09.1948, Мельбурн – 05.08.2001, Майорка) – відомий австралійський авантюрист. Покинув Австралію 1991 р. На
той час Скейс звинувачувався в 60 злочинах, пов’язаних з руйнуванням його бізнес-імперії загальною вартістю 750 млн доларів США. З початку
1990-х рр. Австралія безуспішно вимагала від Іспанії екстрадиції Скейса.
Останні шість місяців тяжко хворів й отримував
хіміотерапію з приводу раку шлунка. Помер у 52-річному віці від
метастазів у легенях.
Скетмен Джон
(Scatman John, насправді – John Paul Larkin;
13.03.1942, Ель-Монте, штат Каліфорнія – 03.12.1999,
Лос-Анджелес) – відомий джазовий музикант. Був
заїкою, тому виробив власний особливий стиль
співу – без слів або із безсенсовими складами і
виразами. Зумів поєднати в одне ціле стилі
скет (Scat singing) та диско. Став популярним у
1994 р., виконавши пісню «Scatman (Ski Ba Bop
Ba Dop Bop)». На його думку, це був процес
«перетворення власної найбільшої проблеми в
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найбільше надбання». За свої альбоми та синґли отримав 14 золотих і
18 платинових нагород: загальний наклад його дисків перевищив 2,5 млн.
Окрім цього, здобув нагороду Енні Ґлен за вагомий внесок у допомогу
заїкам.
У 1998 р. відчув погіршення здоров’я, але продовжував працювати
над останнім альбомом. Невдовзі виявилося, що він хворий на рак
легені. Інтенсивне лікування (отримував хіміотерапію) виявилося малоефективним. Весь цей час зберігав позитивний склад розуму. Якось сказав:
«Хоч би що Бог хотів, я не заперечую… Я провів своє життя якнайліпше.
Я відчув красу». Помер у 57-річному віці.
Скіннер, Беррес
(Burrhus Frederic Skinner; 20.03.1904, Саскуеганна, штат Пенсильванія – 18.08.1990, Кембридж,
штат Массачусетс) – американський психолог і
письменник. Зробив величезний внесок у розвиток і пропаганду біхевіоризму – школи психології,
яка розглядає поведінку людини як наслідок попередніх впливів довкілля. Скіннер відомий своєю
теорією оперантного научення, меншою мірою –
завдяки художнім і публіцистичним творам, в яких
пропагував ідеї широкого застосування біхевіористичних технік модифікації поведінки (наприклад, програмованого
навчання) для поліпшення суспільства й ощасливлювання людей як
форму соціальної інженерії. Належить до найвпливовіших психологів
XX ст. За результатами опитування членів Американської психологічної
асоціації (їх було майже 100 тис.) у 1972 р. найвидатнішим психологом
було визнано саме Скіннера (Фройд був другим).
Помер у 86-річному віці від лейкемії.
Склодовська-К’юрі, Марія
(Maria Skłodowska-Curie; 07.11.1867, Варшава – 04.07.1934, Сансельмо, Франція) – видатний
фізик і хімік польського походження. У 1898 р. повідомила про можливість існування нового, дуже
радіоактивного елемента в руді, що залишалася
після видобування з неї урану. Її чоловік П’єр (1859–
1906) відмовився від власних досліджень, щоб допомагати Марії, і того ж року вони оголосили про
«Порядна людина – це той, хто коїть капості без задоволення» (Міхаїл Свєтлов)
«Якщо двоє мені зроблять однакове зауваження, я задумаюся» (Міхаїл Свєтлов)

Розділ ІІ. РАК: Жертви 447
існування ще двох радіоактивних елементів: полонію (названого на честь
батьківщини Марії – Польщі, розділеної окупантами на три частини) і
радію. У 1902 р. вони одержали ці елементи в чистому вигляді. Вчені
відмовилися взяти патент на своє відкриття. Вони були разом нагороджені
медаллю Деві (1903) і відзначені Нобелівською премією з фізики (1903)
разом з Антуаном Беккерелем.
Родина К’юрі вперше визначила особливості дії радію на людський
організм, було висловлено припущення, що радій можна використати
для лікування пухлин. Марія Склодовська написала «Трактат про радіоактивність» (1910) і була нагороджена Нобелівською премією з хімії
в 1911 р., ставши першою, хто отримав цю премію двічі (дотепер це
єдина жінка – двічі лауреат). З 1906 р. – професор і завідувач кафедри
Паризького університету, з 1914 р. – директор Інституту радію. У 1920 р.
вона подарувала філії Протиракового інституту у Львові 80 мг радію, який
застосовувася нашими онкологами до 1958 р.
Від кінця 1933 р. 67-річна Марія Склодовська дедалі частіше скаржилася на загальну слабкість, яку пояснювала перевтомою. Навесні 1934 р.
виникли запальні процеси з лихоманками, анемія. Лікарі не могли
з’ясувати конкретних причин такого стану. Висувалося припущення про
грип або бронхіт. Лікування було звичайним для таких випадків: компреси,
банки. Однак загальна слабкість прогресувала. За спогадами дочки Єви,
консиліум кращих лікарів Парижа визначив, що у вченої відновився
туберкульозний процес і рекомендував лікування в гірському санаторії.
Дорогою до санаторію вчена кілька разів непритомніла. Розвинулася різка
гіпертермія. Викликаний із Женеви професор Рох виявив різке зменшення
кількості лейкоцитів й еритроцитів. Негайно зробили переливання крові,
але хвору турбували різкі болі. В агонії марила тим, чому присвятила все
життя, – радіоактивністю. Її захворювання було незвичним для тодішніх
лікарів, хоча вже тоді здогадувалися, що воно пов’язане з її науковими
дослідженнями.
Відразу після смерті вченої доктор Тобе зробив офіційний запис:
«Мадам Марі К’юрі померла в альпійському санаторії 4 липня 1934 р.
Хвороба – гостра злоякісна анемія. Кістковий мозок не дав реакції,
можливо, внаслідок переродження від тривалої акумуляції радіоактивних випромінювань». Професор Рего писав: «Мадам К’юрі може вважатися однією з жертв тривалої роботи з радіоактивними речовинами, які
відкрили її чоловік і вона сама». Її поховали в Со. Згодом визначили, що
причиною смерті стала лейкемія. У 1995 р. її могилу перенесли у французький Пантеон (вчена була першою похованою там жінкою).
«Дружба – поняття цілодобове» (Міхаїл Свєтлов)
«Бувають дні, коли людина вселяє в мене жах» (Жан-Поль Сартр)
«Килима досить, щоб розмістити двох людей, але всього світу замало для двох
королів» (Селім)
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Скорцені, Отто
(Otto Skorzeny;12.06.1908, Відень – 05.07.1975,
Мадрид) – оберштурмбанфюрер СС, який прославився в роки Другої світової війни успішними спецопераціями. Найвідоміша з них – звільнення з-під
арешту Беніто Муссоліні. Студентом у 1920-ті рр.
Скорцені був відомим дуелянтом, на його рахунку
15 поєдинків на шпагах. Шрам на лівій щоці –
наслідок поранення в одному з поєдинків. Після
війни жив під протекторатом диктатора Франко.
У Скорцені в 1970 р. виявили злоякісне ураження хребців. У Гамбурґу
йому видалили дві пухлини хребців, після чого він упродовж шести місяців
був паралізованим. Помер у 67-річному віці від прогресування раку (за
деякими даними, раку легені).
Скотт, Джил
(Giles Gilbert Scott; 09.11.1880, Лондон –
08.02.1960, там само) – відомий англійський архітектор, автор проекту кафедрального собору в
Ліверпулі. Один із творців дизайну британських
телефонних будок.
Помер у 79-річному віці від раку легені. Похований біля входу в Ліверпульський собор.
Скофілд, Пол
(David Paul Scoield; 21.01.1922, Херстпірпойнт,
Суссекс – 19.03.2008, Суссекс) – британський
актор. Відомий своїми ролями в екранізаціях
творів Шекспіра («Король Лір» / «King Lear», 1971;
«Генріх V» / «Henry V»; 1985; «Гамлет» / «Hamlet»,
1990). Нагороджений преміями «Оскар», «Тоні» та
Британської академії кіно і телевізійних мистецтв
(BAFTA) за найкраще виконання чоловічої ролі
(Томас Мор у фільмі «Людина на всі часи» / «A
Man for All Seasons», 1966). Тричі поспіль відмовлявся від надання йому
англійською королевою титулу рицаря, мотивуючи це тим, що хотів би
залишитися «звичайним містером».
Помер у 86-річному віці після багатьох років боротьби з лейкемією.
«Не піддавшись зарібку легкому,
Я не прислужував ніколи і нікому» (Василь Симоненко)
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Скявеллі, Вінсент
(Vincent Andrew Schiavelli; 10.11.1948, Бруклін,
Нью-Йорк –26.12.2005, Поліцці-Дженероза, Сицилія) – один із найкращих американських характерних акторів. Зіграв у понад 120 фільмах, причому
жодного разу не виконував головної ролі. Його
називали «талісманом Мілоша Формана», бо він зіграв роль у шести (з восьми) американських фільмах
Формана. Крім цього, актор написав три кулінарні
книги і багато статей для гастрономічних журналів.
Хворів на синдром Марфана. Помер у 57-річному віці від раку легені.
Слейтон, Дік
(Donald Kent ‘Deke’ Slayton; 01.03.1924, Спарта, штат Вісконсин – 13.06.1993, Ліґ-Сіті, штат Техас) – американський астронавт. Під час Другої
світової війни здійснив 56 бойових вильотів на
бомбардувальниках. У квітні 1959 р. його зарахували в перший загін астронавтів НАСА. Він
мав стати другим американцем, який виконав
орбітальний політ. Проте Слейтону заборонили
брати участь у польоті через проблеми зі здоров’ям (ідіопатична фібриляція передсердь). Після цього був директором управління літних екіпажів (1963–1974). Здоров’я Слейтона поліпшилося, і його зарахували до основного екіпажу спільного польоту за
експериментальною програмою «Союз-Аполлон», який було здійснено
15–24 липня 1975 р. У 1996 р. введений до Залу слави авіації.
Помер у 69-річному віці від пухлини мозку.
Слово, Джо
(Yossel Mashel «Joe» Slovo; 23.05.1926, Обелія,
Литва – 06.01.1995, Йоганнесбурґ) – південноафриканський політик, лідер Комуністичної партії
Південної Африки (SACP). Народився в єврейській
сім’ї, яка емігрувала до Південної Африки з Литви,
коли Джо було 8 років. Під час Другої світової війни
симпатизував СРСР за його дії. У 1949 р. одружився
з дочкою скарбника SACP. За політичні погляди
Слово кілька разів заарештовували. Жив в еміграції.
Обраний генеральним секретарем SACP у 1984 р.
Був міністром в уряді Нельсона Мандели.
Помер у 68-річному віці від лейкемії.
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Смейлі, Річард
(Richard Erret Smalley; 06.06.1943, Екрон, штат
Огайо – 28.10.2005, Х’юстон, штат Техас) – американський фізик, винахідник фуллеренів, лауреат Нобелівської премії з хімії (1996). Займався
дослідженнями в галузі лазерної спектроскопії. В
останні роки життя вивчав карбонові нанотрубки.
Заснував компанію «Carbon Nanotechnologies», яка
спеціалізується на роботах з нанотехнології.
У 1999 р. Смейлі захворів на негоджкінську
лімфому, що згодом перейшла в хронічну лімфоцитарну лейкемію. Помер
через сім років у 62-річному віці від прогресування хвороби в M. D. Anderson Cancer Center у Х’юстоні.
Сміт, Вільям
(William French Smith; 26.08.1917, Вілтон, штат
Нью-Гемпшир – 29.10.1990, Лос-Анджелес) –
американський юрист, 74-й генеральний прокурор
США (1981–1985).
Помер у 73-річному віці від раку.

Сміт, Майкл
(Michael Smith; 26.04.1932, Блекпул, Англія –
04.10.2000, Ванкувер) – канадський біохімік британського походження. Лауреат Нобелівської премії з хімії 1993 р. (разом із К. Маллісом). У 1982 р. під
його керівництвом були одержані великі кількості
фермента, який здатний замінювати будь-яку амінокислоту в білку. Це відкриття (спрямований мутагенез) стало потужним засобом генної інженерії,
який застосовується як для наукових, так і прикладних цілей (зокрема, в медицині).
Помер у 68-річному віці від лейкемії.
Сміт, Роджер
(Roger Bonham Smith; 12.07.1925, Колумбус, штат Огайо – 29.11.2007) –
американський бізнесмен, президент і голова правління директорів
автокорпорації «General Motors» (1981–1990).
Помер у 82-річному віці від раку.
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Со Він
(Soe Win; 10.05.1949, Тунґуї, М’янма – 12.10.2007,
Ранґун) – прем’єр-міністр М’янми (Бірми), генерал-лейтенант. У 1988 р. командував піхотною
дивізією, яка брала участь у придушенні народних
виступів у Ранґуні, столиці країни. З 1997 р. командував північним військовим округом, де дотепер
діють етнічні повстанці. Від 19 жовтня 2004 р. до
смерті – прем’єр-міністр М’янми.
У березні 2007 р. Со Він розпочав лікування в
приватному госпіталі в Сінґапурі, що трималося в таємниці. Але деякі ЗМІ
повідомили, що генерал хворіє на гостру лейкемію. Помер у 58-річному
віці у військовому госпіталі на батьківщині, куди повернувся незадовго
до смерті.
Собінов, Боріс
(Борис Леонидович Собинов; 1895, Москва – 1956, Клін) – російський композитор і
старший син славетного оперного співака (ліричний тенор) Лєоніда Віталійовича Собінова.
Разом із братом Юрієм брав участь у громадянській війні на боці генерала Вранґеля.
Виїхав до Німеччини, де працював до кінця
Другої світової війни. У той час проживав в
американській зоні Берліна і був запрошений
влаштувати концерт для радянських солдатів.
У радянській зоні його схопили співробітники
НКВД і засудили на 10 років таборів. Після
звільнення не мав права жити у великих містах.
Помер у 61-річному віці від раку.
Сове, Жанна
(Jeanne Mathilde Sauvé, дівоче прізвище – Benoît;
26.04.1922, Прюдгоум, Саскатчеван – 26.01.1993,
Монреаль) – канадський журналіст, політик. Перша жінка, яка стала генерал-губернатором Канади (1984–1990, на цьому посту її змінив Рей Гнатишин). До того була першою жінкою-головою палати
общин (1980).
Захворіла на рак ще перед тим, як стала генерал-губернатором (присяга ледь не зірвалася через шпиталізацію Сове у
зв’язку з істотним погіршенням стану здоров’я). Померла в 70-річному віці.
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Соколофф, Кеннет
(Kenneth Lee Sokolof; близько 1953, Філадельфія – 21.05.2007, Лос-Анджелес) – американський економіст. Досліджував роль патентних
законів США ХІХ ст. Провідний спеціаліст світу
в патентознавстві.
Помер у 54-річному віці від раку печінки.

Солоніцин, Анатолій
(Анатолий-Отто Алексеевич Солоницын;
30.08.1934, Богородськ, Горьковська обл. –
11.06.1982, Москва) – відомий радянський
кіноактор. Походив зі сім’ї поволзьких німців.
Лауреат Берлінського кінофестивалю в номінації «Актор» («26 дней из жизни Достоевского»,
1981). Відомий ролями у фільмах режисера
Тарковського («Андрей Рублев», 1966; «Солярис», 1972; «Зеркало», 1974; «Сталкер», 1979).
Помер у 47-річному віці від раку легені.
Солотарофф, Лінн
(Lynn Solotarof; 1929, Нью-Йорк – 1994, там само) – відомий перекладач
творів Льва Толстого й Антона Чехова англійською мовою.
Помер у 64-річному віці в Jewish Home & Hospital від емфіземи й раку
легені.
Сор, Фернандо
(Joseph Fernando Macari Sors або José Fernando
Macarurio Sors; 14.02.1778, Барселона – 10.07.1839,
Париж) – іспанський гітарист і композитор. Сучасники називали його «Бетховеном гітари». З великим
успіхом гастролював у Лондоні (там був першим
гітаристом, якому дали змогу виступити в Лондонському філармонічному товаристві), Парижі,
Москві. Його гітарна школа («Трактат про гітару»,
1827) впродовж півтора століття продовжує приваблювати музикантів і педагогів.
Помер у 61-річному віці від раку язика та горла.
«Людей без зайвої ваги найбільше на цвинтарі» (Беверлі Сіллс)
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Сорая
(Soraya Raquel Lamilla Cuevas; 11.03.1969, ПойтПлізент, штат Нью-Джерсі – 10.05.2006, Маямі, штат
Флорида) – колумбійська співачка, авторка пісень,
гітаристка. Належить до найуспішніших латиноамериканських співачок.
Коли Сораї було 12 років, у її матері виявили
рак грудної залози. Через десять років мати померла. Крім цього, від раку грудної залози померла
її бабуся і тітка по материнській лінії. Сорая приділяла велику увагу профілактиці – правильно харчувалася, бігала щодня по
5 км, займалася медитацією, регулярно обстежувалася в лікарів. У
2000 р. 31-річна співачка під час самообстеження виявила невелику
пухлину грудей, однак з’ясувалося, що це вже ІІІ стадія захворювання.
Були проведені двобічна мастектомія з реконструкцією, опромінення та
хіміотерапія.
Сорая брала активну участь у громадській роботі щодо боротьби з
раком. Зокрема, була іспаномовним спікером доброчинної організації
«Susan G. Komen Breast Cancer Foundation». Нерідко навіть припиняла
концертні турне задля цього. Вона написала пісню «No One Else/Por Ser
Quien Soy», присвячену її досвіду боротьби з раком. Померла в 37-річному
віці від прогресування раку грудної залози.
Соте, Клод
(Claude Sautet; 23.02.1924, Монтруж – 22.07.2000,
Париж) – французький кінорежисер. Серед його
найвідоміших фільмів – «Дрібниці життя» («Les Choses De La Vie/L’amante», 1969), «Сезар і Розалі» («Cesar Et Rosalie», 1972, з Р. Шнайдер та І. Монтаном),
«Венсан, Франсуа, Поль та інші» («Vincent, Francois, Paul... Еt Les Autres», 1974), «Мадо» («Mado»,
1976), «Проста історія» («Une Histoire Simple», 1978),
«Серце взимку» («Un Coeur En Hiver», 1992, премія
на кінофестивалі у Венеції і «Сезар» за режисуру).
Помер у 76-річному віці від раку печінки.
Сошальській, Владімір
(Владимир Борисович Сошальский; 14.06.1929, Лєнінґрад – 10.10.2007,
Москва) – відомий радянський і російський актор театру та кіно. Зіграв ролі
в майже 50 фільмах, зокрема «Анна на шее», «Отелло», «31 июня», «Сердца
«Ми – не безліч стандартних “я”,
А безліч всесвітів різних» (Василь Симоненко)
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трех», «Колье Шарлотты», «Виват, гардемарины».
Його сучасники наголошували на особливій вроді
актора. Був одруженим сім разів.
У травні 2007 р. в нього виявили рак простати.
Стан швидко погіршувався, до цього долучилися
також психічні порушення, і в серпні актора госпіталізували в один з найкращих російських госпісів,
де він невдовзі помер у 78-річному віці.
Спадоліні, Джованні
(Giovanni Spadolini; 21.06.1925, Флоренція –
06.08.1994, Рим) – італійський політик, прем’єрміністр Італії (1981–1982), голова сенату (1986–
1994). Перед політичною кар’єрою був головним
редактором газети «Corriere della Sera» (1968–
1972).
Помер у 69-річному віці від раку шлунка.

Спалланцані, Лаззаро
(Lazzaro Spallanzani; 10.01.1729, Скандіано, провінція Реджіо-Емілья – 12.02.1799, Павія) – італійський учений-біолог. У 1767 р. експериментально
спростував теорію самозародження: приготував
бульйон з м’яса та овочів, розлив його в чисті скляні колби, прокип’ятив, запаяв отвори колб і ще раз
прогрів бульйон в окропі для цілковитої певності в
знищенні всього живого. Для контролю Спалланцані проробив те саме, але не запаював отвори
колб. Через два дні бульйон у контрольних колбах
покаламутнів і зіпсувався, а в запаяних колбах – залишився прозорим.
Помер у 70-річному віці від уремії внаслідок раку сечового міхура.
Після смерті його сечовий міхур був наданий для дослідження лікарям,
відтак його виставили в Анатомічному музеї в Павії, де він залишається
дотепер.
«Кохання сліпе, але шлюб – геніальний окуліст» (Сімона Сіньоре)
«Чоловік може мати два або ж три любовні романи на стороні, поки він одружений. Більше – це вже обман» (Сімона Сіньоре)
«Публіка не слухає, а якщо слухає, то не чує, якщо ж чує, то не розуміє»
(Сімона Сіньоре)
«І ностальгія вже не та, що була колись» (Сімона Сіньоре)
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Спасовські, Ромуальд
(Romuald Spasowski; 20.08.1921, Варшава –
09.08.1995, Октон, штат Вірджинія) – польський дипломат при комуністичному уряді,
зокрема посол ПНР в Арґентині та США. Став
відомим після того, як попросив політичного
притулку в США на знак протесту проти
введення в Польщі воєнного стану 20 грудня
1981 р.
Помер у 73-річному віці від раку.
Спенн, Ґлорія
(Gloria Spann, дівоче прізвище – Carter; 22.10.
1926, Плейнс, штат Джорджія – 05.03.1990, Америкус, там само) – журналістка, молодша сестра президента США Джиммі Картера (1977–1981).
Спенн багато курила, хоча відмовилася від цієї
звички за кілька років до смерті. Наприкінці 1989 р.
вона дізналася, що хворіє на рак підшлункової
залози, як і її молодші брат і сестра, котрі також померли від цієї хвороби. Спенн відмовилася від лікування і невдовзі померла в 63-річному віці.
Спенс, Джо
(Jo Spence; 1934, Лондон – 1992) – британський
фотограф.
Фотографуванням почала займатися в 1980 р.,
коли захворіла на рак грудної залози. Була здійснена лампектомія. Відмовилася від хіміотерапії й
опромінення, віддавши перевагу китайській народній медицині. Боротьбу з власною хворобою
відобразила у своїх фототворах, завдяки яким
стала всесвітньо відомою. Померла в 58-річному
віці від прогресування раку.
Спербер, Венді
(Wendie Jo Sperber, 15.09.1958, Ґлендейл, штат Каліфорнія – 29.11.2005,
Лос-Анджелес) – американська комедійна кіноакторка. Серед фільмів,
де вона виконувала ролі, – три частини «Назад у майбутнє» («Back to the
Future») Стівена Спілберґа.
«Все таке небезпечне, що можна нічого особливо не боятися» (Ґертруда Стайн)
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У 1997 р. 39-річній Спербер здійснили мастектомію. Брала активну участь у громадських рухах,
пов’язаних із боротьбою з раком. За її ініціативою,
наприклад, в 1998 р. була випущена спеціальна
поштова марка. У квітні 2002 р. з’явилися ознаки
дисемінації, і згодом 47-річна Спербер померла від
прогресування раку грудної залози.

Спіллейн Мікі
(Mickey Spillane, насправді – Frank Morrison
Spillane; 09.03.1918, Нью-Йорк – 17.07.2006, Чарльстон, штат Південна Кароліна) – американський письменник, автор детективних романів. Героєм 11
його книг є приватний детектив Майк Гаммер, один
з найпопулярніших персонажів масової культури.
Романи Спіллейна багато разів екранізувалися в
кіно і на телебаченні. Всього він написав понад
20 романів, загальний наклад яких перевищив
225 млн примірників. Прийнято вважати, що успіх
йому принесли грубувата мова, жорсткі персонажі, велика кількість
еротичних сцен. Самого Спіллейна мало турбувала критика: він ніколи
не приховував, що пише заради грошей. У 1995 р. Американська асоціація авторів детективів назвала його одним з найкращих у цьому жанрі.
У десятку наймасовіших американських книг, опублікованих між 1895 і
1965 рр., потрапили сім романів Спіллейна. «Це ганьба!» – обурено сказав
письменнику якийсь нью-йоркський літератор. «Вам пощастило, що я не
написав ще три романи», – відповів Мікі.
Помер у 88-річному віці від раку підшлункової залози.
Спрінґфілд, Дасті
(Dusty Springield, насправді – Mary Isabel
Catherine Bernadette O’Brien; 16.04.1939, Лондон –
02.03.1999, Генлей-на-Темзі, Англія) – належить
до найпопулярніших поп-рок-співачок 1960-х рр.
(серед відомих пісень – «Only Want to Be With You»,
«You Don’t Have to Say You Love Me»). Походила з
аристократичної сім’ї, яка має родинні зв’язки з
правлячим королівським родом. У 1999 р. її ввели
до Залу слави рок-н-ролу.
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У 1994 р. 55-річна співачка розпочала лікування з приводу раку
грудної залози. Через п’ять років розвинувся рецидив, і згодом 59-річна
Спрінґфілд померла від прогресування хвороби.
Стадд, Біґ Джон
(Big John Studd, насправді – John William Minton;
19.02.1948, Батлер, штат Пенсильванія – 20.03.1995,
Бурке, штат Вірджинія) – відомий американський
професійний рестлер. Вихованець легенди рестлінґу Кіллера Ковальського. У 2004 р. введений до
Залу слави рестлінґу.
Помер у 47-річному віці від негоджкінської лімфоми і злоякісного ураження печінки.
Стайн, Ґертруда
(Gertrude Stein; 03.02.1874, Аллегейні, штат
Пенсильванія – 27.07.1946, Париж) – американська письменниця єврейського походження. Мати
померла від раку. Батько був деспотичною людиною і змушував її вивчати психологію та медицину. Ставлення до батька зумовило ставлення
Ґертруди до чоловіків взагалі. Вже в університеті
вона мала коханку й описала свої почуття в книзі,
яку опублікували лише після смерті Стайн.
У 1903 р. прибула в Париж, де залишалася до кінця життя. Там Стайн
подружилася з Пікассо і Матіссом. Їхні творчі пошуки стимулювали інтерес
Ґертруди до експериментальної літератури: «Три життя» («Three Lives»,
1910), «Становлення американців» («The Making of Americans», 1924), «Ніжні
кнопки» («Tender Buttons», 1914). З 1908 р. розпочинається її близький
зв’язок з Алісою Токслас. Вони занадто відверто афішували свої стосунки,
що тривали до смерті письменниці. Стайн приятелювала з Е. Гемінґвеєм,
Ш. Андерсоном і Ф. С. Фітцджеральдом; створила салон, який відвідували
найвідоміші митці. Загальновизнаним є вплив її естетичної філософії й
особи на письменників ХХ ст.
У 1946 р. Стайн захворіла на рак шлунка і наполягла, щоб провели
нагальну операцію. Коли її везли до операційної, вона запитала Токслас,
котра супроводжувала її: “Яка ж відповідь? “ Та промовчала. Стайн кивнула
і запитала: “У такому разі, яке ж запитання?” Це були останні її слова.
Померла в 72-річному віці в American Hospital (Ньюїллі-сюр-Сен) відразу
після операції.
«Вільна жінка – це та, яка дозволяє собі секс перед весіллям і роботу після
весілля» (Ґертруда Стайн)
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Стендер, Лайонел
(Lionel Jay Stander; 11.01.1908, Нью-Йорк –
30.11.1994, Лос-Анджелес) – американський актор
кіно («Одного разу на Дикому Заході», «1941-й»),
телебачення та театру. Походив зі сім’ї євреївемігрантів з Росії. Був одружений шість разів, причому щоразу з набагато молодшими жінками. Мав
шість дочок.
Помер у 86-річному віці від раку легені.
Степлтон, Рут
(Ruth Stapleton, дівоче прізвище – Carter;
07.08.1929, Плейнс, штат Джорджія – 26.09.1983) –
молодша сестра президента США Джиммі Картера (1977–1981).
Померла в 54-річному віці від раку підшлункової залози (як і її брат і сестра, а також мати).

Степто, Патрік
(Patrick Christopher Steptoe; 09.06.1913, Оксфорд – 21.03.1988, Кентербері) – англійський акушер, який запровадив запліднення «з пробірки».
Разом із біологом Робертом Едвардсом (Robert
Edwards) першим досягнув успіху в імплантації в матку яйцеклітини, заплідненої поза тілом.
Перша дитина «з пробірки» народилася в 1978 р.
Степто розробив також метод лапароскопії для
обстеження внутрішніх органів.
Помер у 74-річному віці від раку.
Стефанеллі, Сімонетта
(Simonetta Stefanelli; 30.11.1954, Рим – 23.07.2006,
там само) – італійська кіноакторка. Успіх їй принесла роль Аполонії – дружини Майкла Карлеоне (виконавець Аль Пачино) у фільмі «Хрещений
батько» («The Godfather», 1972). Була дружиною
актора і режисера Мікеле Плачідо (Michele Placido),
відомого в Україні за серіалом «Спрут».
Померла в 51-річному віці від раку.
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Стівенс, Нетті
(Nettie Maria Stevens; 07.07.1861, Кавендіш, штат
Вермонт – 04.05.1912, Балтимор) – американський
біолог. Першою виявила залежність статі від набору хромосом (у жінок дві Х-хромосоми, а в чоловіків – Х- і Y-хромосоми).
Померла в 50-річному віці від раку грудної залози.

Стілвелл, Джозеф
(Joseph Warren Stilwell; 19.03.1883, Палатка, штат
Флорида – 12.10.1946, Сан-Франциско) – американський військовий, генерал армії, командувач
військ США в Китаї, Бірмі та Індії під час Другої світової війни. Вільно розмовляв японською мовою.
Керував військами в армії Чай Канші. Стілвелл –
герой кількох відоміх фільмів про Другу світову
війну.
Помер у 63-річному віці від раку шлунка.
Стопс, Мері
(Marie Charlotte Carmichael Stopes; 15.10.1880,
Единбурґ, Шотландія – 02.10.1958, Доркін, Суррей,
Англія) – шотландська письменниця, активістка
боротьби за права жінок, піонер у питаннях планування сім’ї і регулювання дітонародження. Редактор журналу «Birth Control News». Автор контроверсійного посібника «Кохання у шлюбі» (написала
його ще дівчиною). У 1921 р. організувала першу
клініку, присвячену плануванню сім’ї, де пропагувалися різні засоби запобігання вагітності. Її
іменем названо організацію «Marie Stopes International Global Partnership»,
яка нині діє в 38 країнах світу.
Померла в 77-річному віці від раку грудної залози.

«Серед євреїв були лише три оригінальні особи: Христос, Спіноза і я»
(Ґертруда Стайн)
«Смішно, що більшість чоловіків гордиться двома справами, які кожний із них
здатний робити так само: напиватися і зачинати синів» (Ґертруда Стайн)
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Стоунер, Юджин
(Eugene Morrison Stoner; 22.11.1922, Газпорт,
штат Індіана – 24.04.1997, Палм-Сіті, штат Флорида) – американський конструктор зброї.
Його вважають найуспішнішим у цій сфері американцем ХХ ст. Автор гвинтівки AR-15, що
прийнята на озброєння армії США як M-16 –
належить до найнадійніших зразків зброї.
Помер у 74-річному віці від раку.
Стрейгорн, Біллі
(William Thomas «Billy» Strayhorn; 29.11.1915,
Дейтон, штат Огайо – 31.05.1967, Нью-Йорк) – американський темношкірий композитор, піаніст й
аранжувальник. Співпрацював з Дюком Елінґтоном упродовж 20 останніх років життя.
Відомо про гомосексуальну орієнтацію Стрейгорна. Він багато курив, зловживав алкоголем.
Помер у 51-річному віці від раку горла (за іншими
даними, – раку стравоходу).
Стречі, Літон
(Giles Lytton Strachey; 01.03.1880, Лондон –
21.01.1932, Мальборо, Вілтшир) – англійський письменник і літературний критик. Здобув славу
завдяки біографічним творам, у яких історичні
персонажі досліджувалися глибоко психологічно
й описувалися з гумором. Автор збірки біографій «Видатні вікторіанці» («Eminent Victorians»,
1918), книг «Королева Вікторія» («Queen Victoria», 1921), «Єлизавета і Ессекс» («Elizabeth and Essex», 1928). Був геєм.
Хоча Стречі цього ніколи не приховував, ця обставина його життя стала
широковідомою лише в 1960-х р. Згодом вона лягла в основу фільму
«Carrington» (1995), за виконання ролі Стречі в якому актор Джонатан
Прайс здобув головний приз кінофестивалю в Каннах.
Помер у 51-річному віці від раку товстої кишки.

«Коли ти нарешті отримуєш те, що хотіла, з’ясовується, що це зовсім не те,
що ти хотіла» (Ґертруда Стайн)
«Дозвольте мені послухати мене, а не їх» (Ґертруда Стайн)
«Гроші є завжди, лише кишені змінюються» (Ґертруда Стайн)
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Стрєкалов, Гєннадій
(Геннадий Михаилович Стрекалов; 28.10.1940,
Митищі, Московська обл. – 25.12.2004, Москва) –
льотчик-космонавт СРСР (1980), двічі Герой Радянського Союзу (1980, 1984). Був 49-м радянським
космонавтом і 99-м – у світі. Провів у космосі
153 дні за чотири польоти: «Союз Т-3» й орбітальна
станція «Салют-6» (листопад–грудень, 1980), «Союз
Т-8» (квітень, 1983), «Союз Т-10, Т-11» та орбітальна
станція «Салют-7» (квітень 1984), «Союз ТМ-10» й
орбітальний комплекс «Мир» (серпень–грудень,
1990).
Помер у 64-річному віці від раку шлунка.
Стрєльцов, Едуард
(Эдуард Анатольевич Стрельцов; 21.07.1937,
Пєрово, Московська обл. – 22.07.1990, Москва) –
легендарний радянський футболіст, нападник
московського «Торпедо» і збірної СРСР. У чемпіонаті
СРСР провів 222 матчі, забивши 100 голів; за збірну
СРСР – 25 голів у 38 матчах. Олімпійський чемпіон
(Мельбурн, 1956). Його вважають найкращим радянським футболістом за всю історію футболу.
У 17 років дебютував у збірній, забив у перших
двох матчах по хет-трику, у 18 років – найкращий
бомбардир чемпіонату, а в 19 років – олімпійський чемпіон. У 21-річному
віці мав грати на чемпіонаті світу з футболу, але опинився в ув’язненні за
зґвалтування. Поширені чутки, що арешт був особистою помстою тодішнього міністра культури СРСР Фурцевої. Через 7 років повернувся на
футбольне поле. Його іменем названо стадіон «Торпедо» в Москві.
Стрєльцов зловживав алкоголем. Восени 1989 р. в нього виявили
задавнений рак легені, який дехто пов’язує з роботою на уранових
копальнях під час ув’язнення. Півроку майже безперервно провів в
Онкоцентрі на Каширському шосе в Москві, де отримував хіміотерапію й
опромінення. Помер у 53-річному віці.
Стрикер, Ерік
(Eric Stryker, насправді – Michael Skrzypczak; 1954, Еріе, штат Пенсильванія – 19.02.1988) – відомий американський порноактор, гей. Вирізнявся вродою й особливими фізичними даними.
«Освіта – це те, що залишається, коли все вивчене забуте»
(Беррес Фредерік Скіннер)
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У 1984 р. його партнер помер від СНІДу.
Невдовзі Стрикер оголосив, що він ВІЛ-інфікований.
Після цього покинув порноіндустрію і допомагав
діяльності організацій, котрі борються зі СНІДом.
Захворівши в 1987 р. на саркому Капоші, Стрикер
брав участь у параді геїв з відкритим торсом,
ставши у такий спосіб одним з перших, хто публічно
продемонстрував симптоми захворювання. Помер
у 33-річному віці в Sherman Oaks Community Hospital.
Стріндберґ, Юхан-Авґуст
(Johan August Strindberg; 22.01.1849, Стокгольм – 14.05.1912, там само) – шведський письменник, публіцист і художник. Виступав за соціальну
рівність, права жінок, викривав запроданість преси, занепад мистецтва. Пізніші його твори пройняті
декадентськими настроями, містицизмом. Заклав
основи сучасної шведської літератури та театру.
У політиці дотримувався соціалістичних, навіть
анархічних поглядів, що відображалося в його літературних творах. На початку ХХ ст. був одним із
виразників дум західної цивілізації. Симпатії письменника до соціалізму
визначили його прийнятність також для СРСР.
Помер у 63-річному віці від раку шлунка.
Стюарт, Леррі
(Larry Stewart; 01.04.1948 – 12.01.2007, Канзас-Сіті, штат Міссурі) – американський філантроп. Виріс у бідності. Його батьки могли
витрачати лише 33 долари на місяць. Коли
Леррі був молодим і бідним, незнайомець з
вулиці подарував йому 100 доларів. Відтоді
він заприсягнувся допомогати біднякам, якщо
йому вдасться заробити капітал. Став мільйонером, заробив капітал на кабельних системах і телефонії. Напередодні
Різдва 1979 р. на вулицях Канзас-Сіті з’явився незвичайний Санта-Клаус,
який роздавав бідним різдвяні дарунки – банкноти по 5 і 10 доларів.
Він робив це впродовж 26 років, зокрема в інших містах Америки,
ретельно зберігаючи інкоґніто, за що отримав від журналістів прізвисько
«Загадковий Санта». За ці роки Леррі роздав понад 1,3 млн доларів.
«У житті немає нічого, чого слід боятися, є лише те, що треба зрозуміти»
(Марія Склодовська-К’юрі)
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У квітні 2006 р. Стюарт захворів на рак стравоходу. Напередодні
Різдва він, роздавши понад 100 тис. доларів і закликавши інших переймати
його приклад, відкрив свою таємницю і невдовзі помер від прогресування
хвороби в 58-річному віці.
Стюарт, Шарлотта
(Charlotte Stuart; 29.10.1753, Льєж – 17.11.1789,
Болонья) – герцогиня Олбані. Позашлюбна дочка претендента на британський престол принца Чарльза Едуарда Стюарта, який був онуком
короля Джеймса ІІ (по батькові) та правнуком
Яна ІІІ Собєського (по матері). Тривалий час батько
її не визнавав, і вона провела життя в бідності в
різних монастирях. Була коханкою архієпископа
Бордо, народила від нього трьох дітей. Лише
наприкінці свого життя батько Шарлотти визнав її,
хоча вона, як позашлюбна дочка, не могла претендувати на трон.
Померла в 36-річному віці від раку печінки.
Стьюдебейкер, Джон
(John Mohler Studebaker, 10.10.1833, Ґеттисбурґ,
штат Пенсильванія – 10.01.1917) – співзасновник
і президент компанії «Studebaker Brothers Manufacturing Company» (1868–1917). У колишньому
СРСР його прізвище та продукцію знають як
«студебекер». Уведений до Залу слави автомобілебудування.
Помер у 83-річному віці від лейкемії.
Сузан
(Susan Barbara Zogu, у першому шлюбі –
Williams, дівоче прізвище – Cullen-Ward;
28.01.1941, Сідней – 17.07.2004, Тирана) – принцеса Албанії. З 1975 р. – дружина Лєки І, принца
Албанії, якого антикомуністичний уряд Албанії у вигнанні визнав королем. Її рід триває від
англійського короля Едварда І.
Померла в 63-річному віці від раку легені.

«Люди не дивляться на те, що вже зроблено, а лише на те, що залишається
зробити» (Марія Склодовська-К’юрі)
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Сунь Мейлін
(Soong Mayling, у подружжі – Chiang Kai-shek;
близько 1897, Шанхай – 23.10.2003, Нью-Йорк) –
вдова Чан Кайші, колишнього китайського лідера,
який після перемоги Мао в 1943 р. втік на Тайвань.
Сунь походила зі знатної родини, одна з її старших
сестер була дружиною Сунь Ятсена. Вчилася
в США й англійську знала краще від китайської.
Після одруження в 1926 р. Чан Кайші були одним
з найвідоміших подружжів у світі. За оцінками сучасників, пані Сунь виголосила видатну промову
перед Конгресом США в 1943 р. (це був перший виступ людини з Китаю
і всього друга жінка, яка удостоєна такої честі). Після смерті чоловіка в
1975 р. жила самотньо в США.
У 1976 р. перенесла мастектомію з приводу раку грудної залози, а
згодом було проведено і другу мастектомію. Вона пережила всіх своїх
політичних суперників і померла у 105-річному віці (за деякими даними,
від раку неуточненої локалізації).
Сунь Ятсен
(Sun Yat Sen; 12.11.1866, Цуйхен, провінція
Гуандун, Китай – 12.03.1925, Пекін) – китайський
політик; лідер революції 1911–1913 рр. і перший
президент Китаю. У 1892 р. закінчив Гонконзький медичний інститут. У 1894 р. заснував антиманьчжурську революційну організацію «Союз
відродження Китаю». Після невдалої спроби повстання Сунь емігрував за кордон, подорожував по
Європі, США, Канаді та Японії, збираючи гроші на
революційну боротьбу. У 1905 р. в Токіо очолив об’єднання китайських
революційних організацій – Китайський революційний об’єднаний союз.
Після перемоги Учанського повстання в жовтні 1911 р. Сунь повернувся
в Китай і був обраний тимчасовим президентом Китайської Республіки,
але невдовзі був змушений покинути цей пост. У 1912 р. створив партію
Гоміньдан. Після більшовицького перевороту в Росії наводив контакти з
російськими революціонерами.
У листопаді 1924 р. здоров’я Сунь Ятсена різко погіршилося. Його
оглядали лікарі з Німеччини, Росії та США і поставили діагноз раку печінки. Наприкінці січня 1925 р. він уже не міг їсти, різко підвищилася
температура, розвинулася жовтяниця. Хворого шпиталізували в Peking
Union Medical College Hospital (тоді – найкраща лікарня в Пекіні), де
його оперував американський хірург Adrian Taylor. При лапаротомії
виявили печінку кам’янистої щільності, видалили частину гною. Через
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тиждень розпочали променеву терапію. Вона була неефективною, і тоді
застосували традиційну китайську терапію травами. Сам Сунь, який був
лікарем, розумів безперспективність лікування і написав заповіт. Помер у
58-річному віці.
Сусак, Ґойко
(Gojko Šušak; 16.04.1945, Широкі-Брежек, тоді –
незалежна Хорватія, тепер – Боснія і Герцеговина –
03.05.1998, Заґреб) – перший міністр оборони Хорватії (1991–1998), особистий товариш і довірена
особа тодішнього президента Хорватії Франьо
Туджмана. Його батько і старший брат воювали
в армії усташів і загинули від рук комуністичних
партизанів. Сусак виїхав на роботу спочатку в Австрію, а згодом – у Канаду. Там активно займався
громадською роботою серед емігрантів-хорватів. У 1989 р. повернувся до Хорватії і разом з Хорвацьким демократичним союзом виграв перші в Югославії вільні вибори в 1990 р. Як міністр
оборони дотримувався войовничої позиції в різних збройних конфліктах
Хорватії.
Дуже багато курив. Захворів на рак горла. Лікувався в США у Walter
Reed Army Medical Center (як і Туджман). Помер у 53-річному віці від
прогресування хвороби.
Сюзенн, Жаклін
(Jacqueline Susann; 20.08.1918, Філадельфія –
21.09.1974, Нью-Йорк) – американська письменниця єврейського походження. Автор роману
«Долина ляльок» («Valley of the Dolls», 1966), який
досягнув рекордного продажу (понад 30 млн примірників). У 1967 р. за мотивами роману був створений телесеріал.
Відомо про бісексуальну орієнтацію Сюзенн (її
коханкою була, зокрема, славнозвісна законодавиця моди Коко Шанель). Багато курила. У грудні 1962 р. їй здійснили мастектомію з приводу раку грудної залози. Приховувала свою хворобу від
громадськості. На початку 1973 р. розвинувся рецидив, але Сюзенн змогла
закінчити свій останній роман «Одного разу замало» («Once Is Not Enough»,
1973). Після семитижневої коми померла в 56-річному віці.

«Коли держава починає вбивати, вона завжди називає себе Батьківщиною»
(Юхан Стріндберг)
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Таїров, Алєксандр
(Александр Яковлевич Таиров, справжнє прізвище – Корнбліт; 06.07.1885, Ромни, тепер – Сумська обл. – 05.09.1950, Москва) – відомий російський
режисер. Сценічну діяльність розпочав у 1905 р.
актором у трупі М. Бородая в Києві, режисерську –
в 1908 р. в пересувному театрі П. Гайдебурова. У 1914–1950 рр. – засновник і керівник Московського камерного театру. Часто ставив вистави за п’єсами українських авторів: «Патетичною
сонатою» М. Куліша (1931), «Невідомими солдатами» Л. Первомайського (1932), «Думою про Британку» Ю. Яновського,
«Фронтом» О. Корнійчука та ін.
Помер у 65-річному віці від пухлини мозку в лікарні ім. Соловйова.
Похований на Новодєвичому цвинтарі в Москві.
Тайґер, Дік
(Dick Tiger, насправді – Richard Ihetu; 14.08.1929,
Омайґбо, Нігерія – 14.12.1971) – британський боксер нігерійського походження. Чемпіон світу в середній і напівважкій вазі. Найкращий боксер світу
1962 і 1966 рр.
У 1971 р. йому поставили діагноз раку печінки,
від якого він невдовзі помер у 42-річному віці.

Таккер, Престон
(Preston Thomas Tucker; 21.09.1903, Капак, штат
Мічиґан – 26.12.1956) – американський дизайнер
автомобілів і підприємець, засновник компанії
«Таккер корпорейшн». Найбільше відомий завдяки
моделі «Таккер-Торпедо» (випущено лише 50 таких
автомобілів). Незважаючи на фінансову невдачу,
був провісником дуже багатьох інновацій (від
форми до конструктивних рішень), які широко
застосовуються в сучасних автомобілях. Серійний
автомобіль Таккера досягав швидкості 200 км/год.
Його життя стало основою фільму режисера Френсіса Форда Копполи
«Таккер: Людина і його мрія» («Tucker: The Man and His Dream», 1988) з
Джефом Бріджесом у головній ролі.
Помер у 53-річному віці від раку легені.
«Я була бідною і багатою – друге краще» (Софі Таккер)
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Таккер, Софі
(Sophie Tucker, насправді – София Калиш;
13.01.1884, Росія – 09.02.1966, Нью-Йорк) – американська співачка й комедійна акторка. Була популярною в першій третині ХХ ст.
Померла у 82-річному віці від раку легені.

Таль, Міхаїл
(латвійською – Mihails Tāls, російською –
Михаил Нехемьевич Таль; 09.11.1936, Рига –
28.06.1992, Москва) – видатний шахіст, гросмейстер (1956), восьмий чемпіон світу з шахів
(1960–1961), шестиразовий чемпіон СРСР, журналіст, головний редактор журналу «Шахс»
(1960–1970). За походженням латвійський
єврей. Уже в дитинстві міг напам’ять повторити
лекцію батька – відомого лікаря. У 23-річному віці став наймолодшим
в історії шахів чемпіоном світу, перемігши Ботвінніка. Його грі притаманний надзвичайно агресивний стиль, швидкість і точність розрахунку варіантів, ризик, зведений до принципу гри. Найвидатніший геній комбінаційної гри після Альохіна. Великий майстер «інтуїтивної» жертви. У складі
збірної СРСР 8 разів ставав переможцем Всесвітніх олімпіад, посідаючи
зазвичай перше місце на своїй дошці.
Мав слабке здоров’я, часто перебував у лікарні. У 1961 р. йому здійснили нефректомію. Дуже багато курив і випивав. Існують дані, що вживав
морфін. Помер у 55-річному віці, за офіційними повідомленнями, від
ниркової недостатності. Однак називають й іншу причину: рак шлунка.
Тамаркіна, Роза
(Роза Владимировна Тамаркина; 23.03.1920, Київ – 05.08.1950, Москва) – радянська піаністка. У 12-річному віці стала студенткою Московської
консерваторії, а через 5 років була нагороджена другою премією на
престижному Міжнародному конкурсі піаністів ім. Ф. Шопена у Варшаві

«Від народження до вісімнадцяти років дівчина потребує добрих батьків.
Від вісімнадцяти до тридцяти п’яти – добре виглядати. Від тридцяти п’яти
до п’ятидесяти п’яти – доброго чоловіка. Після п’ятидесяти п’яти – удосталь
грошей» (Софі Таккер)
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(1937). Цю перемогу широко використовувала
радянська пропаганда – Тамаркіна була депутатом
Моссовєта, кавалером орденів. Часто гастролювала.
З 1946 р. викладала в Московській консерваторії.
У 1946 р. захворіла на рак, лікувалася в Інституті
рентґенології і померла в стражданнях у 30-річному віці.

Тарбокс, Барб
(Barb Tarbox; 10.04.1961 – 18.05.2003, Едмонтон) –
одна з найвідоміших у Канаді активістів боротьби
проти куріння.
Усе життя багато курила. Впродовж останніх місяців життя здійснювала освітні поїздки Канадою,
під час яких на власному прикладі показувала негативні наслідки куріння. Навіть після встановлення діагнозу не змогла покинути курити. Померла в
42-річному віці від раку легені з метастазами в
мозку.
Тарковській, Андрєй
(Андрей Арсеньевич Тарковский; 04.04.1932,
Завражжя, Івановська обл. – 29.12.1986, Париж) –
російський кінорежисер, син відомого російського
поета Арсєнія Тарковського. Вступив на престижну режисуру до ВГИКа, витримавши величезний
конкурс у майстерню Міхаїла Ромма. Дипломна
робота режисера-початківця, короткометражка
“Каток и скрипка”, на Нью-йоркському фестивалі
студентських фільмів у 1961 р. отримала головний
приз.
Світову популярність принесла Андрєю Тарковському вже перша
його повнометражна стрічка – «Иваново детство» («Золотий лев» Венеціанського фестивалю). Картина «Страсти по Андрею» з Анатолієм Солоніциним у головній ролі, випущена в прокат у 1971 р. зі скороченнями під
назвою «Андрей Рублев», потрапила до 100 найкращих фільмів в історії
кіно. Особливе місце у творчості режисера посідають стрічки за книгами
видатних сучасних фантастів – Станіслава Лема і братів Стругацьких:
«Солярис» і «Сталкер». Поміж цими фільмами він зняв автобіографічну
стрічку «Зеркало». У 1982 р. режисер виїхав до Італії, де створив фільм
«Ностальгия» з Олєгом Янковськім у головній ролі – ролі російського
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поета, який помер в Італії від туги за Батьківщиною. Тема особистої жертви
найбільший розвиток отримала у стрічці «Жертвоприношение», але це був
його останній фільм.
Лариса Тарковська згадувала: «Все почалося в Берліні, куди нас запросила німецька академія. Він став дуже кашляти. У дитинстві у нього був
туберкульоз – він весь час кашляв і тому не звертав на це уваги. Але
коли у вересні 1985-го він приїхав у Флоренцію працювати над монтажем «Жертвоприношения», у нього постійно трималася підвищена
температура, і це його вже турбувало. Таке відчуття, як при затяжній
простуді...» Коли надійшла звістка про діагноз раку легені, родина Тарковського перебувала в складному матеріальному становищі: гроші за
«Жертвоприношение» ще не отримали; медичного страхування не було, а курс лікування потребував великих коштів – 40 тис. франків (лише
одне обстеження коштувало 16 тис.). Гроші на це дала Марина Владі.
Згодом чоловік Марини Владі професор Леон Шварценберґ став лікарем
Андрєя. Режисер працював до останку, зберігаючи абсолютно світлий
розум. Останній розділ книги «Запечатленное время» він закінчив за
дев’ять днів до смерті. Почав вживати як знеболювальне морфій («Я
пливу», – казав він). До останньої години життя він перебував у повній
свідомості. Помер у 54-річному віці. Похований на кладовищі в передмісті
Парижа – Сент-Женев’єв-де-Буа. На його могилі зробили напис: «Людині,
котра побачила Ангела».
Тартікофф, Брендон
(Brandon Tartikof; 13.01.1949, Фрипорт, штат
Нью-Йорк – 27.08.1997, Лос-Анджелес) – колишній
президент телеканалу NBC (став ним у 30-річному
віці – наймолодший на цьому посту), який здобув
відомість, запровадиши до програм NBC низку
дуже популярних передач і серіалів («The Cosby
Show», «Miami Vice», «The A-Team» тощо)
У 23-річному віці захворів на лімфому Годжкіна.
Після першого рецидиву настала ремісія, після
другого – помер у 48-річному віці в UCLA Medical Center.
Тартіні, Джузеппе
(Giuseppe Tartini; 08.04.1692, Пірано, Істрія, тепер – Словенія –
26.02.1770, Падуя) – славетний скрипаль і теоретик музики. Запропонував основні прийоми ведення смичка, що були визнані всіма сучасними йому скрипалями Італії, Франції і стали широко застосовуватися. Джузеппе приписують відкриття акустичного явища; воно полягає в тому,
що два консонуючі верхні звуки дають нижній відголос, який із ними
консонує. Ці так звані комбінаційні різностні тони, чи тони Тартіні, вивчив
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згодом Гельмгольц. У 1728 р. Тартіні заснував
школу, з якої вийшло багато першокласних скрипалів. Написав для свого інструмента багато концертів і сонат, зокрема відому «Sonate du diable» чи
«Trille du diable», про яку казав, що почув її вперше
уві сні, у виконанні чорта.
Помер у 77-річному віці (за деякими даними,
від раку).

Тафт, Роберт
(Robert Alphonso Taft; 08.09.1889, Цинциннаті, штат Огайо – 31.07.1953, Нью-Йорк) – американський політик, лідер консервативного крила Республіканської партії. Син президента США
Вільяма Тафта. Був сенатором від штату Огайо
(1939–1953), одним із найвпливовіших у сфері внутрішньої політики США політичних діячів
1940–1950-х рр.
Помер у 63-річному віці від раку легені.
Тверські Амос
(Amos Tversky; 16.05.1937, Хайфа, Ізраїль –
02.06.1996, Стенфорд, штат Каліфорнія) – піонер
коґнітивної науки. Тривалий час співпрацював
з Деніелом Канеманом і був основною фігурою у
відкритті систематичних людських коґнітивних
відхилень стосовно ризику. Разом із Канеманом
створив теорію перспектив, щоб пояснити ірраціональні людські економічні вибори. Поширена думка, що Тверські отримав би з Канеманом
Нобелівську премію з економіки, якби дожив до її вручення.
Помер у 59-річному віці від метастатичної меланоми.
Тедзука, Осаму
(Osamu Tezuka; 03.11.1928, Осака – 09.02.1989,
там само) – японський мангака (автор коміксів) й
аніматор. Відомий його величезний внесок у становлення аніме та манги. Тедзуку часто називають
«богом аніме і манги», оскільки саме його твори
принесли цим стилевим напрямам популярність
в Японії. Саме він винайшов характерний стиль
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малювання обличчя зі збільшеними і дуже деталізованими очима. З-поміж найвідоміших праць Тедзуки – Astro Boy, Black Jack, Princess Knight,
Phoenix, Kimba the White Lion (який, можливо, і надихнув згодом компанію Діснея на створення мультфільму «Король Лев»), Adolf.
Помер у 60-річному віці від раку шлунка.
Тейлор, Роберт
(Robert Taylor, насправді – Spangler Arlington
Brugh; 05.08.1911, Фінлі, штат Небраска – 08.06.1969,
Санта-Моніка, штат Каліфорнія) – відомий американський кіноактор. Зіркою Голлівуда став після
виконання ролі у фільмі «Дама з камеліями» («Camille», 1936). Серед інших фільмів з його участю –
«Міст Ватерлоо» («Waterloo Bridge», 1940), «Камо
грядеші» («Quo Vadis», 1951), «Айвенго» («Ivanhoe»,
1952), «Рицарі Круглого столу» («Knights of the
Round Table», 1953). У 1970 р. введений до Залу
слави вестернів.
Дуже багато курив. Помер у 57-річному віці від раку легені.
Тейт, Джексон
(Jackson Rogers Tate; 15.10.1898, Тейтс-Айленд, штат Флорида –
19.07.1978, Орендж-Парк, там само) – американський військовий,
контр-адмірал ВМС. У лютому 1945 р. він, будучи військово-морським
представником США при спеціальній військовій місії в Москві, познайомився зі знаною радянською акторкою Зоєю Фьодоровою. А вже в травні
його вислали з СРСР. У січні 1946 р. в Зої народилася дівчинка, яку вона,
за домовленістю з Тейтом, назвала Вікторією. Фьодорову заарештували, а листи Тейта до неї не доходили. Лише в 1975 р. він зміг зустрітися з
дочкою.
Помер у 79-річному віці від раку.
Тейтельбойм, Володя
(Volodia Teitelboim, насправді – Valentín Volosky; 17.03.1916 – 31.01.2008,
Сантьяґо-де-Чилі) – відомий чилійський письменник і громадський діяч.
Народився в сім’ї євреїв-емігрантів – батько походив з України, а мати – з
Молдови. Із 16-річного віку був членом Комуністичної партії Чилі, членом

«Таємниця довголіття полягає в тому, щоб не переставати дихати»
(Софі Таккер)
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Конгресу від цієї партії, а в 1989–1994 рр. – навіть
її генеральним секретарем. Багато років перебував у підпіллі, неодноразово заарештовувався,
тривалий час жив у СРСР. В еміграції багато писав,
зокрема створив біографії поетів Пабло Неруди,
свого товариша, і Ґабрієли Містраль.
Помер у 91-річному віці від злоякісної лімфоми.

Темін, Хоуард
(Howard Martin Temin; 10.12.1934, Філадельфія – 09.02.1994, Медісон, штат Вісконсин) – американський генетик, вірусолог. Він припускав,
що білкова оболонка деяких вірусів містить фермент, який каталізує або полегшує копіювання
вірусних генів у ДНК клітини-господаря. У 1970 р.
Х. Темін і Д. Балтимор незалежно один від одного
виокремили фермент, що копіює вірусні РНК-гени
в клітинну ДНК. Вони назвали його РНК-спрямованою-ДНК-полімеразою й опублікували результати в англійському науковому журналі «Nature». Тепер фермент відомий
як зворотна транскриптаза, оскільки на відміну від ранніх генетичних
теорій він транскрибує (списує) генетичну інформацію від РНК і ДНК. Темін
поділив Нобелівську премію з фізіології та медицини 1975 р. з Балтимором і Дульбекко за відкриття, що стосуються взаємодії між пухлинними вірусами та генетичним матеріалом клітини. Отримавши Нобелівську премію, вчений продовжував працювати в лабораторії досліджень
раку Мак-Ардля у Вісконсинському університеті, де в 1980 р. його обрали
професором онкології.
Вiдомо, що Темiн нiколи не курив i навiть у своїй Hобелiвськiй лекцiї
рiзко вiдгукувався про тих учасникiв офiцiйної церемонiї, котрі мали таку
звичку. Займався спортом. Помер у 59-річному віці від раку легені.
Тенді, Джессіка
(Jessie Alice Tandy; 07.06.1909, Лондон – 11.09.1994, Істон, штат Коннектикут) – англійська акторка, яка в 1942 р. побралася з канадським
актором Х’юмом Кроніном і прийняла громадянство США. Найвідоміша роль у кіно – в трилері Альфреда Гічкока «Птахи» («The Birds», 1963).

«Застосовуйте нові ліки якнайшвидше – поки вони ще діють» (Арман Трюссо)
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Чотири рази отримувала театральну премію «Тоні».
У 1989 р. нагороджена премією «Оскар» за найкраще виконання головної жіночої ролі у фільмі
«Шофер міс Дейзі» («Driving Miss Daisy»). Найстарша
акторка, яка одержала цю премію.
У 1990 р. в Тенді виявили рак яєчників. Вона
майже п’ять років мужньо боролася із захворюванням, а померла від нього у 85-річному віці.

Теннштедт, Клаус
(Klaus Tennstedt; 06.06.1926, Мерсбурґ, Німеччина – 11.01.1998, Кіль) – німецький диригент.
У 1958 р. став директором Дрезденської опери,
а в 1962 р. – директором оркестру у Шверині. У
1971 р. емігрував з НДР і працював з оркестрами
Швеції та ФРН. Неодноразово його запрошували
диригувати відомими філармонічними оркестрами Філадельфії, Чикаґо, Бостона, а також у Метрополітен-оперу. У 1983–1990 рр. – головний диригент Лондонського філармонічного оркестру. Через погіршення стану здоров’я звільнився з цієї
посади.
Помер у 71-річному віці від раку горла.
Теодора
(Theodora, близько 500, Кіпр – 28.06.548, Константинополь, тепер – Стамбул) – дружина візантійського імператора Юстиніана І. Теодора та
Юстиніан визнані святими християнською церквою.
Теодора перенесла мастектомію, яку зробив
придворний хірург Етіос з Аміди. Лікар писав: «Я
поклав пацієнтку лежачи. Після цього я розрізав
здорову частину грудної залози вздовж ураженої раком і припалив розріз. Після цього знову
зробив розріз, видалив тканину з глибини і
припік розрізані тканини». Імператриця Теодора
не перенесла операції. Деякі медичні джерела
припускають, що Юстиніан і Теодора хворіли на
сифіліс.
«У коханні жінки – професіонали, а чоловіки – аматори» (Франсуа Трюффо)
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Тернер, Лана
(Lana Turner, насправді – Julia Jean Mildred Frances Turner; 08.02.1921, Валлансе, штат Айдахо –
29.06.1995, Лос-Анджелес) – американська кіноакторка. Знімалася в мелодрамах 1940–1950-х рр.:
«Листоноша дзвонить двічі» («The Postman Always
Rings Twice», 1946), «Три мушкетери» («The Three
Musketeers», 1948), «Пейтон Плейс» («Peyton Place»,
1957; номінувалася на премію «Оскар» за головну
роль у цьому фільмі), «Імітація життя» («Imitation
of Life», 1959) та ін. Крім цього, відома надзвичайно
колоритним особистим життям. Мала сім чоловіків і безліч коханців;
брала навіть участь у вбивстві.
Дуже багато курила. У 1992 р. захворіла на рак горла, від ускладнень
якого померла в 74-річному віці.
Терраццано, Лорен
(Lauren Elizabeth Terrazzano; 1968, штат Массачусетс – 15.05.2007, Нью-Йорк) – американська журналістка. Стала відомою за веденням
колонки «Життя, з раком» («Life, With Cancer») у
газеті «Newsday» й за іншими матеріалами, у
яких описувала власний досвід боротьби з раком.
Діагноз раку легені журналістці поставили
в серпні 2004 р. Спочатку їй проводили хіміотерапію, опромінення, а потім прооперували (видалили легеню). Після
короткої ремісії з березня 2006 р. знову отримувала хіміотерапію, опромінення й перенесла повторну операцію. З жовтня 2006 р. описувала свої
щоденні відчуття в спеціальній газетній колонці «Життя, з раком». Крім
цього, Лорен вела антитютюнову пропаганду (сама багато курила перед
захворюванням), порушувала різні соціальні й етичні проблеми, пов’язані
з онкологічними хворими. Ці репортажі отримали кілька престижних
журналістських премій. Померла в 39-річному віці.
Терстон, Фредерік
(Frederick John Thurston; 21.09.1901, Лондон –
12.12.1953) – відомий англійський кларнетист.
Майже 20 років грав у Симфонічному оркестрі
компанії BBC. Відомі його сольні концерти, зокрема перші виконання багатьох творів англійських
композиторів.
Помер у 52-річному віці від раку легені.
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Тестрейк, Джон
(John Testrake; 02.12.1927 – 06.02.1996) – командир літака авіакомпанії TWA-847, який у
червні 1985 р. прямував від Афін до Риму і був
захоплений терористами-шиїтами зі 145 пасажирами на борту. Літак із заручниками утримувався впродовж 17 днів, коли курсував між
Бейрутом й Алжиром. Увесь цей час вимоги заручників Тестрейк виголошував із вікна кабіни
літака, а терористи тримали пістолет біля його скроні. Заручників випустили в обмін на 735 ліванських в’язнів ізраїльських тюрем.
Помер у 68-річному віці від раку.
Тихий, Олекса
(27.01.1927, х. Їжівка, Костянтинівський р-н, Донецька обл. – 06.05.1984, Перм) – послідовний і
безкомпромісний борець з русифікацією України,
член та засновник Української громадської групи
сприяння виконанню Гельсінкських угод (УГГ). Закінчив філософський факультет Московського університету.
Уперше заарештований КҐБ у 1948 р. за критику єдиного кандидата в депутати. Після «профілактики» звільнений. Вдруге заарештований
15 січня 1957 р. за лист до ЦК КПРС із протестом проти окупації Угорщини військами країн Варшавського договору. Звільнений у 1964 р.
Тихий написав кілька статей про русифікацію Донбасу, про жалюгідне
становище української мови й культури на Донбасі. Заарештований
5 лютого 1977 р. за звинуваченням у проведенні «антирадянської агітації і пропаганди» за ст. 62 ч. 2 КК УРСР і «незаконному зберіганні зброї» –
ст. 222 КК УРСР (хтось ще під час війни заліпив глиною на горищі хліва
стару німецьку гвинтівку). За вироком Тихий отримав 10 років таборів
особливо суворого режиму і 5 років заслання. У жовтні 1978 р. розпочав
голодування і поміщений у камеру-одиночку. Лікар відмовився його
лікувати.
У тюрмах і на засланні тяжко хворів на виразку дванадцятипалої кишки, анемію, гепатит і, як припускають, на рак. Помер у 57-річному віці в
тюремній лікарні. Синові Олекси Тихого не дозволили забрати тіло батька:
«Якщо будете наполягати, то результати бактеріологічного аналізу можуть засвідчити гепатит, і тоді не заберете його ніколи». Останки Олекси
Тихого разом із прахом Василя Стуса та Юрія Литвина перевезені в Київ і
19 листопада 1989 р. перепоховані на Байковому цвинтарі.
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Тіжон, Аурелія
(Aurelia Tizón; 1908 – 10.09.1938) – перша дружина (від 1929 р. і до її
смерті) президента Арґентини Хуана Перона. Була вчителькою, але мала
різнобічні здібності: малювала, вільно володіла англійською.
Померла в 30-річному віці від раку шийки матки (це саме захворювання стало причиною смерті також другої дружини Перона – Єви).
Тілтон, Джеймс
(James Tilton; 01.06.1745–14.05.1822) – американський лікар, військовий і політик. Був першим
головним хірургом армії США (1812–1815).
У грудні 1815 р. подав у відставку через розвиток злоякісної пухлини коліна. Йому ампутували
ногу (це було ще до ери анестезії). Помер у 76-річному віці від прогресування хвороби.

Тімошенко, Сємьон
(Семён Константинович Тимошенко; 18.02.1895,
с. Фурманівка, тепер – Одеська обл. – 31.03.1970,
Москва) – воєначальник, маршал Радянського
Союзу (1940), двічі Герой Радянського Союзу (1940,
1965). У вересні 1939 р. війська під командуванням Тімошенко зайняли Західну Україну. Під час
радянсько-фінської війни 1939–1940 рр. командував військами Північно-Західного фронту. До
липня 1941 р. – нарком оборони СРСР. Згодом –
командувач різних фронтів, а після Другої світової
війни – командував військовими округами.
Помер у 75-річному віці від раку шлунка.
Тіш, Лоуренс
(Laurence Alan Tisch; 05.03.1923, Нью-Йорк –
15.11.2003, там само) – американський бізнесмен,
мільярдер, відомий філантроп. Вже у 18-річному
віці зробив першу вдалу інвестицію. На кінець
життя контролював бізнесові структури з капіталом 70 млрд доларів США. У 1986–1995 рр. був
керівником телеканалу CBS.
Помер у 80-річному віці від раку шлунка в New
York University Medical Center після 15-місячної
боротьби з хворобою.
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Ткач, Джозеф
(Joseph W. Tkach; 16.03.1927, Чикаґо – 23.09.1995) –
спадкоємець засновника євангельської Всесвітньої Господньої церкви (Worldwide Church of God)
Г. Армстронґа (Herbert W. Armstrong) з 1986 р. Походив з родини т.зв. карпатських русинів. Виріс
під впливом Російської православної церкви.
Всесвітня Господня церква в 1988 р. налічувала
майже 130 тис. вірних, а її надходження становили
200 тис. доларів, але згодом її популярність різко
знизилася.
У травні 1995 р. Ткачу видалили жовчевий міхур. Невдовзі він почав
відчувати сильний біль у черевній порожнині. Під час повторної операції
було видалено ракову пухлину товстої кишки великих розмірів. Згодом
Ткач помер у 68-річному віці в Huntingtion Memorial Hospital.
Товерс, Джон
(John Henry Towers; 30.01.1885, Рим, штат Джорджія – 30.04.1955, Нью-Йорк) – американський
військовий, засновник військово-морської авіації
США. Адмірал флоту.
Помер у 70-річному віці від раку.

Тоґе, Шанкічі
(Toge Sankichi; 02.1921, Осака – 10.03.1953, Хіросіма) – японський поет. Його твори пронизані антивоєнними мотивами.
Пережив атомне бомбардування. Через вісім
років помер в 32-річному віці від зумовленої опроміненням лейкемії.

Толстой, Алєксєй
(Алексей Николаевич Толстой; 10.01.1883, Ніколаєвськ, Самарська
губернія – 23.02.1945, Москва) – граф за походженням, а згодом –
російський радянський письменник, академік АН СРСР (1939). Написав
твори багатьох жанрів, але основна спеціалізація – наукова фантастика й
історичні повісті – трилогія «Хождение по мукам» (1922–1941), історичний
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роман «Петр I» (кн. 1–3, 1929–1945, не закінчений),
науково-фантастичні романи «Аэлита» (1922–1923),
«Гиперболоид инженера Гарина» (1925–1927) та
ін. Лауреат Сталінської премії (1941, 1943, 1946 посмертно). Вважається зразком безпринципності.
Від засідача в декадентських літературних салонах
і білогвардійських публікацій до прославлення
геніальності Сталіна, лауреата, орденоносця і депутата – ось шлях Алєксєя Толстого.
Помер у 62-річному віці від раку легені.
Томас, Джон
(John Charles Thomas; 06.09.1891, Мерсдейл,
штат Пенсильванія – 13.12.1960, Еппл-Вейлі, штат
Каліфорнія) – американський оперний співак.
Його вважають найкращим оперним баритоном
США.
Помер у 69-річному віці від раку кишок.

Томас, Крейґ
(Craig Lyle Thomas; 17.02.1933, Коді, штат Вайомінґ – 04.06.2007, Бетезда, штат Мериленд) – американський політик, сенатор-республіканець від
штату Вайомінґ. Грав важливу роль у міжнародному Ротарі.
У листопаді 2006 р. перед черговими виборами Томаса госпіталізували з діагнозом пневмонії.
Згодом (лише через два дні після обрання на третій термін) з’ясувалося, що це симптом лейкемії.
Він отримав два курси хіміотерапії, однак невдовзі помер від інфекційних
ускладнень у 74-річному віці.
Томпсон, Генк
(Henry William «Hank» Thompson; 03.09.1925, Вако, штат Техас –
06.11.2007, Форт-Ворс, там само) – американський кантрі-музикант,
баритон. З 1946 р. продав понад 60 млн дисків. Його називали «The
King of Western Swing». У 1948–1974 рр. заспівав 29 гітів кантрі, що вхо«Усяка молитва зводиться до такого: “Великий Боже, зроби, щоб двічі два – не
було чотири”» (Іван Турґєнєв)
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дили до Top-10. Грав разом з ансамблем «The Brazos Valley Boys», який визнавався 14 років поспіль
найкращим у кантрі-музиці. У 1989 р. введений до
Залу слави музики кантрі.
Ще в жовтні 2007 р. виступав на сцені. На початку листопада в співака виявили агресивну форму
раку легені, від якого через місяць він помер у
госпісі у 82-річному віці.

Томпсон, Ллевеллін
(Llewellyn E. Thompson, Jr.; 24.08.1904, ЛосЕнімелз, штат Колорадо – 06.02.1972, Бетезда, штат
Мериленд) – американський дипломат, колишній посол США в СРСР у розпал «холодної війни»
(1957–1962 і 1967–1969), зокрема під час Карибської кризи.
Помер у 67-річному віці від раку.
Топірцеану, Джордже
(George Topîrceanu; 20.03.1886, Бухарест –
07.05.1937, Ясси) – відомий румунський поет, новеліст і гуморист.
Помер у 51-річному віці від раку печінки.

Торрес, Сюзен
(Susan Michelle Rollin Torres; 23.11.1978, Вічита,
штат Канзас – 03.08.2005, Александрія, штат
Вірджинія) – американський бактеріолог.
У 17-річному віці захворіла на меланому.
Пухлина була успішно видалена, і настала тривала
ремісія. Одружившись, перейшла з протестантського віросповідання на римо-католицьке. На
17-му тижні другої вагітності, 7 травня 2005 р., розвинулася клінічна картина інсульту, що, як виявилося, було наслідком метастазів у мозку. Настала
мозкова кома. Життєдіяльність хворої підтримувалася штучно, на чому
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наполягали її родичі. По всій країні було зібрано 400 тис. доларів США на
підримку основних життєвих функцій. Після кесаревого розтину 3 серпня
2005 р. народилася дівчинка. Наступного дня 26-річну Торрес від’єднали від
апаратів життєзабезпечення. На жаль, 11 вересня 2005 р. дитина померла
після операції з приводу перфорації кишок. З 1979 р. відомо принаймні
12 випадків народження дітей у вагітних після загибелі їхнього мозку, але
випадок із Торрес – єдиний, коли хвора помирала від злоякісної пухлини.
Тоун, Франшо
(Stanislas Pascal Franchot Tone; 27.02.1905,
Ніаґара-Фолз, штат Нью-Йорк – 19.09.1968, НьюЙорк) – американський кіноактор. Номінувався на премію «Оскар» за роль у фільмі «Заколот
на “Баунті”» («Mutiny on the Bounty», 1935). Першою
дружиною Тоуна була відома акторка Джоан
Кроуфорд.
Постійно курив. Помер у 63-річному віці від
раку легені.
Трамбле, Жан-Клод
(Jean-Claude Tremblay; 22.01.1939, Баґотвіл, Квебек – 07.12.1994) –
славетний канадський хокеїст, захисник команди «Montreal Canadiens»
та збірної Канади. За 13 сезонів зіграв у 794 матчах. П’ять разів здобував
Кубок Стенлі (1965, 1966, 1968, 1969 та 1971). Разом із Степлтоном складав одну з найсильніших захисних пар в історії хокею. Відзначився в серії
матчів проти збірної СРСР у 1970-х рр.
Трамбле був у 1979 р. донором нирки для своєї дочки. У 1994 р. в
55-річному віці в нього розвинувся рак єдиної нирки, від прогресування якого помер.
Трапєзніков, Ніколай Ніколаєвіч
(Николай Николаевич Трапезников; 21.05.
1928, Горький – 27.09.2001, Москва) – відомий
радянський і російський онколог. У 1952 р. закінчив Горьківський медичний інститут, після
чого майже відразу розпочав працю в Інституті експериментальної і клінічної онкології
АМН СРСР (тепер – Російський онкологічний
науковий центр ім. Н. Н. Блохіна, РОНЦ РАМН).
У 1964 р. захистив докторську дисертацію з лікування первинних пухлин кісток. З 1978 р. – дійсний член АМН СРСР, а з
1997 р. – академік Російської АН; з 1988 р. – керівник РОНЦ РАМН. Був
віце-президентом Міжнародного протиракового союзу (UICC), одним
із творців міжнародного Меланомного комітету ВООЗ.
Помер у 73-річному віці від раку товстої кишки.
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Тревор-Ропер, Х’ю
(Hugh Redwald Trevor-Roper; 15.01.1914, Ґлентон, Англія – 26.01.2003, Оксфорд) – відомий британський історик, основним колом наукових інтересів якого була Великобританія XVII–XIX ст.
і нацистська Німеччина. Під час Другої світової
війни був офіцером військової розвідки; його близький приятель – Кім Філбі (згодом розкритий як
радянський шпигун). Після війни в славнозвісній
книзі «1947: останні дні Гітлера» («1947’s The Last
Days of Hitler») висловлював припущення, що Гітлер насправді залишився живим. Упродовж десятиріч – професор Оксфордського університету;
дотримувався антикомуністичних поглядів. У 1979 р. отримав пожиттєве
звання пера (барон Ґлентон). У 1983 р. потрапив у центр скандалу, коли
визнав автентичними т.зв. щоденники Гітлера. Його навіть називали
«лорд-шахрай».
Помер у 89-річному віці в госпісі від раку горла.
Трейсі, Спенсер
(Spencer Bonaventure Tracy; 05.04.1900, Мілуокі,
штат Вісконсин – 10.06.1967, Голлівуд, штат Каліфорнія) – американський кіноактор. Два роки поспіль
отримував премію «Оскар» (1938, 1939) і ще сім разів висувався на її здобуття (чи не найкращий показник серед акторів-чоловіків). Окрім цього, володар
призу Каннського кінофестивалю (1959), «BAFTA
Film Award» (1969), «Золотого глобуса» (1963) та ін.
Зіграв понад 70 ролей у фільмах, з-поміж яких
«Доктор Джекілл і Містер Гайд» («Dr. Jekyll and Mr.
Hyde», 1941), «Пожнеш бурю» («Inherit The Wind», 1960), «Нюрнберзький
процес» («Judgment At Nuremberg», 1961), «Цей шалений, шалений, шалений, шалений світ» («It’s A Mad Mad Mad Mad World», 1963) та ін. Особливе
місце в біографії актора займав тривалий (1940–1967) творчий і любовноромантичний союз із кінозіркою Кетрін Гепберн. Вони грали разом у ліричних комедіях – «Жінка року» («Woman Of The Year», 1942), «Ребро Адама»
(«Adam’s Rib», 1949), «Пет і Майк» («Pat And Mike», 1952).
Зловживав алкоголем. Хворів на цукровий діабет і депресію. За деякими даними, 67-річний Трейсі помер від раку легені.
Тренделенбурґ, Фрідріх
(Friedrich Trendelenburg; 24.05.1844, Берлін – 15.12.1924, Ніколасзеє,
біля Берліна) – видатний німецький хірург, син славетного філософа
Фрідріха Адольфа Тренделенбурґа. Був учнем Бернгарда фон Лан-
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ґенбека. Дотепер медицина користується багатьма термінами, що походять від його імені:
позиція Тренделенбурґа (запропонував її для
абдомінальної хірургії в 1881 р.), канюля Тренделенбурґа (застосовується під час операцій на
гортані для запобігання заковтування крові), операція Тренделенбурґа (легенева емболектомія
при тромбоемболії легеневої артерії; операцію
вперше виконав його учень Кіршнер у 1924 р.),
тест Тренделенбурґа (при варикозі вен), ще один
тест Тренделенбурґа (оцінка рухливості стегнового суглоба) тощо. Він заснував Німецьке хірургічне товариство (1872).
Мав праці з історії хірургії.
Помер у 80-річному віці від раку нижньої щелепи.
Троянос, Тетяна
(Tatiana Troyanos; 12.09.1938, Нью-Йорк – 21.08.
1993, там само) – американська співачка (мецосопрано). Її батьки були співаками (тато – грек, мати – німкеня). Дебютувала в Метрополітен-опері в
1976 р.
У розквіті сил у липні 1993 р. в Троянос діагностували рак печінки, від якого вона вже через
місяць померла в 54-річному віці.

Трюдо, П’єр
(Joseph Philippe Pierre Yves Elliott Trudeau;
18.10.1919, Монреаль – 28.09.2000, там само) – канадський політик. У 1967 р. прем’єр-міністр Пірсон призначив Трюдо міністром юстиції і генеральним прокурором. У квітні 1968 р. Трюдо обрали
лідером Ліберальної партії, і він став прем’єр-міністром. У 1972 р. його партія опинилася в меншості в парламенті, однак залишалася при владі до
поразки на виборах у травні 1979 р. За півроку
знову став прем’єр-міністром і залишався на цій
посаді чотири з половиною роки.
В останні роки життя страждав від хвороби Паркінсона і раку простати, від якого помер у 80-річному віці.
«Сильному не потрібне щастя» (Іван Турґєнєв)
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Трюссо, Арман
(Armand Trousseau; 14.10.1801, Тур – 27.06.1867,
Париж) – відомий французький лікар. Він уперше в історії застосував трахеотомію при дифтерії,
пункцію плевральної порожнини для видалення
рідини і повітря, застосував плацебо тощо. Описав симптом Трюссо при гіпокальціємії (для його
появи пацієнтові стискають передпліччя на 3 хв,
і розвиток спазму кисті свідчить про гіпокальціємію). Симптом Трюссо (phlegmasia alba dolens) – це
спонтанний i рецидивуючий тромбоз (iнодi його називають мiгруючим
поверхневим тромбофлебiтом), який часто трапляється в нехарактерних
мiсцях, погано пiддається лiкуванню антикоагулянтами і є першою ознакою
раку внутрішніх органів. У 1861 р. під час лекції Труссо показав пацієнта з
phlegmasia alba dolens (її ще називають «тромботичною маскою» пухлини)
і раковою кахексією. Підручники, написані ним, були дуже популярними.
Їх перекладали багатьма мовами. Завжди дотримувався активної громадської позиції, брав активну участь у революції 1848 р.
У 65-річному віці Трюссо сам поставив собі діагноз раку підшлункової
залози (за іншими даними, – це був рак шлунка), власне тодi, коли в нього
розвинулася описана ним клiнiчна картина – мігруючий тромбоз лівої
руки за півроку до смерті. Похований на цвинтарі Пер-Лашез.
Трюффо, Франсуа
(François Roland Trufaut; 06.02.1932, Париж –
21.10.1984, Нейї-сюр-Сен, біля Парижа) – відомий
французький режисер, один з основоположників
нової хвилі в кіномистецтві. Зняв як сценарист, режисер, актор, директор і продюсер понад 30 фільмів. Найвідоміші з них – «Чотириста ударів» («Les
Quatre cents coups», 1959, ґран-прі на Каннському
фестивалі), «Вкрадені поцілунки» («Baisers volés»,
1968), «Американська ніч» («La Nuit américaine»,
1973; премія «Оскар» за найкращий іноземний фільм), «Кишенькові гроші»
(«L’Argent de poche», 1976), «Останнє метро» («Le Dernier Métro», 1980),
«Сусідка» («La Femme d’à côté», 1981 з Фанні Ардан).
У 1983 р. в Трюффо виявили пухлину мозку, від якої він помер у 52-річному віці в American Hospital. Похований на цвинтарі Монмартр у Парижі.
Тубман, Вільям
(William Vacanarat Shadrach Tubman; 29.11.1895, Гарпер, Ліберія –
23.07.1971, Лондон) – 18-й президент Ліберії з 1966 р. (до смерті). Проводив успішну економічну політику, зокрема, у 1950-х рр. Ліберія була
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другою у світі країною за темпами економічного
розвитку, а в період його смерті мала найбільший
флот і найбільше виробництво каучука; посідала
третє місце з експорту залізної руди і залучила закордонні інвестиції на 1 млрд доларів США.
Помер у 75-річному віці від раку простати.
Його смерть призвела до завершення економічного чуда Ліберії.
Тув’є, Поль
(Paul Touvier; 03.04.1915, Сент-Вінсент-сюрЖаброн – 17.07.1996, Париж) – військовий
злочинець під час німецької окупації Франції
(обіймав високі посади в поліції й уряді колабораціоністів). Тривалий час після війни переховувався. Його заарештовували, але він втікав, його знову засуджували (заочно). Його заарештували остаточно в 1989 р. Після тривалого
процесу засуджений пожиттєво. У 2003 р. знято художній фільм на основі біографії Тув’є з Майклом Кейном у головній ролі.
Помер у в’язничній лікарні у 81-річному віці від раку простати.
Туджман, Франьо
(Franjo Tudjman; 14.05.1922, Вєліко Трґовіще,
Хорватія – 10.12.1999, Заґреб) – перший президент Хорватії. Під час Другої світової війни був
членом Компартії і Югославської антифашистської
партизанської армії. Звільнився зі збройних сил
у 1961 р. в чині генерала армії. Став директором
заґребського Інституту історії робітничого руху.
Захистив докторську дисертацію в Заґребському
університеті в 1965 р. Двічі відбував тюремне
покарання за звинуваченням у підтримці націоналізму – в 1972 і 1981 рр.
Був позбавлений усіх військових нагород.
З початком демократичних процесів у колишніх соціалістичних країнах заснував, за підтримкою хорватських емігрантів, партію – Хорватське
демократичне співтовариство, яка перемогла на виборах 1990 р. і залишалася правлячою до кінця 1997 р. Парламент обрав Туджмана президентом Хорватії в 1990 р. Переобирався на прямих виборах у 1992 р.
Сформовані Туджманом збройні сили в 1991 р. завдали поразки Югославській армії, після чого була створена незалежна держава Хорватія.
У 1995 р. хорватам вдалося розбити формування повстанців на території населеної переважно сербами Сербської Країни. У 1993 р. Тудж-
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ман віддав наказ про вторгнення на територію Боснії та Герцеговини
з метою інтегрувати Герцеговину, населену здебільшого хорватами, у
склад Хорватії як Республіку Герцег-Боснію. У 1995 р. разом зі Сербією і
Боснією підписав мирний договір у Дейтоні (штат Огайо, США), згідно з
яким військові дії в Боснії та Герцеговині припинялися.
Ще восени 1996 р. в Туджмана виникли проблеми з травною системою. За офіційним повідомленням хорватських лікарів, президент
хворів на виразку шлунка і збільшення черевних лімфатичних вузлів. Після того, як Туджман схуд на 10 кг, міністр оборони Ґойко Сусак
таємно домовився з міністром оборони США Вільямом Перрі щодо відправлення президента у військовий шпиталь Walter Reed (Вашинґтон).
Там було діагностовано рак шлунка, і хоча хорватські офіційні особи намагалися приховати цю інформацію, діагноз оголосила агенція CNN.
Туджман повернувся зі США з виглядом тяжко хворої людини (прогнозували, що жити йому залишилося не більш ніж 6 місяців). Уже
тоді почали роздумувати над питанням про життя Хорватії після його
смерті. Однак, незважаючи на ці обставини, у червні 1997 р. Туджмана
переобрали на третій термін. Офіційні джерела повсякчас стверджували
про задовільний стан здоров’я президента і про те, що він в повному обсязі
виконує свої обов’язки. У західній пресі публікувалися повідомлення,
що від початку 1999 р. з приводу метастазів у мозку Туджман лікувався
під спостереженням французьких спеціалістів Інституту Gustave Roussy
(опромінення та хіміотерапія). На початку грудня 1999 р. президент
несподівано відчув сильний біль у черевній порожнині, що, можливо,
було наслідком інтенсивної хіміотерапії. Главу держави негайно госпіталізували в заґребську «Дубраву», де провели ургентну операцію. Згодом
стан Туджмана почав погіршуватися – виникла внутрішня кровотеча, і
77-річний президент помер.
Тургєнєв, Іван
(Иван Сергеевич Тургенев; 09.11.1818, Орьол,
Росія – 03.09.1883, Буживаль, Франція) – видатний
російський письменник. Закінчив Петербурзький
університет (1837). Багато років жив за кордоном.
Мав широкі літературні зв’язки в західних, зокрема паризьких, колах. Проза Тургєнєва в російській
класиці стала зразком досконалої літературної
мови. У романі «Отцы и дети» відтворив активізацію різночинної інтелігенції й зародження нігілізму в російському суспільстві. Прихильний до
української культури, Тургєнєв познайомився з Шевченком, коли той
повернувся із заслання. Часто зустрічався з ним. Написав «Воспоминание
о Шевченке». Приятелював з Марко Вовчок.
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Помер у 64-річному віці від злоякісного ураження хребта (у біографічних джерелах його кваліфікують як рак спинного мозку) після
півторарічних страждань. Похований у Петербурзі.
Турель, Дженні
(Jennie Tourel, справжнє прізвище – Давідович;
22.06.1900, Вітєбськ – 23.11.1973, Нью-Йорк) – відома американська оперна співачка (мецо-сопрано) єврейського походження. Дебютувала в
«Opéra Russe» у Парижі в 1931 р. У 1937 р. емігрувала до США і тоді ж дебютувала в Метрополітенопері. Вела активну концертну діяльність, займалася педагогічною діяльністю в славетному Аспені
(штат Колорадо).
Померла в 73-річному віці від раку легені.
Тутін, Дороті
(Dorothy Tutin; 08.04.1930, Лондон –
06.08.2001, Мідгуст, Західний Сассекс) – одна
з найкращих британських акторок кіно і телебачення. Найвідоміші ролі – у фільмах
«Кромвель» («Cromwell», 1970), «Дикий месія»
(«Savage Messiah», 1972). Мала звання рицаря Британської імперії (CBE, 1967) і дами (DBE,
2000).
Померла в 71-річному віці від лейкемії.
Тутт, Вільям
(William Thomas Tutte; 14.05.1917, Ньюмаркет, Суффолк, Англія – 02.05.2002, Кітченер-Ватерлоо, Онтаріо, Канада) – математик, британський, а згодом – канадський. Найбільше відомий тим, що під час Другої світової війни розкрив код німецької шифрувальної машини
«Lorenz SZ 40/42» (Tunny).
Помер у 84-річному віці від серцевої недостатності й злоякісного ураження печінки.
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Уайт, Букка
(Booker T. Washington “Bukka” White; 12.11.
1906, Х’юстон, штат Міссісіпі – 26.02.1977, Мемфіс, штат Теннессі) – один з найвідоміших блюзменів і найтиповіших представників дельта-блюзу. Дворідний брат Бі-Бі Кінґа. Переважно грав
на металевій «національній» гітарі, але виконував музику на саксофоні, ударних і фортепіано.
Помер у 70-річному віці від раку підшлункової залози.
Уайт, Віллі
(Willye White; 01.01.1939, Мані, штат Міссісіпі –
06.02.2007) – американська легкоатлетка. У 17-річному віці здобула першу срібну медаль на Олімпіаді в Мельбурні в стрибках у довжину. Згодом
брала участь ще в чотирьох Олімпіадах і одержала ще одну срібну нагороду (естафета 4х100 м, Токіо, 1964).
Померла в 68-річному віці від раку підшлункової залози.
Уеллс, Герберт
(Herbert George Wells; 21.09.1866, Бромлі, Кент –
13.08.1946, Лондон) – англійський письменникфантаст, викладач, журналіст та історик. Протягом
творчого життя Уеллс написав близько 40 романів
і багато оповідань, понад десяток полемічних творів на філософські теми та приблизно стільки ж
робіт про перебудову суспільства, дві всесвітні
історії тощо. Найвідоміші фантастичні романи –
«Машина часу» («The Time Machine», 1895), «Острів
доктора Моро» («The Іsland of Dr. Moreau», 1896),
«Людина-невидимка» («The Invisible Man», 1897), «Війна світів» («The War
of the Worlds», 1898).
Хворів на діабет і туберкульоз. Помер у 79-річному віці від раку печінки.

«Ти маєш робити добро зі зла, бо його немає більше з чого робити»
(Роберт Пенн Уоррен)
«Чого ви не знаєте, то вам не шкодить, бо не існує» (Роберт Пенн Уоррен)
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Узун, Мехмед
(Mehmed Uzun; 1953, Сіверек – 10.10.2007, Діяркбакир) – курдський турецький письменник,
піонер курдської літератури. Писав рідною мовою, забороненою в Туреччині в 1920–1990 рр. У
1977–2005 рр. перебував у політичному вигнанні
у Швеції, потім повернувся до Стамбула.
Наприкінці травня 2005 р. в нього виявили рак
шлунка. Лікувався в Karolinska University Hospital у
Стокгольмі. Помер у 54-річному віці.
Уйл, Йооп ден
(Joop den Uyl; 09.08.1919, Хільверсун –
24.12.1987, Амстердам) – голландський політик,
соціал-демократ, прем’єр-міністр Нідерландів
(1973–1977).
Помер у 68-річному віці від пухлини мозку.

Улам, Адам
(Adam Bruno Ulam; 08.04.1922, Львів – 28.03.
2000, Кембридж, штат Массачусетс) – професор
політології Гарвардського університету, належить до найвідоміших у світі істориків й аналітиків
Росії, колишнього Радянського Союзу та періоду
«холодної війни». Брат славетного математика,
учасника Мангеттенського проекту Станіслава
Улама. Походив з єврейської родини, яка врятувалася від голокосту, виїхавши з Польщі до США
20 серпня 1939 р., – на їх щастя, на два тижні раніше, ніж планувалося. Автор 20 книг. «Більшовики» («The Bolsheviks», 1965)
швидко стали загальновизнаними на Заході біографіями Лєніна і Сталіна. У книзі «Комуністи: історія могутності і втрата ілюзій» («Communists:
The Story of Power and Lost Illusions», 1992) пояснено причини розпаду
СРСР.
Помер у 77-річному віці від раку легені.
Умберто ІІ
(Umberto II; 15.09.1904, Кунео – 18.03.1983, Женева, Швейцарія) –
четвертий і останній король Італії зі Савойської династії. Перебував
на престолі трохи більш ніж місяць, від 9 травня до 12 червня 1946 р.,
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між зреченням свого батька Віктора Еммануїла III
й оголошенням підсумків референдуму про скасування монархії. Через це отримав прізвисько
«Травневий король» (італ. il Re di Maggio). Під
час Битви за Францію (1940) очолював італійські
війська. Після проголошення Італії республікою всі
члени Савойської династії чоловічої статі за особливим законом були вислані з країни. Проживав
у Швейцарії. Від 1930 р. був одружений з МарієюЖозефіною Бельгійською, дочкою короля Бельгії
Альберта I. Мав з нею чотирьох дітей. Однак відомо
про його численних коханців, серед яких були Лукіно Вісконті та Жан
Маре.
Помер від раку в 78-річному віці.
Умезу, Йошигіро
(Yoshijiro Umezu; 04.01.1882, Оіта – 08.01.1949) – генерал Імперської
японської армії, головнокомандувач сухопутних військ під час Другої
світової війни. У серпні 1945 р. був уповноважений імператором Хірохіто підписати від імені Японії капітуляцію. Був засуджений як військовий
злочинець.
Помер в ув’язненні в 67-річному віці від раку прямої кишки.
Унвін, Райнер
(Rayner Stephens Unwin; 23.12.1925, Лондон –
23.11.2000, Беркгемстед) – британський видавець. Прославився тим, що в 10-річному віці прочитав і прорецензував широковідомий роман
Толкієна «Гоббіт» («The Hobbit», 1938). Згодом
переконав Толкієна написати продовження –
«Володар кілець» («The Lord of the Rings»).
Помер у 74-річному віці від раку.
Уоррен, Роберт Пенн
(Robert Penn Warren; 24.04.1905, Ґетрі, штат
Кентуккі – 15.09.1989, Страттон, штат Вермонт) –
відомий американський письменник, поет, літературознавець, один із засновників течії «нова
критика». Тричі отримував Пулітцерівську премію: у 1947 р. за найвідоміший роман «Уся королівська рать» («All the King’s Men»), у 1958 р. за збірку поезій «Обіцянки: вірші 1954–1956» («Promises:
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Poems 1954–1956»), a в 1979 р. за збірку «Тепер і тоді» («Now and Then»).
У 1986 р. став першим поетом-лауреатом США.
Помер у 84-річному віці від раку простати.
У Тан
(Sithu U Thant; 22.01.1909, Пантанав, Бірма –
25.11.1974, Нью-Йорк) – бірманський дипломат,
третій Генеральний секретар ООН (1961–1971).
Помер у 65-річному віці від раку легені.

Ушер, Джон
(John Palmer Usher; 16.01.1816, Брукфілд, штат
Нью-Йорк – 13.04.1889, Філадельфія) – американський політик-республіканець. Був державним секретарем внутрішніх справ у кабінеті президента Лінкольна під час Громадянської війни в
США.
Помер у 73-річному віці від раку.

Факкетті, Джачінто
(Giacinto Facchetti; 18.07.1942, Тревіліо, Берґамо – 04.09.2006, Мілан) – колишній захисник
міланського футбольного клубу «Інтер» і збірної
Італії. Виграв з «Інтером» два Кубки чемпіонів і
два Інтерконтинентальні кубки (1964, 1965), багаторазовий чемпіон Італії. Зі збірною Італії (у
70 матчах був її капітаном) виграв чемпіонат Європи (1968), віце-чемпіон світу (Мексика, 1970).
Володар «Золотого м’яча» як найкращий футболіст Європи (1965). Вирізнявся надзвичайно коректною грою, за що навіть отримав премію ЮНЕСКО. Від січня 2004 р. до
смерті був президентом клубу «Інтер».
Останні кілька тижнів життя тяжко хворів. Помер у 64-річному віці від
раку у відомому Інституті онкології в Мілані.
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Фанон, Франц
(Frantz Fanon; 20.07.1925, Мартиніка – 06.12.
1961, Бетезда, штат Мериленд) – темношкірий
франкомовний письменник, зокрема есеїст. За фахом – психіатр. Прожив в Алжирі більшу частину
життя. Вивчав особливості поведінки общини в умовах явної (політичної) і таємної (економічної) колонізації. Харизматична міжнародна слава прийшла
відразу після смерті. Головним «промоутером»
його книг та ідей у Європі став Жан-Поль Сартр,
і ці ідеї підхопили студенти, які бунтували. Вони
називали Фанона «месією майбутньої революції третього світу». Його
ідеї підтримували «Чорні пантери» в США, єгипетський президент –
соціаліст Гамаль Абдель Насер, теоретики лівійського режиму Муаммара Каддафі і т.д.
У 1957 р. захворів на лейкемію. Лікувався в СРСР, було досягнуто нестійких ремісій. Написав політичний заповіт, а при поліпшенні стану здоров’я читав лекції повстанцям в Алжирі. Мав прощальну зустріч з Сартром
у Римі, а потім вирушив до США для лікування (у подорожі допомагали
агенти ЦРУ). Помер від прогресування лейкемії в 36-річному віці.
Фармер, Френсіс
(Frances Elena Farmer; 19.09.1913, Сіетл, штат Вашинґтон – 01.08.1970, Індіанаполіс, штат Індіана) –
американська кіноакторка. Основна робота припадає на 1930-ті рр., коли її за вродою порівнювали з
Ґретою Ґарбо. Відома бурхливим приватним життям. Ще в юності вирізнялася лівими поглядами й
агресивним характером. Зловживала алкоголем.
Її неодноразово затримувала поліція. У 1940-х рр.
лікувалася в психіатричних клініках (застосовували
інсулінотерапію, електрошок, гідротерапію та ін.).
У посмертно виданій автобіографії описано брутальні методи її лікування.
На цій основі в 1982 р. знято фільм «Frances» з Джесікою Ланж у головній
ролі.
Багато курила. Померла в 56-річному віці від раку гортані.

«Істина завжди виявляється простішою, ніж можна було припустити»
(Річард Фейнман)
«Якби я міг запам’ятати назви всіх елементарних частинок, я б став ботаніком» (Енріко Фермі)
«Актор, що грає голосно, не має кульгати на кожному кроці» (Макс Фріш)
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Феґіт, Макс
(Maxime A. «Max» Faget; 26.08.1921, СтеннКрік, Британський Гондурас – 09.10.2004, Х’юстон,
штат Флорида) – легендарний співробітник NASA,
провідний конструктор космічних кораблів «Mercury», учасник створення всіх американських
пілотованих кораблів («Gemini», «Apollo», «Space
Shuttle»). Саме йому належить ідея створення
капсули космічного корабля, у якій американські
астронавти приводнювалися після польоту.
Помер у 83-річному віці від раку сечового міхура.
Фейнман, Річард
(Richard Phillips Feynman; 11.05.1918, Квінс,
Нью-Йорк – 15.02.1988, Лос-Анджелес) – видатний
американський фізик, творець квантової електродинаміки. У 1943–1945 рр. брав участь у Мангеттенському атомному проекті. За розробку методів
розрахунку поведінки квантових частинок був
нагороджений Нобелівською премією з фізики
(1965). Фейнман відіграв вирішальну роль у розслідуванні причин катастрофи космічного човна
«Челленджер» у 1986 р. Реформатор методів викладання фізики у вищих
навчальних закладах. Йому була притаманна надзвичайна дотепність.
Автор книг «Ви, звичайно ж, жартуєте, містер Фейнман!» («Surely You’re
Joking», 1985) та «Яка тобі справа до того, що думають інші?» («What do You
Care What Other People Think?»).
Існує припущення, що в 1970-х рр. Фейнман хворів на рідкісну форму
раку і йому видалили пухлину черевної порожнини. Згодом було ще кілька
операцій. У 1987 р. переніс операцію з приводу раку шлунка. У лютому
1988 р. внаслідок прогресування хвороби відмовили нирки і Фейнману
запропонували апарат штучної нирки, що міг продовжити життя на кілька
місяців, але вчений категорично відмовився. Помер у 69-річному віці.
Фельдман, Кристина
(Krystyna Feldman; 01.03.1916, Львів – 24.01.2007,
Познань) – польська акторка. До 1944 р. працювала в театрах Львова, а згодом – у Лодзі, Щеціні,
Кракові та Познані.
Багато курила. Померла в 90-річному віці від
раку легені.
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Фенікс, Пет
(Patricia «Pat» Phoenix; 26.11.1923, Ланкашир,
Англія – 18.09.1986, Манчестер) – британська
акторка. Перший секс-символ британського телебачення. Вирізнялася бурхливим особистим життям. Тричі була одруженою, причому останній
шлюб взяла за 10 днів до своєї смерті (за ним вона,
до речі, була тещою майбутнього прем’єр-міністра
Великобританії Тоні Блера).
Померла в 62-річному віці від раку легені.
Ферґюсон, Джон
(John Bowie Ferguson Sr.; 05.09.1938, Ванкувер –
14.07.2007, Віндзор, Онтаріо) – канадський хокеїст
(нападник) і тренер. П’ятиразовий володар Кубка
Стенлі (1965, 1966, 1968, 1969, 1971) у складі «Montreal Canadiens». У 1972 р. був помічником тренера
збірної Канади в серії матчів проти СРСР (Summit
Series).
У вересні 2005 р. Ферґюсону поставили діагноз –
рак простати, від якого він помер у 68-річному віці.
Феребі, Томас
(Thomas Wilson Ferebee; 09.11.1918, Моксвілл,
штат Північна Кароліна – 16.03.2000, Віндермер,
штат Флорида) – американський військовий пілот.
Був членом екіпажу літака B-29 «Enola Gay», який
відповідав за скинення атомної бомби на Хіросіму. Ніколи не відчував з цього приводу жодних
докорів сумління. Казав, що «це була робота, і її
треба було виконати».
Помер у 81-річному віці від раку підшлункової
залози.
Фер’є, Кетлін
(Kathleen Mary Ferrier; 22.04.1912, Блекбурн, Англія – 08.10.1953, Лондон) – англійська оперна співачка (контральто), відома сольними концер«Час не змінює, а лише вдосконалює нас» (Макс Фріш)
«Коли нам здається, що ми знаємо кохану особу, – це завжди свідчить про кінець
любові» (Макс Фріш)
«Писати – це читати себе самого» (Макс Фріш)
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тами класичної музики. Виступала з багатьма
всесвітньо відомими диригентами. Для неї писав
музику Бенджамін Бріттен.
Померла в 41-річному віці від раку грудної
залози з метастазами в кістках. Її останній
виступ відбувся в опері «Орфей і Евридіка» Ґлюка в Ковент-Ґарден, коли під час вистави у Фер’є
стався перелом ноги.

Фермі, Енріко
(Enrico Fermi; 29.09.1901, Рим – 28.11.1954, Чикаґо) – італійський фізик. Довів існування нових
радіоактивних елементів, які отримав при бомбардуванні речовин нейтронами. Відкрив ядерні
реакції, породжувані низькоенергетичними нейтронами. До його теоретичних праць належать
вивчення слабкої ядерної взаємодії, однієї з фундаментальних взаємодій природи, і (з Полем Діраком) дослідження з квантової статистики ферміонів. Перший, кому вдалося здійснити ланцюгову ядерну реакцію в ядерному реакторі (1942), належить до творців першої атомної бомби. Лауреат
Нобелівської премії (1938). Уведений до Залу слави винахідників.
Помер у 53-річному віці від раку шлунка.
Фернандель
(Fernandel, насправді – Fernand Joseph Désiré
Contandin; 08.05.1903, Марсель – 26.02.1971, Париж) – французький актор, видатний комік театру та
кіно Франції. Прославився характерною відвертою
усмішкою. Спочатку виступав як шансоньє. У 1930 р.
дебютував у кіно і згодом знявся в понад 150 фільмах. Кавалер ордена Почесного легіону (1952).
Помер у 67-річному віці від раку легені.

Фiбiґер, Йоганнес
(Johannes Andreas Grib Fibiger; 23.04.1867, Сількеборґе, Данія –
30.01.1928, Копенгаґен) – данський патологоанатом. Медичну освіту
здобув у Берліні (у лауреатів Нобелівської премії Роберта Коха й
Еміля Берінґа). З 1897 р. – професор Копенгаґенського університету, з
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1900 р. – директор Інституту патологічної анатомії, у 1900–1905 рр. – директор Інституту клінічної
бактеріології.
У 1907 р., спостерігаючи за щурами, зараженими туберкульозом, Фібіґер виявив, що в трьох з них
розвинулася пухлина шлунка, причому всередині
пухлини були личинки паразитичної нематоди,
які назвали Spiroptera neoplastica (сучасна назва
Gongylonema neoplasticum). Як з’ясувалося, проміжними організмами-господарями паразита були
таргани, завезені в Данію разом із цукром з ВестІндії. Згодовуючи щурам тарганів, заражених личинками спіроптери,
Фібіґер домігся того, що в них розвинувся рак шлунка. Нагороджений
у 1926 р. Нобелівською премією «за відкриття карциноми, спричиненої
спіроптерою». Його праці сприяли подальшим дослідженням у ділянці
експериментальної онкології. Уже в другій половині ХХ ст. були виявлені мікроорганізми (зокрема віруси), відповідальні за злоякісне переродження клітини.
Фiбiґер так i не дiзнався, що його iнтерпретацiя причин «спiроптерального раку» хибна (головною причиною, як з’ясувалося, був дефіцит вітаміну А; паразити ж впливали не більше, ніж подразнювальний чинник).
Згодом пiсля нагородження Нобелівською премією вiн помер у 60-річному
віці вiд серцевої недостатності, спричиненої раком прямої кишки.
Фіґль, Леопольд
(Leopold Figl; 02.10.1902, Руст, Австрія –
09.05.1965, Відень) – австрійський політик, член
Християнсько-демократичної партії. У 1938–
1945 рр. був ув’язнений у концтаборах «Дахау»
та «Маутхаузен». Був першим федеральним
канцлером Австрії після Другої світової війни
(1945–1953), якраз під час радянської окупації. У
1953–1959 рр. – міністр закордонних справ. Саме він 15 травня 1955 р. оголосив, що «Австрія
вільна», і показав присутнім у саду палацу «Бельведер» щойно підписану
угоду з СРСР.
Помер у 62-річному віці від раку.
Філатьєв, Валєнтін
(Валентин Игнатьевич Филатьев; 21.01.1930, Маліновка, Тюменська обл. – 15.09.1990, Орьол) – радянський пілот-винищувач. У 1960 р.
введений до загону космонавтів (перша група). У 1963 р. відрахований
за порушенння військової дисципліни (напідпитку разом із приятелями
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із загону Грігорієм Нєлюбовим та Іваном Анікєєвим вчинив опір військовому патрулю.
Помер у 60-річному віці від раку легені (за іншими даними, – раку
горла).
Філд, Джон
(John Field; 26.07.1782, Дублін – 23.01.1837,
Москва) – ірландський піаніст, педагог, композитор. З 1801 р. багато концертував у Європі, тривалий час жив у Росії. Творець жанру фортепіанного ноктюрна (одночастинна п’єса мрійливого
або елегійного характеру). Його творчість мала
великий вплив на Шопена.
У 1831 р. стан його здоров’я погіршився. Було діагностовано рак прямої кишки, що супроводжувався сильним болем. Лікувався в Лондоні, згодом – у Неаполі. У
1835 р. повернувся до Москви. Помер у 54-річному віці.
Філіп, Жерар
(Gerard Philipe, справжнє прізвище – Philip;
04.12.1922, Канни – 25.11.1959, Париж) – відомий французький актор. Визнання отримав в
1947 р., після виходу в прокат стрічки К. ОтанЛара «Диявол во плоті» – мелодрами «виховання
почуттів». Виконав головні ролі в екранізаціях романів Стендаля «Пармський монастир» (режисер
Кристіан-Жак, 1948) та «Червоне і чорне» (режисер
К. Отан-Лара, 1954), а також у таких відомих фільмах, як «Великі маневри» Рене Клера (1954),
«Фанфан-тюльпан» (режисер Кристіан-Жак, 1952) та ін. У пам’яті нащадків
Жерар Філіп залишився як «перший коханець покоління», хоча багато
подій його приватного життя засвідчила своєрідну внутрішню боротьбу
ангела і диявола в його особистості.
Восени 1959 р. Жерар відчув гострий біль у черевній порожнині.
Під час рентґенівського обстеження було виявлене ураження печінки.
Під чужим іменем дружина госпіталізувала Жерара в одну з найкращих
«Правдолюбній людині, яка не може або не бажає бути ввічливою, не слід
дивуватися, якщо суспільство не визнає її правди» (Макс Фріш)
«Де починається неправда? Там, де ми вдаємо, що не маємо таємниць. Бути
чесним – це бути самотнім» (Макс Фріш)
«Кохання – це найбільш перевірений засіб проти сорому» (Зигмунд Фройд)
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паризьких клінік. На операцію була мала надія, але її виконали – за три
тижні до смерті Філіпа. Після операції лікарі повідомили дружину про
те, що в Жерара злоякісна пухлина печінки і він приречений (проживе
«може 6 місяців, а може 15 днів»). Йому дали змогу повернутися додому
в паризьку квартиру. Актор не здогадувався, що його дні полічені, і
надіявся на одужання, планував майбутнє. Дружина була постійно біля
Жерара і в клініці, і вдома. В останній вечір (це був лише третій вечір після
повернення з клініки) Жерар лежав поруч з дружиною і читав перед сном
давньогрецького драматурга Еврипіда, сподіваючись зіграти в театрі одну
з ролей античної трагедії. Втомлена Анн задрімала ще до того, як Жерар
загасив лампу, а вранці його не стало.
Смерть обірвала життя 36-річного Жерара Філіпа на вершині популярності. Анн написала кілька книг про улюбленого чоловіка. Перша – «Сувеніри» («Souvenirs») – побачила світ у 1960 р., друга – «Одна мить» («Le
Temps d’un soupir») – у 1963 р. Це сповідь жінки, дружини, матері, яка знає,
що таке справжнє кохання. «Я усвідомила, – пише Анн Філіп, – що нічого
не можу змінити у світі. Тебе більше немає на землі. Я тримаю наших дітей за руки і відчуваю свою відповідальність за них. Час їх змужніння прийде, і я буду в цьому брати участь. Мрії про те, що було б, якби Ти був зі
мною, – нездійсненні, але я не хочу звільнитися від Тебе». Жерар і тепер
має легендарний статус у Франції: на його честь викарбували 100-франкову монету; видали поштову марку; його іменем названо кінофестиваль,
театри, школи та коледжі.
Філіп II
(Felipe II de Habsburgo; 21.05.1527, Валладолід – 13.09.1598, Ель-Ескоріал) – король Іспанії з
династії Габсбурґів. Син і спадкоємець імператора Священної Римської імперії Карла V. З
1554 р. був королем Неаполя і Сицилії, а з 1556 р.,
після відречення його батька від престолу, став
королем Іспанії, Нідерландів і володарем усіх заморських територій Іспанії. У 1580 р. приєднав
ще й Португалію і був її королем (як Філіп I). Його
прозвали Благорозумним (El Prudente). Особисте життя Філіпа не вдалося.
Він був одружений кілька разів (на Марії Португальській; на Марії, королеві Англії; на Єлизаветі Валуа; на дочці австрійського імператора). Від
першої жінки в нього народився дон Карлос, який ворогував з батьком.
Боячись його втечі за кордон, Філіп ув’язнив дона Карлоса у віддаленій
кімнаті палацу, де той згодом помер. Ці події використали у своїй творчості
Шиллер і Верді (драма й опера «Дон Карлос»).
Помер у 71-річному віці від раку. Надзвичайно мужньо терпів фізичні
страждання.
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Філліпс, Джулія
(Julia Phillips, дівоче прізвище – Miller; 07.04.
1944, Нью-Йорк – 01.01.2002, Західний Голлівуд,
штат Каліфорнія) – американський кінопродюсер.
Перша жінка, котра отримала премію «Оскар»
як продюсер («Жало» / «The Sting», 1974). Ще двічі
номінувалася на цю премію.
Померла в 57-річному віці від раку.

Фішер, Ірвінґ
(Irving Fisher; 27.02.1867, Соґертіс, штат НьюЙорк – 29.04.1947, Нью-Йорк) – американський
економіст, представник неокласичного напряму
в економічній науці. Президент Економетричного
товариства (1931–1934). У його доробку – великі
роботи з теорії статистики, загальної економічної
рівноваги, але найважливіший внесок зробив у
теорію грошей. Вивів формулу Фішера. Основні
книги – «Математичні дослідження теорії цінності
і цін» («Mathematical Investigations in the Theory of Value and Prices», 1892);
«Природа капіталу та прибутку» («The Nature of Capital and Income», 1906);
«Купівельна сила грошей» («The Purchasing Power of Money», 1911).
Помер у 80-річному віці від раку.
Фішер, Мел
(Mel Fisher; 21.08.1922, Гобарт, штат Індіана –
19.12.1998: Кей-Вест, штат Флорида) – американський шукач скарбів на затонулих кораблях. Належить до найуспішніших у цій сфері. Знайшов
20 липня 1985 р. іспанський галеон «Nuestra Señora de Atocha» (його вміст оцінювали в 400 млн
доларів США), а також кораблі «Atocha the Santa
Margarita» і «Henrietta Marie».
Помер у 76-річному віці після кількох років боротьби з раком сечового
міхура.
Флаґстад, Кірстен
(Kirsten Malfrid Flagstad; 12.07.1895, Хамар – 07.12.1962, Осло) – норвезька оперна співачка (сопрано). Вважається однією з найкращих
виконавиць партій у музичних драмах Ваґнера. Виступала на сценах
оперних театрів Європи й Америки (у 1935 р. дебютувала в Метропо-
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літен-опері). Під час Другої світової війни проживала в Норвегії. Її чоловік був засуджений за
співпрацю з нацистами і помер в ув’язненні. У
1952 р. Флаґстад брала участь у записі опери
«Трістан та Ізольда» під управлінням Фуртвенглера – цей запис дотепер вважається вершиною
ваґнерівського виконавського мистецтва. У 1958–
1960 рр. була художнім керівником Норвезької
опери. Її портрет зображений на банкноті у
100 норвезьких крон.
Померла в 67-річному віці від злоякісного ураження кісткового
мозку.
Флетчер, Кен
(Kenneth Norman Fletcher; 15.06.1940, Брисбен, Австралія – 01.02.2006,
там само) – відомий австралійський тенісист, який 12 разів ставав чемпіоном турнірів Великого шолому в парній і змішаній іграх. У 1963 р. здобув усі чотири чемпіонські звання цих турнірів (Вімблдон, чемпіонати
Австралії, Франції і США) у змішаній грі.
Помер у 65-річному віці від раку простати.
Фліззінґен, Пауль ван
(Paul Fentener van Vlissingen; 21.03.1941,
Утрехт – 21.08.2006, Ланґбрек) – голландський
бізнесмен і філантроп. Один із власників родинної компанії SHV – найбільшої приватної компанії Голландії. Мав великі активи за кордоном.
Зокрема, в 2005 р. його визнано найбагатшою
людиною Шотландії (1,1 млрд фунтів стерлінгів).
Помер у 65-річному віці від раку підшлункової
залози. Створив Van Vlissingen Cancer Fund, який належить до найбільших
розпорядників коштів для онкологічних хворих у Голландії.
Фокс, Террі
(Terrance Stanley «Terry» Fox; 28.07.1958,
Вінніпеґ – 28.06.1981, Нью-Вестмінстер, Британська Колумбія) – всесвітньо відомий канадський
активіст з підтримки людей, котрі хворіють на
рак. За багатьма опитуваннями громадської
думки визнаний найпопулярнішим канадцем
ХХ ст.
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У 19 років став відчувати біль у правому коліні – у нього виявили
остеогенну саркому й ампутували ногу вище коліна. Тривалий час
перебував у лікарні. Проводили хіміотерапію й опромінення. Перейнявся
стражданнями онкологічних пацієнтів. Через три роки Террі вирішив
пробігти через усю Канаду зі сходу на захід – від океану до океану, щоб
зібрати пожертви на онкологічні дослідження. Організовуючи «Марафон
надії» («Marathon of Hope»), мріяв зібрати лише по одному долару, але
з кожного канадського громадянина. Ретельно тренувався понад рік.
Террі Фокс розпочав «Марафон надії» 12 квітня 1980 р. із занурення ноги
в Атлантичний океан (біля Сент-Джонса, провінція Ньюфаундленд) і мав
намір знову занурити її вже в Тихий океан біля Ванкувера (провінція Британська Колумбія). Він пробігав у средньому 42 км за день (типова марафонська дистанція), але варто зазначити, що в нього був протез і вже
тоді з’явилися ознаки прогресування хвороби. Фокс не зміг закінчити марафон. Внаслідок метастазів у легенях припинив пробіг (1 вересня 1980 р.
після 143 днів безперервного марафону подолав 5 373 км). Через десять
місяців, не доживши до свого 23-річчя, Террі помер у Royal Columbian Hospital.
Чи досягнув Террі Фокс мети? До лютого 1981 р. було зібрано вже
понад 24 млн доларів (при тодішньому населенні Канади – 24 млн осіб),
але насамперед він зумів привернути увагу широкої громадськості.
Тепер у Канаді й ще в понад 50 країнах світу (зокрема в Україні) щорічно
організовують благодійні пробіги ім. Террі Фокса (Terry Fox Run) з метою
збирання пожертв для досліджень онкологічних хвороб. Terry Fox Run
уже занесено в книгу рекордів як найбільшу одноденну кампанію зі
збору засобів у світі. За чверть століття Фонд Террі Фокса збільшився до
360 млн доларів (в Україні, де марафон відбувається наприкінці жовтня,
за чотири пробіги зібрано майже 20 тис. доларів).
Фонтейн, Марґо
(Margo Margaret Fonteyn, дівоче прізвище –
Hookham; 18.05.1919, Райґіт, Суррей – 21.02.1991,
Панама) – англійська прима-балерина, славетна
танцівниця ХХ ст. Виступала в трупі Королівського
балету. З 1954 р. Фонтейн – президент Королівської академії танцю. У 1956 р. нагороджена орденом Британської імперії. У 1962 р. розпочалася
успішна співпраця Фонтейн з Рудольфом Нурієвим,
який рік перед цим залишився на Заході під час
гастролів трупи Театру опери і балету ім. Кірова.
У 1972 р. знялася у фільмі «Я – балерина».
Наприкінці життя хворіла на агресивну форму раку яєчників. Лікувалася частково коштом Рудольфа Нурієва. Померла в 71-річному віці від
прогресування хвороби.
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Форд, Джон
(John Ford, насправді – John Martin Feeney;
01.02.1894, Кейп-Елізабет, штат Мен – 31.08.1973,
Палм-Десерт, штат Каліфорнія) – американський
кінорежисер, який прославився фільмами-вестернами. Знімав також детективи й адаптації сучасної класики. Дотепер не перевершено його
рекорд: чотири премії «Оскар» за найкращу режисуру фільмів – «Інформатор» («The Informer», 1935),
«Ґрона гніву» («The Grapes of Wrath», 1940), «Якою
зеленою була моя долина» («How Green Was My
Valley», 1941, крім цього, «Оскар» за найкращий фільм), «Тиха людина»
(«The Quiet Man», 1952; приз МКФ у Венеції). Ще одного «Оскара» отримав
за документальний фільм «Битва за Мідуей» («The Battle Of Midway», 1942).
Мав значний творчий вплив на плеяду знаних кінорежисерів сучасності.
Багато курив. Зловживав алкоголем. Відомо про його бісексуальну
орієнтацію. Помер у 79-річному віці від раку шлунка.
Форд, Едсель
(Edsel Bryant Ford; 06.11.1893, Детройт, штат
Мічиґан – 26.05.1943, там само) – син Генрі Форда.
Президент «Ford Motor Company» в 1919–1943 рр.
Помер у 49-річному віці від раку, який виявили
лише за шість тижнів до смерті.

Форт, Чарльз
(Charles Hoy Fort; 06.08.1874, Олбані, штат НьюЙорк – 03.05.1932, Нью-Йорк) – американський
дослідник загадкових явищ, укладач довідника
сенсацій (зібрав свідчення понад 40 тис. різних
непояснюваних явищ, зокрема НЛО), публіцист,
предтеча сучасного уфологічного руху. Товариш
Теодора Драйзера. У наші дні книги Форта стали
джерелом багатьох ремінісценцій і відвертого
плагіату.
Помер у 57-річному віці від лейкемії.
«Кожна людина рано чи пізно вигадує для себе історію, яку вважає своїм життям» (Макс Фріш)
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Фортунато, Андреа
(Andrea Fortunato; 26.07.1971, Салерно –
25.04.1995, Перуджа) – італійський футболіст
(захисник). У 1993–1995 рр. грав за команду
«Ювентус» (Турин). Вважався одним із найталановитіших молодих футболістів (1993–1995).
У 1993 р. зіграв свій перший і, як з’ясувалося,
єдиний матч за збірну Італії.
Невдозі після цього захворів на рідкісну форму лейкемії. У травні 1994 р. йому пересадили кістковий мозок. Настала
ремісія, під час якої знову готувався до виступів за збірну Італії. Проте
невдовзі помер у 23-річному віці.
Форчун, Діон
(Dion Fortune, насправді – Violet Mary Firth;
06.12.1890, Брін-і-Біа, Лландудно, Уельс – 08.01.1946,
Мідлессекс) – британський містик, медіум і поетеса.
Автор багатьох книг і статей з окультизму.
Померла в 55-річному віці від лейкемії.

Франк, Андре
(Andre Gunder Frank; 24.02.1929, Берлін –
23.04.2005, Люксембурґ) – німецький економіст
і соціолог. Основоположник світ-системного
підходу. У 1941 р. з родиною емігрував до США.
Викладав у багатьох провідних університетах
світу. Деякі його ідеї випливають із марксизму.
Натхненник невдалих економічних реформ Сальвадора Альєнде в Чилі. Основні твори – «Криза
у світовій економіці» («Crisis in the World Economy», 1980), «Критика і
антикритика» («Critique and Anti-Critique», 1984), «Світова система: п’ять
сотень років чи п’ять тисяч?» («The World System: Five Hundred Years or Five
Thousand?», 1993).
Помер у 76-річному віці після тривалої та тяжкої боротьби з раком.
Франклін, Розалінд
(Rosalind Elsie Franklin; 25.07.1920, Лондон – 16.04.1958, там само) –
британський хімік і кристалограф єврейського походження. Її роботи
(зокрема рентґенівські знімки) дали змогу Джеймсу Вотсону та Френсісу
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Кріку відкрити в 1953 р. структуру ДНК («подвійну спіраль»). Останні отримали за це Нобелівську
премію (разом зі співробітником Франклін – Морісом Вілкінсом).
Улітку 1956 р. під час поїздки до США Франклін почала відчувати біль унизу живота. У вересні
1956 р. її прооперували – з черевної порожнини
видалили дві пухлини. Період відновлення Франклін проводила в товаристві Кріків. Вона продовжувала активно працювати (зокрема, над вірусом поліомієліту), опублікувала чимало праць. Наприкінці 1957 р. її
стан погіршився і вона була госпіталізована у відомий Royal Marsden
Hospital у Лондоні. У січні 1958 р. стан хворої дещо поліпшився і Розалінд
повернулася до праці. Однак наступна госпіталізація до цього ж закладу
була останньою – Франклін померла від прогресування раку яєчників у
37-річному віці.
Існують різні версії стосовно применшення ролі Франклін у відкритті
структури ДНК. Одні пояснюють це антифеміністичними настроями
суспільства, інші звинувачують у цьому антисемітизм, дехто вважає, що
Вотсон і Крік просто присвоїли чужі результати. Однак останні завжди з
повагою ставилися до пам’яті Франклін. Відомо, що Нобелівською премію
нагороджують лише тих, хто живе. Саме це і є, мабуть, головною причиною
відносного приниження заслуг ученої.
Фредріксон, Ґерт
(Gert Fredriksson; 21.11.1919, Нікопінґ, Швеція – 05.07.2006, там само) – видатний шведський
спортсмен (гребля на байдарках). На Олімпійських іграх у Лондоні (1948), Гельсінкі (1952), Мельбурні (1956) і Римі (1960) здобув 6 золотих, срібну
та бронзову медалі. Це дотепер – рекорд серед
гребців-чоловіків і для шведських спортсменів
загалом. Сім разів був чемпіоном світу.
Помер у 86-річному віці після тривалої боротьби з раком.
Фрейм, Дженет
(Janet Paterson Frame Clutha; 28.08.1924, Данідін, о. Південний, Нова
Зеландія – 29.01.2004, там само) – новозеландська письменниця. Прагнула стати вчителем. Навчалася в педагогічному коледжі. У 1947 р. їй було
помилково поставлено діагноз шизофренії. До 1954 р. перебувала у психіатричних клініках, де перенесла близько 200 сеансів електрошоку, і
лише премія, отримана нею за збірник оповідань «Лагуна» («The Lagoon
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and Other Stories», 1951), утримала лікарів від того,
щоб здійснити їй лоботомію. Досвід перебування
в психіатричних клініках став основою роману
Фрейм «Обличчя у воді» («Faces in the Water», 1961),
а згодом був відображений в автобіографічній трилогії. У 1983 р. нагороджена орденом Британської
імперії, у 1989 р. стала лауреатом літературної
премії Британської Співдружності, у 2003 р. була
кандидатом на Нобелівську премію. За автобіографічною трилогією Джейн Кемпіон зняли фільм
«Ангел за моїм столом» («An Angel at My Table»,
1990).
Померла в 79-річному віці від лейкемії.
Фрідлендер, Кейт
(Kate Friedländer-Fränkl; 1902, Інсбрук – 20.02.1949, Лондон) –
австрійський психіатр і психоаналітик. Через антисемітизм в Астрії в
1926 р. переїхала до Берліна, де працювала в клініці «Шаріте». У 1933 р.
переїхала до Лондона. Брала активну участь у діяльності Британського психоаналітичного товариства.
Померла в 47-річному віці від раку легені з метастазами в мозку.
Фрідріх III
(Friedrich III, насправді – Friedrich Wilhelm Nikolaus Karl von Hohenzollern; 18.10.1831, Потсдам –
15.06.1888, там само) – імператор (кайзер) Німецької імперії і прусський король. Був одним з найперспективніших спадкоємців престолу Європи.
Син принца Вільгельма Прусського (згодом короля
й імператора Вільгельма I). У 1858 р. одружився зі
старшою дочкою британської королеви Вікторії.
Вона народила вісьмох дітей, старшим з яких був
майбутній імператор Вільгельм II. Фрідріх ІІІ мав
неабиякий талант полководця, що виявився в Пруссько-австрійській
війні 1866 р. і Франко-прусській війні 1871 р. Через ліберальні погляди
конфліктував з канцлером Бісмарком. Був противником посилення конфронтації в Європі.
«Насправді війна нікому не потрібна, але багатьом потрібна ненависть»
(Макс Фріш)
«Перша людина, яка кинула лайку замість каменя, була творцем цивілізації»
(Зигмунд Фройд)
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На розвиток хвороби Фрідріха ІІІ і її діагностику вплинуло кілька
важливих медичних і парамедичних чинників. У 1866 р. він захворів на
кір, внаслідок якого його голос став хрипким. До того ж, імператор дуже
багато курив. У березні 1887 р. німецький професор Ґерхардт виявив
у нього поліпи та стоншення лівої голосової зв’язки. Він припік поліпи.
Проте вже через два місяці відомий німецький отоларинголог Ернст фон
Берґманн виявив відновлення їх росту, поставив діагноз раку гортані
й призначив операцію.
Однак дружина кронпринца Вікторія не довіряла німецьким лікарям (вона звинувачувала їх у тому, що син Вільям І був інвалідом), тому
запросила на консультацію відомого англійського отоларинголога
Моррела Маккензі. Останній, оглядаючи пацієнта в травні 1887 р., самовпевнено відкинув діагноз раку, хоча ще не мав результатів морфологічного дослідження. Маккензі, однак, здійснив кілька біопсій, але
морфологічно діагноз раку заперечувався (зокрема Вірховим). Тому
операцію скасували, а Маккензі у вересні 1887 р. навіть надали титул
рицаря, зокрема за участь у лікуванні принца. Згодом Фрідріх відвідав
Лондон з нагоди ювілею королеви Вікторії. Тоді Маккензі видалив нові
утвори, але своєї помилки не визнавав. Лише в листопаді 1887 р. він після
огляду пацієнта підтвердив діагноз раку і запросив на консультацію всіх
зацікавлених лікарів. Рекомендували ларингектомію, від якої Фрідріх ІІІ
відмовився. Вимушену трахеостомію здійснили 17 січня 1888 р. Невдовзі
почалося нагноєння, виникла гіпертермія. Під час сходження на престол
9 березня 1888 р. Фрідріх ІІІ був уже тяжко хворим. Він не міг говорити і
спілкувася через записки. Відомі, наприклад, його слова «Lerne leiden, ohne
zu klagen!» («Вчися терпіти без скарг»). Маккензі далі звинувачував німецьких лікарів, що саме їх лікування призвело до виникнення езофаготрахеальної нориці. Пробувши імператором лише 99 днів 56-річний
Фрідріх ІІІ помер.
Секцію робив Рудольф Вірхов. Він виявив значне місцеве поширення
хвороби, метастази в регіональних лімфатичних вузлах і шкірі шиї. Після
смерті Фрідріха між німецькими лікарями та Маккензі виникла запекла
суперечка. Німецькі лікарі опублікували свій звіт про перебіг хвороби, а
Маккензі у відповідь написав книгу «Смертельна хвороба благородного
Фрідріха» («The Fatal Illness of Frederick the Noble», 1888). Королівське хірургічне товариство засуджувало видання цієї книги. Багато аналітиків
вважають, що якби не трагічна доля Фрідріха ІІІ і самогубство ліберально
налаштованого австрійського кронпринца Рудольфа, то доля Європи була
б іншою – Німеччина з Австрією не вели б такої агресивної політики, яка
призвела до великої війни.
«Завдання зробити людину щасливою – не входило до плану створення світу»
(Зигмунд Фройд)
«Чоловік – майже завжди лише замінник коханого» (Зигмунд Фройд)

506 Розділ ІІ. РАК: Жертви
Фріче, Ганс
(Hans George Fritzsche; 21.04.1900, Бохум –
27.09.1953, Кельн) – керівник радіопропаганди
міністерства народної освіти і пропаганди Третього райху, яке очолював Ґеббельс. У 1932 р.
був призначений керівником Німецької служби
радіоновин. Основним обов’язком Фріче було
роз’яснювати німецьким редакторам, що їм варто
публікувати. Був найпопулярнішим коментатором Третього райху. Ґеббельс захоплювався
роботою підлеглого, але ніколи – ним особисто. Як і Ґеббельс, Фріче
використовував основні постулати гітлерівської ідеології. Він був біля
мікрофона до останніх годин війни. Під час трибуналу в Нюрнберґу в
1946 р. Фріче розкаявся і був визнаний невинним.
Помер у 53-річному віці від раку. До кінця життя був переконаним, що
вірно служив своїй Батьківщині.
Фріш, Макс
(Max Rudolf Frisch; 15.05.1911, Цюрих – 04.04.
1991, там само) – швейцарський прозаїк, драматург і публіцист; один з найвідоміших швейцарських авторів минулого століття. Найпопулярніші
твори – романи «Штіллер» («Stiller», 1954), «Гомо
Фабер» («Homo Faber», 1957), п’єса «Дон Жуан, або
Любов до геометрії» («Don Juan oder die Liebe zur
Geometrie», 1953) тощо.
Помер у 79-річному віці від раку.
Фройд, Зіґмунд
(Sigismund Schlomo Freud; 06.05.1856, Фрейберґ, Моравія, нині – Пширбор, Чехія – 23.09.
1939, Гемпшир, поблизу Лондона) – видатний
австрійський психолог і психіатр, який вивчав
підсвідомі мотиваційні механізми в психіці людини. Він розвинув методику вільних асоціацій
і тлумачення снів, що було покладене в основу
психоаналізу, і сформулював концепцію структури психіки (ід, еґо і супереґо, або Воно, Я і НадЯ). Народився у бідній єврейській сім’ї, яка походила зі Східної Галичини. Батько Фрoйда – Якоб – перші 25 років життя
провів у м. Тисмениця (нині – Івано-Франківська обл.), яке вже тоді було
визнаним центром кушнірства. Там народилися старші сини Якоба від
першого шлюбу. Мати Фрoйда – Амалія Натансон – походила з Бродів,
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що на Львівщині. Фройд майже все життя провів у Відні, де спочатку з
надзвичайними успіхами закінчив гімназію. Мріяв стати політиком або
військовим, але для євреїв у тогочасній Австро-Угорщині вища освіта була
можлива лише в медицині чи юриспруденції.
Після закінчення медичного факультету Віденського університету
стажувався в Парижі в славетного Шарко. Психіатрію обрав головно з
бажання поліпшити свій матеріальний стан. Успішна робота з багатими
пацієнтами, неабиякий літературний талант, надуспішні цикли лекцій у
США принесли Фройдові світову славу. У 1910 р. створив Міжнародну
психоаналітичну асоціацію, яку очолював до самої смерті. Після аншлюсу
Австрії з гітлерівською Німеччиною в 1938 р. Фройдові за чималий
викуп (20 тис. фунтів стерлінгів заплатила колишня пацієнтка, грецька
принцеса Марія Бонапарт) дозволили емігрувати до Англії. Найважливіші
Фройдові праці: «Тотем і табу» (1913), «По той бік принципу задоволення»
(1919), «Я і Воно» (1923), «Психологія мас і аналіз людського “Я”» (1921),
«Незадоволення культурою»(1929), «Нові ввідні лекції в психоаналіз»
(1933), «Чому війна?»(1932), «Мойсей та монотеїзм» (1939).
Ще молодим захопився курінням сигар (у дусі своїх теорій пояснював
це лише як марну спробу заміни «первісної звички» – мастурбації) – викурював щоденно 20 штук. У лютому 1923 р. в 66-річного Фройда виявили плоскоклітинний рак правої половини слизової оболонки верхнього піднебіння. Тоді ж переніс першу операцію. Її, як вважають, невдало
виконав віденський професор Ганс Піхлер. Відтоді Фройда оперували
так часто (його лікар Макс Шур здійснив ще понад 30 операцій), що йому
здавалося, ніби рука хірурга постійно є в його роті. Щоб дістатися до
пухлини, Фройду видалили всі зуби справа, розсікли губу (вона стала
схожа на заячу) і видалили частину щелепи. У піднебінні утворився отвір,
який прикривався спеціальним протезом, що утруднював спілкування
(Фройд називав його «монструм»). Хвороба прогресувала аж 16 років,
упродовж яких Фройд, однак, далі багато курив. Врешті-решт, розвинувся
наркотичний біль, гниття пухлини спричиняло сильний неприємний запах, через що навіть улюблений пес відмовлявся заходити до кімнати
Фройда. Становище стало безвихідним, і на прохання 83-річного Фройда
лікар Шура ввів йому смертельну дозу морфію. Хворий помер у сні. Тобто
сталося те, що нині називають евтаназією.
Фрост, Кетрін
(Kathryn George Frost; 07.11.1948, Латта, штат Південна Кароліна –
18.08.2006, там само) – генерал-майор армії США, командувач ВійськовоПовітряних сил (2002–2005). На момент відставки за станом здоров’я була
найвища за рангом жінка в армії США.
«Якщо людина починає цікавитися сенсом життя або його цінністю – це
означає, що вона хвора» (Зигмунд Фройд)
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На початку 2002 р. у Фрост виявили рак грудної
залози. Однак це не завадило їй обіймати високу
військову посаду й успішно командувати 35-тисячною організацією, розкиданою по всіх штатах і
35 країнах світу. Лікувалася у відомому військовому госпіталі – Walter Reed Army Medical Center.
Померла в 57-річному віці від прогресування раку.

Фрумкін, Алєксандр
(Александр Наумович Фрумкин; 24.10.1895,
Кишинів – 27.05.1976, Тула) – російський і радянський електрохімік світової слави. Дійсний член АН
СРСР (1932). Засновник журналу «Электрохимия».
Герой Соціалістичної Праці, лауреат Лєнінської і
трьох Сталінських премій. Походив з єврейської
родини. Навчався в Одесі, а згодом в університетах
Страсбурґа та Берна. Працював у Московському
університеті. У 1958 р. заснував Інститут електрохімії (нині – ім. Фрумкіна).
Був усебічно обдарованою людиною, життєлюбом, користувався величезним успіхом у жінок. Помер у 80-річному віці від раку.
Фуллер, Рей
(Ray W. Fuller; 16.12.1935, Донґола, штат Іллінойс – 11.08.1996,
Ґринвуд, штат Індіана) – американський біохімік. З 1963 р. працював
у фармацевтичній компанії «Eli Lilly & Co.» За його активної участі розроблено популярний антидепресант «Prozac» (luoxetine). Препарат був
синтезований у 1972 р. і став доступним на ринку в 1987 р.
Помер у 60-річному віці від лейкемії.
Функ, Казімеж
(Casimir Funk; 23.02.1884, Варшава – 20.11.1967,
Олбані, штат Нью-Йорк) – американський біохімік польського походження. У 1912 р. виділив з
рисових відходів активну речовину, яка виліковувала від хвороби бері-бері (тіамін, або вітамін B1),
і ще одну активну речовину – нікотинову кислоту
(вітамін B3). Для обох речовин він запропонував
назву «вітаміни» (від «vital amines» – життєві аміни).
Упровадив термін «авітаміноз», розробив методи
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попередження та лікування авітамінозів. Синтезував гормон адреналін
і препарат сальварсан. З’ясував, що в задній частці гіпофізу виділяються
два гормони, а не один, як вважалося раніше. Досліджував хімічний склад
чоловічих і жіночих статевих гормонів.
Помер у 83-річному віці від раку.
Фурман, Сємьон
(Семён Абрамович Фурман; 01.12.1920, Пінськ – 16.03.1978, Лєнінґрад) – видатний шаховий тренер, радянський гросмейстер, шаховий
теоретик, тренер чемпіона світу Анатолія Карпова.
У середині 1960-х рр. прооперований з приводу раку шлунка. Помер
у 57-річному віці від рецидиву хвороби якраз перед відомим матчем
за шахову корону Карпова з Корчним.
Фюрст, Янош
(Janos Fürst; 08.08.1935, Будапешт – 03.01.2007,
Париж) – видатний диригент угорського походження. Навчався як скрипаль спочатку в
Будапешті, але в 1956 р. покинув батьківщину
і здобув освіту в Брюсселі. Керував багатьма
оркестрами в різних країнах світу (зокрема
Лондонським симфонічним і Королівським філармонічним оркестрами). Упродовж 9 років
був музичним керівником опери в Марселі, співпрацював з Англійською
національною оперою, оперою в Стокгольмі та ін.
Помер у 71-річному віці від раку.
Фюрстенберґ, Еґон Едвард фон
(Eduard Egon Peter Paul Giovanni zu Fürstenberg;
29.06.1946, Лозанна – 11.06.2004, Рим) – дизайнер
моди, якого називали «принцом світу моди». Мав
аристократичне походження. Серед його предків –
Стефані де Боґарне (названа дочка Наполеона Бонапарта) і відомий англійський письменник та колекціонер XVIII ст. Вільям Бекфорд. Мати принца –
Клара Аньєллі, сестра засновника FIATу Джанні
Аньєллі. Хрещеним батьком був майбутній Папа
Римський Іоанн XXIII.
Помер у Spallanzani Hospital у 57-річному віці від раку печінки,
спричиненого гепатитом C, яким заразився під час ін’єкції в 1970-х рр.
За іншими даними, причиною смерті була ВІЛ-інфекція.
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Хаммаді, Саадун
(Sa’dun Hammadi; 22.06.1930, Карбала, Ірак –
14.03.2007, Німеччина) – один із найближчих
сподвижників іракського диктатора Саддама
Хусейна. Був шиїтом за віросповіданням, належав до найвпливовіших членів іракської партії
БААС. У різні роки Хаммаді обіймав посади
міністра закордонних справ (1974–1983), віцепрем’єр-міністра та прем’єр-міністра (1991), був
спікером парламенту. Вважався спадкоємцем Саддама Хусейна.
Відпущений американцями з табору військовополонених за станом
здоров’я у 2004 р. Лікувався від лейкемії в Лівані, Йорданії та Німеччині.
Помер після різкого загострення хвороби в 76-річному віці.
Хань Діньсян
(Han Dingxiang; 17.05.1937, Хейбей, Китай –
09.09.2007, там само) – єпископ підпільної Католицької церкви Китаю. Неодноразово затримувався китайською владою за лояльність до
Ватикану. Майже 30 років провів у в’язницях і
таборах (1960–1979 рр. і з 1999 р.).
Незадовго до смерті був госпіталізований у лікарню МВС Китаю. Вже через 6 годин після смерті
його тіло піддали кремації без традиційного католицького обряду відспівування. За деякими даними, 70-річний Хань помер від раку легені.
Хаппель, Ернст
(Ernst Happel; 29.11.1925, Відень – 14.11.1992,
Інсбрук) – австрійський футболіст (посів третє місце чемпіонату світу у Швейцарії в 1954 р.) і видатний тренер. Вигравав чемпіонати чотирьох
європейських країн. У 1970 р. здобув Кубок європейських чемпіонів з голландським «Феєнордом»,
а через 13 років – із німецьким «Гамбурґом». У
1978 р. під його керівництвом збірна Нідерландів
стала віце-чемпіоном світу. Австрієць був деспотичним тренером. Будь-яка незгода з його рішенням могла позбавити футболіста місця в команді. Однак за результатами
авторитетного опитування посів третє місце серед футбольних тренерів
світу всіх часів. Його іменем названо стадіон у Відні.
Помер у 66-річному віці від раку.
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Хатшепсут
(Hatshepsut; близько 1508 р. до н.е. –
1458 р. до н.е.) – жінка-фараон Нового царства Давнього Єгипту з XVIII династії (правила з
1479 р. до н.е. до смерті, тобто 20 років). Хатшепсут закінчила відновлення Єгипту після
навали гіксосів і спорудила сотні пам’ятників.
Вона – перша відома жінка у світовій історії,
а також разом із Тутмосом III, Рамзесом II, Ехнатоном, Тутанхамоном і Клеопатрою VII належить до найвідоміших
єгипетських правителів. Окрім Хатшепсут, серед повновладних правителів Давнього Єгипту перед завоюванням його Александром Македонським було лише три жінки, але останні врядували дуже недовго.
Хатшепсут померла в 50-річному віці. Існували різні версії про її
отруєння. Однак недавні детальні дослідження мумії (з генетичним аналізом і комп’ютерною томографією) дали змогу висунути версію про
смерть внаслідок абсцесу після видалення зуба. Крім цього, з’ясовано,
що наприкінці життя Хатшепсут страждала від дуже сильного болю
через метастази в кістках таза. Як припускають, вони могли розвинутися
внаслідок раку грудної залози, легені чи нирки.
Хелімо, Річард
(Richard Chelimo; 24.02.1972, Мараквет,
Кенія – 15.08.2001) – кенійський легкоатлет
(біг на 5 і 10 тис. м), світовий рекордсмен, срібний медаліст Олімпійських ігор у Барселоні (1992). Останні змагання, в яких він брав
участь, супроводжувалися неординарним
скандалом. Хелімо програв марокканському
бігуну Скагу, однак останньому допомагав
його співвітчизник, який, відставши на ціле коло, перешкоджав Хелімо.
Скага спочатку дискваліфікували, потім йому повернули медаль. Глядачі ж освистали марокканця і влаштували овацію Хелімо.
Помер у 29-річному віці від пухлини мозку.
Хільґрубер, Андреас
(Andreas Fritz Hillgruber; 18.01.1925, Анґенбурґ, нині – Веґожево, Польща – 08.05.1989, Кельн) – консервативний західнонімецький історик.
Наукові праці стосуються 1871–1945 рр., які він розглядав як єдиний
період. Попри засудження людиноненависницької політики Гітлера,
вважав, що вона не відрізнялася від політики Сталіна. Звертав увагу
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на жорстокість радянських військ в окупованій Німеччині. Деякі погляди Хільґрубера вважаються контроверсійними. Наприклад, на його
думку, в Австрії антисемітизм був більше вираженим, ніж у Німеччині.
Помер у 64-річному віці після тривалої боротьби з раком горла.
Хірохіто
(Hirohito; 29.04.1901, Токіо – 07.01.1989, там само) – 124-й імператор Японії згідно з традиційним порядком престолонаслідування. Девіз його
правління – «Сьова» («Освічений світ»). Посмертне
ім’я, надане йому 13 січня 1989 р. за рішенням
Кабінету міністрів Японії, – імператор Сьова. Поза
межами країни відомий як Хірохіто. Його правління (1926–1989) було найтривалішим імператорським правлінням в історії країни, під час якого
японське суспільство зазнало багатьох фундаментальних змін.
Після кількамісячних проблем з органами травлення 22 вересня
1987 р. Хірохіто виконали операцію на підшлунковій залозі, як повідомлялося, з приводу хронічного панкреатиту. Це був перший випадок в
історії, коли імператорові Японії робили хірургічне втручання. Традиційно в японському суспільстві існує табу на повідомлення пацієнтові
діагнозу злоякісного захворювання. Тому справжній діагноз утримували
від імператора в таємниці. Хірохіто почав одужувати після операції, але
19 вересня 1988 р. його стан істотно погіршився – він знепритомнів у палаці. Виявили внутрішню кровотечу. Імператорові проводили симптоматичну терапію (зокрема, багато разів переливали кров). Хірохіто помер у
87-річному віці. Лише після смерті прем’єр-міністр Японії Фуджиморі
вперше публічно повідомив про справжній діагноз – рак дванадцятипалої кишки (фатерового соска).
Хмельницький, Боріс
(Борис Алексеевич Хмельницкий; 27.06.1940,
Уссурійськ, Росія – 16.02.2008, Москва) – російський актор театру та кіно. У 1961 р. закінчив Львівське музичне училище (його батько-офіцер служив тоді у Львові), у 1966 р. – Театральне училище
ім. Щукіна. Від 1964 р. – актор Московського театру драми і комедії на Таганці. У 1966 р. почав зніматися в кіно. Найвідоміші ролі зіграв у фільмах
«Красная палатка» (1969), «Князь Игорь» (1970),
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«Стрелы Робин Гуда» (1975), «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго»
(1983) тощо. Його останньою роллю був козацький отаман у фільмі
Володимира Бортка «Тарас Бульба».
Помер у 67-річному віці від раку.
Хмельовські, Адам
(Adam Chmielowski; 20.08.1845, Іґолом – 25.12.1916, Краків) – польський
монах (святий брат Альберт), засновник монастиря альбертинців. Учасник
січневого повстання 1863 р.; художник (найвідоміша картина «Ecce homo»).
Визнаний святим католицькою церквою (1989).
Помер у 71-річному віці від раку шлунка.
Хомейні, Руголла
(Ruhollah Musavi Khomeini; 24.09.1902, Хомейн,
Іран – 03.06.1989, Тегеран) – іранський національний лідер, мусульманський теолог і з 1962 р. –
верховний правитель (імам) іранських шиїтів. У
1964–1979 рр. був у вигнанні, звідки керував опозицією проти шаха Мохаммеда Рези Пехлеві. Після повалення режиму останнього повернувся до
країни. У проголошеній 1979 р. Ісламській Республіці мав необмежену владу.
Помер у 86-річному віці від раку простати (за кілька днів до смерті
був прооперований з приводу кровотечі, спричиненої пухлиною).
Хоутерманс, Фрідріх
(Friedrich Georg Houtermans; 22.01.1903, Сопот, тепер – Польща –
01.03.1966, Берн, Швейцарія) – відомий німецький вчений у сфері
атомної та ядерної фізики. Тісно співпрацював з багатьма славетними фізиками-сучасниками, нобелівськими лауреатами – Франком,
Борном, Оппенгеймером, Фермі, Гейзенберґом, Паулі, Бете тощо. У
1930-х рр. був прихильником комуністичних ідей. Після приходу до
влади Гітлера спочатку виїхав до Англії, а в 1935 р. емігрував до СРСР,
де працював у Харківському фізико-хімічному інституті. У 1937 р.
заарештований НКВД як троцькіст і німецький шпигун. Після пакту Гітлера-Сталіна переданий Німеччині, де перебував під арештом ґестапо
як радянський шпигун. Звільнений під гарантії нобелівського лауреата
Макса фон Лауе. Розробляв німецьку атомну бомбу. Тоді йому вдалося
надіслати телеграму приятелеві, який працював над американською
атомною бомбою: «Поспішайте. Ми на стежці». З 1952 р. проживав у Берні,
де зробив вагомий внесок у геохімію і космохімію.
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Дуже багато курив. Під час роботи над німецькою атомною бомбою
Гейзенберґ спеціально замовляв для Хоутерманса македонський тютюн,
бо його відсутність суттєво знижувала працездатність вченого. Помер у
63-річному віці від раку легені.
Хохачка, Пітер
(Peter William Hochachka; 09.03.1937, Борденав, Альберта – 16.09.2002, Торонто) – відомий канадський зоолог і біохімік українського
походження. Нагороджений орденом Канади.
Помер у 65-річному віці від раку простати та
лімфоми.

Хохлова, Ольга
(Olga Khokhlova; 17.06.1891, Ніжин, Чернігівщина – 11.02.1954, Канни, Франція) – українська балерина, перша дружина Пабло Пікассо. Її батько
був полковником російської імператорської армії.
Була балериною відомої трупи «Ballets Russes» Дяґілєва. У 1917 р. під час гастролей познайомилася
з Пікассо, а в 1918 р. вони зареєстрували шлюб
у мерії та повінчалися в православній церкві. У
1921 р. народився син Поль. Пікассо створив багато
портретів Ольги, але сім’я не склалася. Художник
повернувся до свого звичного життя, відкрито жив з коханками. Шлюбу
не розривав, бо, за контрактом, мав при розлученні віддати Ользі половину своїх творів.
Померла в 62-річному віці від раку. Нещодавно на торгах аукціону
«Крістіс» у Нью-Йорку портрет Ольги Хохлової (полотно «Голова і рука
жінки») продали за 18,52 млн доларів. Пікассо написав його влітку 1921 р.
під Парижем. Його дружині Ользі тоді виповнилося 30 років.
Христодул
(Christodoulos, у миру – Христос Параскеваїдес;
16.01.1939, Ксанті – 28.01.2008, Афіни) – архієпископ
Афінський, предстоятель Елладської православної
церкви з 28 квітня 1998 р. Мав великий вплив у
грецькому суспільстві.
У червні 2007 р. його прооперували в афінській
державній клініці «Аретейон» з приводу раку
товстої кишки. Під час операції виявили цироз
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печінки та гепатоцелюлярний рак правої частки, який спричинився гепатитом С. Христодула підготували до трансплантації печінки, але під
час операції в Маямі (штат Флорида, США) у жовтні виявили дисемінацію
раку по черевній порожнині. В останні тижні життя він свідомо відмовлявся від госпіталізації і помер у 69-річному віці у своїй резиденції.
Хуан
(Juan Carlos Teresa Silvestre Alfonso de Borbón
y Battenberg; 20.06.1913, Ла-Ґранья, Сеґовія –
01.04.1993, Памплона) – граф Барселонський, іспанський принц, батько короля Хуана Карлоса I.
Як претендент на трон виступав проти режиму
генерала Франко. У 1969 р. Франсіско Франко
оголосив своїм спадкоємцем сина Хуана, принца
Хуана Карлоса, при живому батькові. Це рішення більшість королівських домів Європи не схвалювала. Лише в 1977 р. після відмови короля від
спадкоємності режиму Франко граф Барселонський повернувся в Іспанію
і відмовився від своїх претензій.
Помер у 79-річному віці від раку легені. Похований в Ескуріалі поруч з
могилами іспанських королів.
Хуанґ Джу
(Huang Ju; 28.09.1938, Джишан, провінція Жеджіанґ – 02.06.2007, Пекін) – китайський політик,
віце-прем’єр (2003–2007). Був мером Шанхаю
(1991–1994). Відповідав за фінансові й економічні справи в політбюро Комуністичної партії
Китаю. Хуанґ належав до найближчих союзників колишнього китайського президента Цзян
Цземіня і входив до т.зв. шанхайської групи лідерів Китаю, котрі прийшли до влади з великим фінансовим капіталом.
У лютому 2006 р. через хворобу частково відійшов від державних
справ. Традиційно закрита китайська влада подає вкрай мало відомостей
про здоров’я державних діячів. Неофіційно було відомо, що віце-прем’єр
хворіє на рак підшлункової залози. Згодом було кілька повідомлень про
смерть Хуанґа, які спростовували офіційні джерела. Його за кілька днів
до смерті навіть обрали делегатом на з’їзд Комуністичної партії Китаю, що
мав відбутися за півроку. Помер у 68-річному віці. Про причину смерті офіційно так і не повідомили.
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Хуссейн І
(Hussein bin Talal; 14.11.1935, Амман – 07.02.1999,
там само) – з династії Хашимітів, король Йорданії від 1952 р. Був дуже популярним королем,
хоча 5-мільйонна країна мала понад 8 млрд доларів зовнішнього боргу, а сотні тисяч йорданців
працювали найманими робітниками в багатших
арабських країнах, а також в Європі. За правління
Хуссейна Йорданія програла Семиденну війну
Ізраїлю (1967), втративши Єрусалим і Палестину.
У 1970 р. він за допомогою бедуїнської гвардії та нащадків вихідців із
Північного Кавказу (черкесів) жорстоко придушив повстання палестинців,
які становлять 60 % населення країни. За це лідер Палестинської Автономії Ясір Арафат назвав йорданського короля «близькосхідним фашистом».
Десять років (1974–1984) парламент взагалі не скликали, а після цього він
виконував лише «декоративну» функцію.
Хворів на рак простати. Останній рік життя проживав у США, де отримував інтенсивне лікування з приводу негоджкінської лімфоми. Незадовго
до смерті повернувся на батьківщину, щоб передати владу синові. Попри
те, що король знав – йому залишилося жити лічені дні й години, він
справляв враження абсолютно щасливої людини. Помер у 63-річному віці.

Цаппа, Френк
(Frank Vincent Zappa, Jr.; 21.12.1940; Балтимор,
штат Мериленд – 04.12.1993, Лос-Анджелес) –
відомий американський рок-музикант (гітарист),
композитор, співак, кінорежисер, сатирик. За
33-річну музичну кар’єру Цаппа показав себе
як найпродуктивніший композитор своєї епохи.
Випустив понад 60 альбомів, які майже всі містять композиції, що повторюються. Крім цього,
був відомим електрогітаристом, мультиінструменталістом, талановитим звукоінженером і продюсером. Володів енциклопедичними знаннями студійних технологій.
Роботи Цаппи, хоча й нечасто, але все-таки мали комерційний успіх (альбом
1974 р. «Apostrophe» навіть став золотим). У 1995 р. уведений до Залу
слави рок-н-ролу.
У 1991 р. в нього виявили рак простати. Після цього Цаппа витрачав
майже всю творчу енергію на роботи для синклавіра й оркестрів у стилі
модерн. Помер у 52-річному віці від прогресування хвороби.
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Цвігун, Сємьон
(Семён Кузьмич Цвигун; 28.09.1917, с. Стратіївка, Вінничина – 19.01.1982, Москва) – перший заступник голови КҐБ СРСР (1967–1982). Керував
3-м (військова контррозвідка) і 5-м (боротьба з
ідеологічною диверсією) управліннями. Генерал
армії (1978). Навчався та починав працювати в
Одеській області. Свояк (чоловік сестри дружини)
Лєоніда Брєжнєва. Був автором сценарію кількох
фільмів, консультантом серіалу «Семнадцать
мгновений весны» (під псевдонімом «генералполковник С. К. Мішин»).
У 64-річному віці застрілився (за найправдоподібнішою версією –
страждаючи від раку легенів). Іноді його смерть приписують конкурентам
у МВС СРСР.
Целіковська, Людміла
(Людмила Васильевна Целиковская; 08.09.
1919, Астрахань – 04.07.1992, Москва) – радянська
акторка театру та кіно. Найвідоміші ролі – у фільмах «Сердца четырёх» (1941), «Иван Грозный»
(1944), «Попрыгунья» (1955, премія «Срібний лев
Святого Марка» на кінофестивалі у Венеції за головну роль), «Много шума из ничего» (1956). Серед
її чоловіків був відомий кіноактор Міхаїл Жаров і
режисер Юрій Любімов.
У 1989 р. в акторки виявили рак, її прооперували. Вона навіть повернулася в театр. Померла в 72-річному віці від прогресування хвороби.
Цзян Цін
(Jiang Qing, відома також як Lan Ping,
насправді – Lĭ Shūméng; 03.1914, Шаньдун –
14.05.1991, Пекін) – китайська акторка, що стала
в 1938 р. дружиною Мао Цзедуна й увійшла до
вищих ешелонів влади. Відіграла важливу роль
у керівництві Культурною революцією. Після
смерті Мао в 1976 р. була зарахована до «банди
чотирьох» і потрапила під показовий процес. На
неї поклали відповідальність за злочини періоду
«Рок-журналістика: у хлопців, що не вміють говорити, беруть інтерв’ю хлопці,
які не вміють писати, щоб було що почитати хлопцям, які не вміють читати»
(Френк Цаппа)
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Культурної революції та інші «помилки» періоду правління Мао. Хуа Гофен
при цьому висунув їй звинувачення в контрреволюційній діяльності
спільно з Лінь Бяо, що було оформлено у викривальному документі
«Контрреволюційна група Лінь Цзян». На процесі в 1981 р. засуджена до
страти, яку замінили на довічне ув’язнення.
У в’язниці захворіла на рак горла. Відмовилася від операції. Звільнена
за медичними показами. Згодом 77-річна Цзян Цін наклала на себе руки –
повісилася, перебуваючи під домашнім арештом на віллі під Пекіном.
Цифра, Дьєрдь
(Georges «György» Czifra; 05.11.1921, Будапешт – 17.01.1994, Сенліс, Франція) – угорський
піаніст-віртуоз; циган за походженням. У 1956 р.
емігрував з Угорщини. Особливо відомі його виконання творів Ф. Ліста.
Помер у 72-річному віці від серцевого нападу,
який ускладнив перебіг раку легені.
Ціолковський, Константін
(Константин Эдуардович Циолковский;
17.09.1857, Іжевськоє, біля Рязані – 19.09.1935,
Калуга) – російський вчений-теоретик і дослідник, засновник сучасної космонавтики, педагог,
письменник. У 1903 р. видав книгу «Исследования
мировых пространств реактивными приборами», де вперше довів, що єдиним апаратом, який
здатний здійснити космічний політ, є ракета. У
цій праці і її продовженнях (1911, 1914) він заклав основи теорії ракет і
рідинного ракетного двигуна.
Помер у 78-річному віці після операції з приводу раку шлунка.
Цісик, Квітка
(Cassie Cisyk; 04.04.1953, Квінс, Нью-Йорк –
29.03.1998, Нью-Йорк) – американська співачка
(сопрано) українського походження. Відома виконавиця українських народних пісень. Виконувала заголовні пісні у фільмах, виступала на американському телебаченні. Співала в Ґентській опері
(Бельґія). Отримала премію «Оскар» за найкращу
пісню до кінофільму (“You Light Up My Life”, 1977).
Батьки Квітки походили зі Львова. Квітка Цісик цікава двома своїми українськими альбомами – «Kvitka – Songs of Ukraine»
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та «Kvitka – Two Colors». Альбоми номінувалися на престижну премію
«Ґреммі». Багато працювала у сфері реклами, зокрема для таких відомих компаній, як «Coca-Cola», «American Airlines», «Mr. Pibbs», «Sears», «JC
Penney». Упродовж 18 років була голосом фірми «Ford». Їй належить відомий слоган «Have you driven a Ford lately». У 1983 р. Квітка разом з матір’ю
відвідала Україну, а після проголошення незалежності України вона мріяла
дати серію концертів на батьківщині.
Однак її мрії не здійснилися. Не доживши п’яти днів до 45-річчя, вона
померла від раку грудної залози. Від цієї ж хвороби померла мати Квітки,
а також у 2003 р. сестра Марія, яка була директором консерваторії в СанФранциско.
Цонґас, Пол
(Paul Efthemios Tsongas; 14.02.1941, Ловелл,
штат Массачусетс – 18.01.1997, там само) – американський політик (демократ), сенатор, кандидат на
президентських виборах 1992 р.
У 1983 р. в Цонґаса виявили негоджкінську
лімфому, з приводу чого в 1984 р. він подав у відставку з посади сенатора. Після того, як настала ремісія, Цонґас повернувся в політику і в 1992 р. був
суперником Біла Клінтона на президентських виборах. Однак невдовзі помер у 55-річному віці внаслідок пневмонії та недостатності печінки, що були спричинені прогресуванням лімфоми.

Чаєфські, Педді
(Sidney Aaron «Paddy» Chayefsky; 29.01.1923,
Нью-Йорк – 01.08.1981, там само) – американський
драматург, письменник, сценарист, один із найвидатніших авторів Голлівуда. Походив з єврейської
родини, яка емігрувала з Росії. Тричі за свої сценарії отримував премію «Оскар» (1956, 1972, 1977), а
також нагородженний премією «Золотий глобус»
(1977).
Помер у 58-річному віці від раку.
«Деякі рок-музиканти заробляють купу грошей, щоб запхати їх собі в ніс»
(Френк Цаппа)
«Кажен має право бути щасливим на своїх власних умовах» (Френк Цаппа)
«Два елементи, які найчастіше трапляються у Всесвіті, – це водень і дурість»
(Френк Цаппа)
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Чайка, Віктор
(20.10.1941,
Проточний,
Бєлореченський р-н, Краснодарський край – 12.02.2008,
Ополє, Польща) – український бізнесмен і громадський діяч. У 1981 р. його обрали головою
виконкому Рівненської міської ради народних
депутатів, у 1988–1990 рр. працював заступником голови Рівненського облвиконкому. У
1990 р. створив й очолив фірму «Камаз-ТрансСервіс». Тричі обирався міським головою Рівного (1998, 2002, 2006).
У 2004 р. Чайці здійснили аортокоронарне шунтування в клініці
«Euromed» (Нюрнберґ, Німеччина). На початку 2007 р. в Києві йому видалили злоякісну пухлину травного тракту. За кілька місяців з’явилися ознаки прогресування хвороби. Упродовж останнього півроку життя
він у супроводі головного лікаря Рівненської міської лікарні періодично
відвідував клініку «Euromed» для здійснення хіміотерапії. Помер у 66-річному віці раптово в готелі по дорозі на черговий цикл лікування.
Чайковський, Андрій
(15.05.1857, Самбір – 02.06.1935, Коломия) – український письменник, громадський діяч, адвокат у Галичині; активіст Національно-демократичної партії, згодом УНДО, один з організаторів Українських
січових стрільців, повітовий комісар ЗУНР у Самборі. У 1883 р. закінчив
Львівський університет і працював адвокатом, був організатором товариств «Просвіта», «Січ», «Відродження» в Бережанах, Самборі й Коломиї. Друкуватися почав у 1892 р. На пробудження національної свідомості й виховання молоді мала значний вплив проза Чайковського в
романтичному стилі про Козаччину: «За сестрою» (1907), «Віддячився»
(1913), «Козацька помста» (1919), «На уходах» (1921), «Олексій Корнієнко»
(1924), «До слави» (1929), «Полковник Михайло Кричевський» (1935),
«Перед зривом» (1937) та ін. У цих творах він ідеалізував Запорізьку Січ
і звинувачував Москву за кривди, завдані Україні.
Прооперований у Львові 19 січня 1934 р. з приводу раку шлунка. Стан
письменника поступово погіршувався. Помер від прогресування раку в
78-річному віці.

«Комуністи самі собі створюють труднощі, а потім самі ж героїчно їх долають» (Артур Невілл Чемберлен)
«У війні не буває переможців – лише ті, хто програв»
(Артур Невілл Чемберлен)
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Чан Вей Чонґ
(Chun Wei Cheung; 15.04.1972, Амстердам –
14.10.2006, там само) – голландський спортсмен,
стерновий човна-вісімки. На Олімпійських іграх
в Афінах (2004) здобув срібну медаль.
Помер у 34-річному віці від рідкісної форми
раку печінки.

Чандралека
(Chandralekha; 06.12.1928, Вада, штат Махараштра, Індія – 30.12.2006, Ченнаі, Індія) – відома індійська танцівниця та хореограф. Багато гастролювала
в усьому світі.
Померла в 78-річному віці від раку шийки матки.

Чардинін, Пьотр
(Пётр Иванович Чардынин, справжнє прізвище – Красавцев; 10.02.1878,
Симбірськ, тепер – Ульяновськ – 1934, Одеса) – видатний російський актор і кінорежисер епохи німого кіно. Розпочав працю в кіно в 1908 р. У
1920–1923 рр. жив і працював за кордоном. Повернувшись у СРСР, працював на українських кіностудіях. Зняв фільми «Тарас Шевченко» (1926),
«Тарас Трясило» (1927), «Черевички» (1928) та ін. На початку 1930-х рр.
усунений від роботи в кіно.
Помер у 56-річному віці від раку печінки.
Чаушеску, Зоя
(Zoia Ceauşescu; 01.03.1949–20.11.2006, Бухарест) – румунський математик, дочка комуністичного диктатора Ніколає Чаушеску та Єлени Чаушеску. Кілька разів зверталася до суду з вимогою
з’ясувати обставини загибелі її батьків.
Постійно курила. Померла в 57-річному віці від
раку легені (за іншими даними, – від раку товстої
кишки).

«Кожна дипломатія – це продовження війни іншими засобами» (Чжоу Еньлай)
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Чеботарі, Марія
(Maria Cebotari, насправді – Maria Cebutaru;
10.02.1910, Кишинів – 09.06.1949, Відень) – австрійська оперна співачка (сопрано) молдавського походження. Розпочинала оперну кар’єру в
Берліні. Працювала з Бруно Вальтером, Ріхардом
Штраусом. Після Другої світової війни переїхала
до Відня. Виступала в найвідоміших театрах світу.
Володіла дуже широким діапазоном голосу.
На початку 1949 р. під час вистави в театрі Ла Скала співачка відчула сильний біль у черевній порожнині. Тоді лікарі не виявили нічого, що могло загрожувати її життю. Проте вже 31 березня 1949 р.
Чеботарі знепритомніла на сцені. А 4 квітня під час операції виявили рак
підшлункової залози з метастазами в печінці. Через 2 місяці 39-річна
співачка померла.
Чейні, Лон
(Lon Chaney, насправді – Leonidas Frank Chaney;
01.04.1883, Колорадо-Спрінґс, штат Колорадо –
26.08.1930, Голлівуд, штат Каліфорнія) – видатний
американський актор німого кіно, який прославився здатністю до невпізнання змінювати свою
зовнішність і навіть отримав прізвисько «Людина
тисячі облич». Знявся в понад 150 фільмах, де йому
найкраще вдавалися образи самотніх, нещасних
людей. Найвідоміші ролі – це Квазімодо в «Соборі
Паризької Богоматері» («The Hunchback of Notre
Dame», 1923), Ерік у «Привиді Опери» («The Phantom of the Opera», 1925).
Разом із режисером Тодом Броунінґом планував зняти фільм «Дракула»,
який вийшов вже після смерті Чейні.
Помер у 47-річному віці від кровотечі внаслідок раку гортані (за іншими даними, – раку легені). Упродовж останніх місяців життя внаслідок
хвороби був німим.
Чемберлен, Артур Невілл
(Arthur Neville Chamberlain; 18.03.1869, Бірмінгем – 09.11.1940, Гекфілд, Гемпшир) – британський політик. У 1923–1924 та 1931–1937 рр. –
канцлер скарбниці. Прем’єр-міністр і голова Консервативної партії в 1937–1940 рр. Здійснював політику поступок щодо фашистських Німеччини та
Італії. Один з ініціаторів Мюнхенської угоди (1938).
У вересні 1939 р. уряд Чемберлена оголосив війну

Розділ ІІ. РАК: Жертви 523
Німеччині, але не розпочав воєнних дій. Брат лауреата Нобелівської премії
миру Джозефа Остіна Чемберлена.
У травні 1940 р. через погіршення стану здоров’я подав у відставку з посади прем’єр-міністра. У липні його прооперували з приводу раку шлунка.
Невдовзі на 72-му році життя помер від прогресування хвороби.
Чен Ксяоксу
(Chen Xiaoxu; 29.10.1965, Аншан, Ляонін –
13.05.2007, Шензен) – популярна китайська
акторка, що грала головні ролі в китайських серіалах, частина з яких демонструвалася також
на Заході.
Померла в 41-річному віці від раку грудної
залози.
Чепмен, Ґрехем
(Graham Chapman; 08.01.1941, Лейчестер –
04.11.1989, Мейдстоун) – британський комедійний
актор, член відомої комедійної групи «Літаючий
цирк Монті Пайтон». Лікар за освітою. Найвідоміші
ролі зіграв у фільмах «Монті Пайтон і Священний
Ґрааль» («Monty Python and the Holy Grail», 1975),
«Життя Браяна» («Life of Brian», 1979), «Сенс життя
за Монті Пайтоном» («Monty Python’s The Meaning
of Life», 1983).
Будучи нетрадиційної сексуальної орієнтації, з
1970-х рр. активно виступав публічно за права гомосексуалістів. Зловживав алкоголем, під час знімання фільму «Монті Пайтон і Священний
Ґрааль» лікувався з приводу білої гарячки. Багато курив люльку. У листопаді 1988 р. під час огляду в стоматолога в Чепмена виявили пухлиний
ріст на мигдалику. З’ясувалося, що ці зміни були спричинені раком гортані. Згодом розвинулися метастази в хребті. Помер у 48-річному віці від
пневмонії, яка ускладнила перебіг раку.
Черні, Вінценц
(Vincenz Czerny; 19.11.1842, Траутенау, Бьохмен – 03.10.1916, Гейдельберґ) – австрійський хірург. У 1868 р. став асистентом Т. Більрота.
З 1877 р. – професор університету в Гейдельберзі. У 1906 р. створив
Institut für Experimentelle Krebsforschung – один з перших дослідницьких онкологічних закладів Німеччини. Окрім цього, заснував клінічний онкологічний госпіталь на 47 місць – Heil- und Plegeanstalt für
Krebskranke (“Samariterhaus”).
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Основний науковий інтерес стосувався операцій в онкологічних хворих. У 1877 р. вперше
здійснив езофагоектомію в людини, у 1879 р. –
повну гістеректомію вагінальним доступом,
у 1884 р. – абдоміно-перинеальну ексцизію
прямої кишки, у 1889 р. – повну перинеальну
простатектомію при раку (47-річний пацієнт
помер через 9 місяців). Від 1902 до 1906 рр.
Черні – проректор університету (ректором традиційно був великий князь). До кінця життя залишався директором Інституту експериментальної онкології й онкологічного госпіталю.
Помер у 73-річному віці від лейкемії.
Черчилль, Арабелла
(Arabella Spencer-Churchill; 30.10.1949,
Лондон – 20.12.2007, Ґластонбері, Соммерсет) – англійська добродійниця, внучка відомого англійського політика Вінстона Черчилля.
Відома тим, що організовувала фестивалі,
збирала кошти для різноманітних фондів.
Померла в 58-річному віці від раку підшлункової залози. Відмовилася від хіміотерапії й
опромінення. Стала буддисткою. Вважають, що її смерть пришвидшив
арешт сина за торгівлю наркотиками.
Чжан Чуньцяо
(Zhang Chunqiao; 1917, провінція Шандонг –
21.04.2005, Шанхай) – китайський політик, у 1975–
1976 рр. – віце-прем’єр КНР, ідеологічний вождь
Культурної революції. Як член «банди чотирьох»
після смерті Мао в 1976 р. заарештований і
засуджений на пожиттєве ув’язнення. У 1998 р.
звільнений за станом здоров’я.
Помер у 88-річному віці від раку горла.

Чжоу Еньлай
(Zhou Enlai; 05.03.1898, Хуайань, провінція Цзянсу – 08.01.1976, Пекін) –
відомий китайський політичний діяч, голова китайського уряду з 1949 по
1976 рр., права рука Мао.
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У 1972 р. в Чжоу Еньлая виявили рак сечового
міхура. З приводу цього захворювання його прооперували 14 разів. Є свідчення, що Мао Цзедун
гальмував лікування Чжоу Еньлая, бо хотів, щоб
той помер раніше від нього. Навесні 1974 р. стан
його здоров’я погіршився, він постійно перебував у госпіталі, але продовжував займатися
справами Держради і приймати відвідувачів.
13 січня 1975 р. Чжоу Еньлай виступив з доповіддю на сесії Всекитайських зборів народних представників, у якій виклав програму «чотирьох модернізацій», що вважають його заповітом. У лютому 1975 р. політика ще
раз прооперували, але хвороба й далі прогресувала. Помер наступного
року в 77-річному віці (можливо, внаслідок метастазів у легенях). Мао
помер у вересні того ж року.
Чичестер, Френсіс
(Sir Francis Chichester; 17.09.1901, Барнстепл,
Англія – 26.08.1972, Плімут, там само) – британський мандрівник (льотчик і моряк). Кілька разів
брав участь у трансатлантичних гонках. Був
першим, хто сам-один здійснив навколосвітню
подорож на яхті (1966–1967), встановивши при
цьому світовий рекорд швидкості (дев’ять місяців
і один день). За це королева Єлизавета ІІ надала
йому титул рицаря.
У 1958 р. йому поставили діагноз термінального раку легені і з цього
приводу виконали складну операцію (згодом ретроспективно зробили
висновок, що це був абсцес легені). У 1972 р. Чичестер, незважаючи на
погане самопочуття, брав участь у черговій трансатлантичній гонці, під
час якої він потрапив в аварію і був госпіталізований. Невдовзі мандрівник помер у 70-річному віці від раку легені.
Чіаурелі, Софіко
(Софико Михайловна Чиаурели; 21.05.1937,
Тбілісі – 02.03.2008, там само) – радянська і грузинська акторка, народна артистка Грузинської
(1976) та Вірменської РСР (1979). Народилася в сім’ї
видатної трагедійної акторки Веріко Анджапарідзе
(Англійська академія мистецтв визнала її однією
з десяти найкращих акторок XX ст.) і народного
артиста СРСР кінорежисера Михайла Чіаурелі.
Двоюрідна сестра кінорежисера Георгія Данелії.
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Була одружена з кінорежисером Георгієм Шенгелаєм і Коте Махарадзе –
грузинським телекоментатором й актором, який помер у 2002 р.
Софіко Чіаурелі зіграла в кіно й театрі півтори сотні ролей. Найвідоміші – прачка Вардо в мюзиклі «Мелодії Верійського кварталу», мати в комедії «Не сумуй», секретарка в детективі «Шукайте жінку», Джулія в комедії
«Мільйон у шлюбному кошику». За роль головної героїні Тамро в драмі
«Кілька інтерв’ю з особистих питань» отримала Державну премію СРСР
(1980). Режисер Сергій Параджанов називав її своїм талісманом та музою
і зняв у фільмах «Колір граната», «Легенда про Сурамську фортецю»,
«Ашик-керіб», «Остання весна».
У 2007 р. Чіаурелі прооперували з приводу раку. Потім у Парижі вона отримувала сеанси променевої терапії. Померла в 70-річному віці від
прогресування хвороби. Її поховали в Дідубинському пантеоні громадських діячів Грузії поряд із чоловіком Коте Махарадзе.
Чосіч, Крешимір
(Krešimir Ćosić; 26.11.1948, Загреб – 25.05.1995,
Балтимор) – видатний хорватський баскетболіст, який виступав за збірну команду Югославії.
Один із найкращих центрових в історії світового
баскетболу, олімпійський чемпіон (Москва, 1980),
триразовий чемпіон світу. Срібний призер ще двох
олімпіад (Мехіко, 1968; Монреаль, 1976). У 1988 р.
тренував збірну Югославії, яка здобула срібні медалі на Олімпіаді в Cеулі. В останні роки життя
працював у посольстві Хорватії в США. Був третім
серед іноземців, кого ввели до Залу слави баскетболу.
Помер у 46-річному віці від негоджкінської лімфоми.
Чхве Хон Хі
(Choi Hong Hi; 09.11.1918, Хаде, на півночі
Кореї – 15.06.2002, Північна Корея) – генерал
армії Південної Кореї, був послом у Малайзії. У
1938 р. під час перебування в Японії навчився
мистецтва карате (отримав перший чорний пояс).
Вдосконалювався в цьому виді боротьби під час
семирічного перебування в японській в’язниці,
а потім під час служби в армії Кореї. Додав кілька нових прийомів боротьби і домігся того, що
його мистецтво рукопашного бою взяли за основу
бойового вишколу в армії. У 1955 р. об’єднав кілька шкіл бойового мистецтва в школу тхеквондо, яка тепер поширена в багатьох країнах світу.
Помер у 83-річному віці від раку шлунка.
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Шайдер, Рой
(Roy Richard Scheider; 10.11.1932, Орендж, штат
Нью-Джерсі – 10.02.2008, Літл-Рок, штат Арканзас) –
американський актор театру та кіно. Двічі номінувався на премію «Оскар» – за ролі у фільмах
«Французький зв’язковий» («The French Connection», 1971) та «Весь цей джаз» («All That Jazz», 1979).
Лауреат премії «Золотий глобус». Відомий за ролями в понад 40 фільмах, зокрема «Щелепи» («Jaws»,
1975), «Марафонець» («Marathon Man», 1976), «Щелепи-2» («Jaws 2», 1978), «Голубий грім» («Blue Thunder», 1983), «Російський дім» («The Russia House», 1990).
У 2004 р. в Шайдера виявили множинну мієлому. Здійснювалися агресивне лікування, зокрема було трансплантовано кістковий мозок. Досягли
часткової регресії. Помер у 75-річному віці від ускладнень після лікування
(стафілококової інфекції).
Шаляпін, Фьодор
(Фёдор Иванович Шаляпин; 13.02.1873, Казань –
12.04.1938, Париж) – видатний російський співак
(бас). У 18-річному віці вступив в українську трупу
Григорія Деркача. Опанувавши українську мову,
виступав у «Наталці Полтавці» та «Чорноморцях»
М. Лисенка, “Невольнику” М. Кропивницького. У
1894 р. ввійшов до складу трупи Маріїнського
театру в Петербурзі. Через 2 роки прийняв запрошення відомого мецената і театрального діяча
Мамонтова виступати в гастрольних спектаклях
Московської приватної російської опери. У 1899 р. перейшов у Большой
театр у Москві, але продовжував виступати і в Маріїнському театрі.
Згодом, у 1901 р., відбулися тріумфальні гастролі Шаляпіна в Італії (у театрі
Ла Скала в Мілані), у 1907 р. він дебютував у Метрополітен-опері. Був
учасником «Російських сезонів», які влаштовував Дяґілєв у 1907–1913 рр.
(здебільшого в Парижі). Серед найкращих партій Шаляпіна – цар Борис
(«Борис Годунов» Мусоргського), Мефістофель («Фауст» Ґуно), Мірошник
(«Русалка» Даргомизького), Сусанін («Жизнь за царя» Глінки). Він виступав також як камерний співак, виконуючи народні пісні й романси. Крім
цього, був талановитим художником і режисером, знімався в кіно. Підтримував тісні зв’язки з багатьма відомими діячами української культури,
зокрема з М. Старицьким, М. Лисенком. Серед улюблених пісень митця
чимало пісень на слова Т. Шевченка, твори П. Ніщинського, А. Веделя,
Д. Усатова. Крім російських народних пісень, часто виконував й українські. У 1918 р. йому надали звання народного артиста Республіки. Проте
неможливість нормально жити і працювати при новому режимі змусила
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Шаляпіна залишитися за кордоном, куди він виїхав на гастролі в 1922 р. У
1928 р. уряд СРСР позбавив Шаляпіна звання народного артиста.
Помер у 65-річному віці від лейкемії. У 1984 р. прах великого співака
було перевезено на батьківщину й перепоховано на Новодєвичому цвинтарі в Москві.
Шаль, Моріс
(Maurice Challe; 05.09.1905–18.01.1979, Париж) – французький генерал, військовий пілот,
один із лідерів невдалого алжирського путчу
проти генерала де Ґолля (1961). Був засуджений
на 15 років ув’язнення, але в 1966 р. – звільнений, а в 1968 р. – амністований.
Помер у 73-річному віці від раку.
Шамвей, Норман
(Norman E. Shumway; 09.02.1923, Каламазу,
штат Мічиґан – 10.02.2006, Сан-Франциско) – американський кардіохірург, піонер трансплантології.
Уперше в США 6 січня 1968 р. в Стенфордському університеті здійснив трансплантацію серця.
Згодом був ініціатором впровадження в трансплантологію використання циклоспорину, який
запобігає відторгненню пересаджених органів.
Помер у 83-річному віці від раку легені.
Шарет, Моше
(16.10.1894, Херсон – 07.07.1965, Єрусалим) –
другий прем’єр-міністр Ізраїлю в 1954–1955 рр.,
між каденціями Давида Бен-Гуріона. Головне досягнення Шарета – це розвиток стратегії і тактики
сучасної ізраїльської дипломатії. Він присвятив
їй 25 років свого життя, виховавши плеяду професійних ізраїльських дипломатів. Шарет був не
лише видатним політичним діячем, а й талановитим перекладачем поезії, знавцем івриту й чудовим оратором.
Помер у 70-річному віці від раку.
«Задурно тільки пташки співають» (Федір Шаляпін)
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Шар’є, Анрі
(Henri Charrière; 16.11.1906, Ардеш, Франція – 29.07.1973, Мадрид, Іспанія) – небезпечний
французький злочинець (зломлювач сейфів і
вбивця), який, відбуваючи покарання, неодноразово втікав з неволі. У 1944–1963 рр. після
чергової втечі проживав у Венесуелі. Автор
відомого роману «Метелик» («Papillon», 1969),
в якому відобразив свій тюремний досвід. У
1973 р. створено однойменний фільм зі Стівом Мак-Квіном у головній ролі.
Помер у 66-річному віці від раку горла.
Шатц, Альберт
(Albert Israel Schatz; 02.02.1920, Норвіч, штат
Коннектикут – 17.01.2005, Філадельфія) – американський мікробіолог. У 1943 р., будучи аспірантом професора Зелмана Ваксмана, відкрив
антибіотик стрептоміцин – перший ефективний
засіб проти туберкульозу. Вся слава і Нобелівська
премія (1952) дісталися Ваксману. Шатц відстоював
своє право на відкриття. Сьогодні його вважають
принаймні співавтором цього епохального відкриття.
Помер у 84-річному віці від раку підшлункової залози.
Шекспір, Вільям
(William Shakespeare; 23.04.1564, Стратфорд-наЕйвоні, Англія – 23.04.1616, там само) – великий
англійський поет і драматург, актор. Серед найвідоміших його творів – трагедії «Гамлет», «Ромео
і Джульєтта», «Отелло», «Макбет», «Король Лір»,
комедії «Сон літньої ночі», «Багато шуму з нічого»,
«Комедія помилок» та інші, а також 154 сонети
(частина з яких присвячені юнакові або чоловіку),
опубліковані в 1609 р. Переклади творів Шекспіра
є в доробку найвідоміших українських поетів –
П. Куліша, М. Старицького, І. Франка, Ю. Федьковича, П. Грабовського,
М. Рильського, І. Кочерги, Ю. Клена, М. Лукаша, М. Бажана та ін.
Вільям Шекспір помер у 52-річному віці. Причини його смерті, як і обставини останніх років життя, залишаються невідомими. Цим скористалися
німецькі судові медики. На початку 2006 р. вони опублікували наукову
статтю, у якій стверджують, що поет хворів на лімфому протягом останніх
15 років життя. До таких висновків медики дійшли після детального
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вивчення двох портретів Шекспіра, його посмертної маски та погруддя.
На всіх них, у т.ч. на посмертній масці Шекспіра, видно пухлину над лівим
оком. Шекспірознавці Великобританії це повідомлення сприйняли зі
здивуванням і навіть обуренням, оскільки посмертну маску поета, яка
зберігається в Дармштадті, вважають фальсифікацією ХІХ ст.
Шекхар Сінг, Чандра
(Chandra Shekhar Singh; 01.07.1927, Ібрагімпатті – 08.07.2007, Нью-Делі) – 11-й прем’єр-міністр
Індії (1990–1991). Широковідомий як послідовний
борець за соціальну рівність. Був лідером Соціалістичної народної партії (національної) з моменту
її створення. Ним залишався до самої смерті. Вісім
разів політика обирали до нижньої палати індійського парламенту.
Шекхар хворів на множинну мієлому. У травні
2007 р. був госпіталізований у критичному стані і невдовзі помер у 80-річному віці.
Шелленберґ, Вальтер
(Walther Friedrich Schellenberg; 16.01.1910,
Саарбрюккен, Німеччина –31.03.1952, Турин, Італія) – начальник Внутрішньої служби безпеки
(Ausland-SD), політичної розвідки служби безпеки (VI управління РСХА), бригадефюрер СС, член
НСДАП від 1934 р. З ним пов’язані всі найбільші
розвідувальні операції Третього райху. У 1945 р.
заарештований у Данії, а в 1949 р. засуджений американським судом до 6 років ув’язнення. Відбуваючи покарання, написав мемуари («Лабіринт» /
«The Labyrinth»).
У 1951 р. звільнений за станом здоров’я (виявлено рак печінки) і невдовзі помер у 42-річному віці. Його постать стала прототипом героїв
багатьох книг і кінофільмів, зокрема еротичного «Салон Кітті» («Salon
Kitty», 1976) Тінто Брасса чи культового радянського «Семнадцать мгновений весны».
Шеллі, Мері
(Mary Shelley, насправді – Mary Wollstonecraft Godwin; 30.08.1797,
Лондон – 01.02.1851, там само) – англійська письменниця. Автор книги «Франкенштейн, або Сучасний Прометей» (написала її в 19-річному
віці), що екранізована понад 50 разів. Дружина поета Персі Шеллі, який
втопився під час шторму в 1822 р. До кінця свого життя Мері залишала-
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ся вірною колишньому чоловікові, хоча до неї залицявся молодий тоді французький письменник
Проспер Меріме. Численні літературні твори Шеллі
нині призабуті.
Із 1848 р. Мері стала відчувати перші симптоми
пухлини мозку, яка призвела до її смерті. Діагноз
став зрозумілим у грудні 1850 р., коли оніміла права
нога і порушилася мова. Невдовзі розвинувся цілковитий параліч. Мері померла в 53-річному віці,
заповідаючи поховати її біля батьків.
Шенк, Вейн
(Wayne Schenk; 1946–23.04.2007, Сиракузи,
штат Нью-Йорк) – американець, який виграв у
лотерею 1 млн доларів. Проте отримати виграш
так і не встиг.
У січні 2007 р. лікарі виявили в 51-річного
ветерана морської служби, що був завзятим курцем, неоперабельний рак легені. Через місяць
Шенк разом з приятелем, гуляючи рідним містом
Нейплз (штат Нью-Йорк), придбав кілька моментальних лотерейних
квитків. Один з них, куплений за 5 доларів, виявився виграшним. Для
покриття медичних витрат з догляду за хворим на рак 1 млн доларів
було б цілком достатньо – Шенку на це було потрібно 400 тис. доларів.
Проте за правилами цієї лотереї всі гроші відразу він отримати не міг.
Максимальна сума, на яку можна було розраховувати, – 50 тис. доларів
на рік. Шенк не мав необхідного медичного страхування, яке покривало б
витрати на лікування. Проте, як колишній моряк, він отримував агресивну
хіміотерапію й опромінення. Тяжке становище Шенка привернуло увагу
властей, які звернулися до керівництва державної лотереї з проханням,
щоб суму виграшу переводили безпосередньо на рахунок лікарні. Крім
цього, був підготовлений законопроект, який передбачав внесення змін
до системи виплат. Знаючи, що йому залишилося жити лічені дні, 4 квітня Шенк одружився з дівчиною, з якою зустрічався багато років. Саме їй
було передано права на отримання виграшу. Під час весілля Шенк почувався так погано, що користувався апаратом штучного дихання. Помер у
Veterans Administration Hospital.
Шепард, Алан
(Alan Bartlett Shepard, Jr.; 18.11.1923, Іст-Деррі, штат Нью-Гемпшир –
21.07.1998, Монтерей, штат Каліфорнія) – американський астронавт,
«І сама цнота не уникає подряпин наклепу» (Вільям Шекспір)
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контр-адмірал ВМФ США. Перший американець,
який здійснив суборбітальний космічний політ до
висоти 186,5 км (на кораблі «Меркурі-3»). Другий
політ 47-річний Шепард (на той час був найстаршим у НАСА) виконав як командир космічного корабля «Аполло-14», посадковий модуль якого досяг
поверхні Місяця (31.01.1971–09.02.1971). Шепард
запам’ятався тим, що грав у гольф на Місяці. Виконував важливу роль у міжнародному Ротарі.
Помер у 74-річному віці від лейкемії після дворічної боротьби з хворобою.
Шермергорн, Кеннет
(Kenneth Dewitt Schermerhorn; 20.11.1929,
Шенектеді, штат Нью-Йорк – 18.04.2005, Нешвіл,
штат Теннессі) – американський композитор і
диригент. Учень Леонарда Бернстайна. Музичний
директор Американського театру балету (1957–
1968, 1982–1984). Працював головним диригентом
кількох відомих симфонічних оркестрів.
Помер у 75-річному віці у Vanderbilt University
Medical Center після короткої боротьби з негоджкінською лімфомою.
Шик, Джекоб
(Jacob Schick; 1878, Оттумва, штат Айова – 1937,
Монреаль, Канада) – американський військовий
(полковник). Вже в дитячих роках виявив здібності до винахідництва. Із завершенням військової
кар’єри проживав на Алясці, згодом працював у
посольстві США в Лондоні. У 1910-х рр. розробив
проект першої електричної бритви та виготовив
кілька примірників для своїх друзів. Такі бритви
в 1929 р. почали випускати серійно, а наступного
року було засновано компанію «Schick Dry Shaver,
Inc».
У 1935 р. Шик захворів. Лікувався в Канаді. Помер у 59-річному віці
після операції з приводу раку нирки.
«Усяка перешкода коханню тільки підсилює його» (Вільям Шекспір)
«Чи будеш ти холодною, як крига, і чистою, як свіжий сніг, – ти все ж таки не
обминеш наклепу» (Вільям Шекспір)
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Шилкотт, Сюзен
(Susan M. Chilcott; 08.07.1963 – 04.09.2003, Бат,
Сомерсетшир, Англія) – провідне сопрано Великобританії. Хоч оперна кар’єра Шилкотт тривала
лише близько 10 років, вона встигла виступити в
провідних театрах Європи і Метрополітен-опері.
Останній її виступ відбувся у Брюсселі за три місяці
до смерті.
У 2000 р. захворіла на рак грудної залози. Померла в 40-річному віці.
Шиллінґер, Йосиф
(Иосиф Моисеевич Шиллингер, англійською –
Joseph Schillinger; 31.08.1895, Харків – 23.03.1943,
Нью-Йорк) – російський композитор і музичний
теоретик. Виїхав до США в 1928 р. (громадянин США
з 1936 р.). Шиллінґер також був поетом, математиком, художником, скульптором та фотографом. В
еміграції займався музичною теорією і педагогікою.
Був учителем Джорджа Ґершвіна, Ґлена Міллера,
Бенні Ґудмена та ін.
Помер у 47-річному віці від раку легені.
Шин, Баррі
(Barry Sheene; 11.09.1950, Лондон – 10.03.2003) –
британський спортсмен. Один з найвідоміших
мотоциклістів за всю історію цього виду спорту,
дворазовий чемпіон світу в класі «мото-гран-прі»
(1977–1978) і секс-символ 1970-х рр. Виступав переважно на мотоциклах «Suzuki».
Помер у 52-річному віці від раку.

Шинкель, Карл
(Karl Friedrich Schinkel; 13.03.1781, Бранденбурґ – 09.10.1841, Берлін) – німецький архітектор, художник. Лідер романтичного історизму в
німецькій архітектурі. Найвідоміші архітектурні
пам’ятки Шинкеля – Драматичний театр, Старий
музей, храм Ніколаікірхе в Берліні, палац Шарлоттенгоф з парковими павільйонами в Потсдамі, замок Бабельсберґ поблизу Потсдама. Під
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керівництвом Шинкеля (за планами 1817 і 1833 рр.) було суттєво модернізоване планування Берліна.
Помер у 60-річному віці від пухлини мозку.
Шипперс, Томас
(Thomas Schippers; 09.03.1930, Каламазу, штат
Мічиґан – 16.12.1977) – відомий американський
оркестровий диригент, який прославився, зокрема,
постановкою оперет. Деб’ютував у Метрополітенопері у 23-річному віці. Диригував оркестрами
багатьох оперних театрів світу (зокрема Ла Скала
в Мілані).
Помер у зеніті слави в 47-річному віці від раку
легені.
Ширра, Волтер
(Walter Marty Schirra, Jr.; 12.03.1923, Гаккенсак,
штат Нью-Джерсі – 03.05.2007, ранчо Санта-Фе,
штат Каліфорнія) – американський астронавт. У
1951–1952 рр. воював у Кореї, збив три літаки
«МиГ-15». Один з перших астронавтів Національного аерокосмічного агентства США, входив до
складу першого загону астронавтів НАСА і став
п’ятим американцем, який побував у космосі, і
третім, хто досягнув орбіти Землі. Ширра – єдиний
астронавт, який взяв участь у всіх трьох перших
космічних місіях США: «Меркурі», «Джеміні» й «Аполло». Уведений до Залу
слави авіації.
Упродовж кількох останніх років життя хворів на рак. Помер у 84-річному віці від серцевої недостатності.
Ші, Роберт Джозеф
(Robert Joseph Shea; 14.02.1933–10.03.1994,
Чикаґо) – американський письменник. Разом
із Робертом Ентоні Вілсоном створив трилогію
«Ілюмінатус!» («The Illuminatus! Trilogy», 1975).
Перед цим обидва працювали в редакції журналу
«Плейбой».
Помер у 61-річному віці від раку товстої
кишки.
«Де мало слів, там вагу вони мають» (Вільям Шекспір)
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Шмир, Пол
(Paul Shmyr; 28.01.1946, Кудворс, Саскачеван – 02.09.2004, Суррей, Британська Колумбія) – канадський хокеїст українського походження. Грав
у захисті в кількох командах професійних ліг WHA і NHL. Був капітаном
відомої команди «Edmonton Oilers» (1977–1979), грав за збірну команду
Канади.
Помер у 58-річному віці від раку горла.
Шмід, Данієль
(Daniel Schmid; 26.12.1941, Фільмс, Швейцарія – 05.08.2006, Локарно) – відомий швейцарський режисер театру та кіно. Автор 16 фільмів і 6 оперних постановок. За свій останній
фільм «Березіна, або Останні дні Швейцарії»
(«Beresina oder Die letzten tage den Schweiz»,
1999) Шмід був відзначений «Золотим леопардом» Локарнського фестивалю – за вклад у кіномистецтво.
Помер у 64-річному віці від раку.
Шмірлер, Сандра
(Sandra Schmirler, 11.07.1963, Біґґар, Саскатчеван – 03.03.2000, Реґіна, Саскатчеван) – канадська
спортсменка (керлінг). Чемпіонка Олімпійських
ігор у Калґарі (1998), тричі чемпіонка світу.
Через рік після тріумфу на Олімпіаді захворіла
на рак стравоходу, від якого померла в 36-річному віці.

Шмунес, Вольф
(Wolf Szmuness; 1919–07.06.1982) – польський епідеміолог, який
працював у США і займався проблемами ВІЛ-інфекції серед гомосексуалістів. Зокрема, йому належить ідея вакцинації геїв проти вірусного
гепатиту В. Походив з єврейської родини, яка до Другої світової війни
проживала в Любліні. Після війни був висланий у Сибір. Медичну освіту
здобув у Томську. У 1959 р. повернувся в Польщу. Одного разу під час
відпустки жив разом з Каролем Войтилою (майбутнім Іоанном Павлом ІІ),
з яким надовго зберіг дружні стосунки. У 1969 р. після наукової конференції в Італії не повернувся додому. Працював у Нью-Йорку.
Помер у 63-річному віці від раку легені.
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Шоклі, Вільям
(William Bradford Shockley; 13.02.1910, Лондон – 12.08.1989, Стенфорд, штат Каліфорнія) –
американський фізик, дослідник напівпровідників, один з винахідників транзистора, за що
нагороджений Нобелівською премією (1956).
Журналом «Time» внесений до списку найвпливовіших 100 осіб минулого століття. Поза фізикою
мав оригінальне пояснення, наприклад, вищої
народжуваності серед афроамериканців. Пов’язував цю особливість
з їх нижчим рівнем коефіцієнта інтелектуальності (IQ). Пропонував
стерилізувати осіб з IQ менш ніж 100. Підтримував ідею збору сперми
видатних людей (т.зв. «Nobel Prize sperm bank»). Щобільше, Шоклі єдиний
лауреат Нобелівської премії, який публічно оголосив про здачу своєї
сперми в цей банк (а всього таких було троє). З іншого боку, він не підтримував стосунків зі своїми дітьми – вони дізналися про смерть батька з
преси.
Помер у 79-річному віці від раку простати.
Шолохов, Міхаїл
(Михаил Александрович Шолохов; 24.05.
1905, х. Кружилін, козача станиця Вєшенська,
Ростовська обл. – 21.02.1984, там само) – російський письменник. Автор роману-епопеї про
трагедію донського козацтва в роки революції
та громадянської війни «Тихий Дон» (1927–1928,
1940), роману в стилі соцреалізму «Поднятая
целина» (1932, 1959) про колективізацію села.
Лауреат Сталінської і Лєнінської премій. Мав багато офіційних державних нагород. Лауреат Нобелівської премії (1965) – єдиний з радянських
письменників, на чиє нагородження погодилася комуністична влада.
Написав багато публіцистичних творів у дусі офіційної ідеології. Зайняв
одіозну позицію у справі Синявського й Данієля. Сьогодні маємо багато
досліджень, у яких ставиться під сумнів авторство Шолохова на «Тихий
Дон».
У післявоєнні роки Шолохов зловживав алкоголем, був госпіталізований у Кремлівській лікарні (у 1955 р. і пізніше). Із 1960-х рр. фактично
полишив літературну працю. Переніс інсульт, хворів на діабет. Багато
курив, помер у 78-річному віці від раку горла.
«Люди – господарі своєї долі» (Вільям Шекспір)
«Стислість – душа дотепності» (Вільям Шекспір)
«Пуччіні писав чудові опери, але жахливу музику» (Дмітрій Шостаковіч)
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Шостак, Мерджорі
(Marjorie Shostak; 11.05.1945, Нью-Йорк –
06.10.1996, Ботсвана) – американський антрополог, який не мав спеціальної освіти. Працювала в
пустелі Калахарі в Південно-Західній Африці, про
що написала кілька популярних книг.
У 1989 р. в Шостак виявили рак грудної залози,
від якого вона померла в 51-річному віці.

Шостаковіч, Дмітрій
(Дмитрий
Дмитриевич
Шостакович;
12.09.1906, Санкт-Петербурґ – 09.08.1975,
Москва) – геніальний російський композитор,
класик світової музичної культури ХХ ст. У
1934 р. в Лєнінґраді та Москві була поставлена
опера Шостаковіча за повістю Лєскова «Леди
Макбет Мценского уезда» під назвою «Катерина Измайлова», що була розкритикована в
редакційній статті «Сумбур замість музики», опублікованій у «Правді».
Після цього більшість творів Шостаковіча, написаних до 1936 р., практично зникла з репертуарів театрів. Опера «Катерина Измайлова» на
батьківщині була «реабілітована» лише в 1962 р., увесь цей час її ставили
в театрах Стокгольма, Праги, Лондона, Цюриха і Копенгаґена. Із 1937 р.
Шостаковіч викладав композицію в Лєнінґрадській консерваторії, а з
1943 р. – у Московській. Особливе значення творчості Шостаковіча як
симфоніста – його 15 симфоній – музичний літопис епохи. Під час Другої світової війни він до жовтня 1941 р. працював у блокадному Лєнінґраді і створив Сьому (Лєнінґрадську) симфонію, що стала музичною пам’яткою війни. За цей твір йому надали Сталінську премію. Стосунки Шостаковіча з радянською владою були дуже напруженими, що негативно позначилося на стані здоров’я композитора – сучасники зауважували в нього
ознаки зацькованості та постійної невпевненості. Офіціозні прокляття в
1930-х і наприкінці 1940-х рр. змінювалися прихильністю влади. У 1954 р.
Шостаковіч був визнаний гідним звання народного артиста СРСР, у
1966 р. – Героя Соціалістичної Праці.
Помер у 68-річному віці від раку легені. Похований на Новодєвичому
цвинтарі в Москві.

«Той, хто гониться за щастям, гониться за ілюзією. Ті, хто думають, що
знайшли його, насправді знайшли ще більшу ілюзію» (Роберт Ші)
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Шоу, Ірвін
(Irwin Shaw, насправді – Irwin Gilbert Shamforof; 27.02.1913, Нью-Йорк – 16.05.1984, Давос,
Швейцарія) – американський драматург, кіносценарист і прозаїк, який походив з родини
єврейських емігрантів з Росії. Один із найпопулярніших письменників нашого часу, автор всесвітньо відомих книг «Багач, бідняк» («Rich Man,
Poor Man», 1970), «Вечір у Візантії» («Evening in Byzantium», 1973) і багатьох інших.
Помер у 71-річному віці від раку простати.
Шпіґель, Пауль
(Paul Spiegel; 31.12.1937, Варендорф –
30.04.2006, Дюссельдорф) – голова Центральної
ради євреїв у Німеччині. Під його керівництвом
ця організація у 2003 р. уклала угоду, за якою
єврейській меншині надавався такий самий
юридичний статус, як і в християнської церкви
Німеччини. Шпіґель критикував переселення
євреїв до Німеччини з СРСР, вважаючи, що зовсім
не всі емігранти мають справді єврейське походження, а просто використовують ліберальність законів.
Помер у 68-річному віці від раку (за іншими даними, від пневмонії).
Штайнер, Макс
(Max Steiner; 10.05.1888, Відень – 28.12.1971,
Голлівуд, штат Каліфорнія) – американський композитор австрійського походження. Його хрещеним батьком був Ріхард Штраус. Навчався в Йоганнеса Брамса і Ґюстава Малера. Від 1914 р. проживав
у США, з 1929 р. – працював у Голлівуді. Автор
музики до понад 300 кінофільмів, найвідоміший
з яких «Минуло з вітром» («Gone With the Wind»).
Висувався на здобуття премії «Оскар» 26 разів і
тричі її отримав. У 1995 р. введений до Залу слави
авторів пісень.
Помер у 83-річному віці від раку.

«Ми повинні пити щастя кожного моменту, а не змішувати його з нещастями
майбутнього» (Роберт Ші)
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Штукер, Гелен
(Helene Stöcker; 13.11.1869, Вупперталь, Німеччина – 24.02.1943, Нью-Йорк) – німецька феміністка, пацифістка та публіцистка. У 1903 р.
створила організацію «Bund für Mutterschutz und
Sexualreform» для захисту неодружених матерів
і їхніх дітей. Відома своїм ліберальним ставленням до гомосексуальності, що було незвичним у
її час. Після приходу нацистів до влади емігрувала
до США.
Померла в 73-річному віці від раку.
Штуссель, Вальтер
(Walter John Stoessel, Jr.; 24.01.1920, Мангеттен,
штат Канзас – 09.12.1986, Вашинґтон) – американський дипломат, посол США в Польщі (1968–
1972), СРСР (1974–1976) та Східній Німеччині (1976–
1982).
Помер у 66-річному віці від рідкісної форми
лейкемії.

Шульдінер, Чак
(Charles Michael Schuldiner; 13.05.1967, ЛонґАйленд, штат Нью-Йорк – 13.12.2001) – американський музикант; засновник, гітарист, вокаліст й
основний композитор групи «Death», створеної
в 1983 р. під назвою «Mantas». У 1998 р. організував групу «Control Denied». Один із засновників жанру дет-метал («Death Metal»), інноватор
й експериментатор. Один з перших музикантів,
який використав елементи джазу в дет-металі.
Вважається, що він заклав основи техно-детметалу.
У травні 1999 р. Шульдінер почав скаржитися на біль у потилиці. Спочатку його причиною вважали защемлення нерва. Однак після магнітнорезонансної томографії, яку здійснили саме в день 32-річчя співака,
поставили діагноз гліоми стовбура мозку в ділянці варолієвого моста.
Відтак музиканту призначили курс опромінення і в жовтні 1999 р. за
його результатами оголосили про ефективність лікування. У січні 2000 р.
здійснили оперативне втручання, під час якого видалили залишки
пухлини. Операція, за повідомленнями, була успішною, але коштувала
70 тис. доларів США, які родина співака не змогла заплатити (Шульдінер
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не був застрахований). У травні 2001 р. настав рецидив. Попри все Чак
продовжував працювати над музикою, проте не зміг вчасно розпочати
лікування через нестачу коштів. Проводилася хіміотерапія, яка ослабила
хворого. Він захворів на пневмонію і невдовзі помер у 34-річному віці.
Шульц, Чарльз
(Charles Monroe Schulz; 26.11.1922, Міннеаполіс, штат Міннесота – 12.02.2000, Санта-Роза, штат
Каліфорнія) – автор коміксів «Арахіс» («Peanuts»)
про пса Снуппі та його господаря Чарльза Брауна.
За 50-річну кар’єру Шульц створив 18 тис. історій
про Снуппі. Їх переклали понад 20 мовами світу й
опублікували майже в 3 тис. газет у 75 країнах світу.
Журнал «Forbs» упродовж кількох років віддавав
Шульцу друге місце (після Елвіса Преслі) серед тих,
хто заробляє гроші навіть після смерті (спадкоємці
Шульца отримували щороку по 35 млн доларів).
Помер у 77-річному віці від раку товстої кишки.
Шуманн-Гейнк, Ернестіна
(Ernestine Schumann-Heink, насправді – Tini
Rössler; 15.06.1861, Лебен, біля Праги – 17.11.1936,
Голлівуд, штат Каліфорнія) – відома австрійська
оперна співачка (сопрано). Виступала в оперних
театрах Дрездена, Гамбурґа, Лондона, а також
в Метрополітен-опері (дебютувала в 1898 р.).
Багато років проживала в США. Перед Різдвом
1926 р. виконала на радіо «Тиху ніч» («Silent Night»)
англійською та німецькою мовами, що відтоді
стало традицією.
Померла в 75-річному віці від лейкемії.

Щеглов, Васілій
(Василий Дмитриевич Щеглов; 09.04.1940, с. Меловашка, Кременський
р-н, Луганська обл. – 16.07.1973, Щолково, Московська обл.) – радянський
пілот, член третього загону космонавтів з 1965 р. Звільнений із загону за
станом здоров’я в 1972 р.
Помер у 33-річному віці від раку легені.
«Коли п’єш вино кохання, щось треба залишати в бокалі» (Ірвін Шоу)
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Юїнґ, Джеймс
(James Ewing; 25.12.1866, Піттсбурґ, штат Пенсильванія – 16.05.1943, Нью-Йорк) – американський патолог й онколог. Основні праці –
з експериментальної онкології, морфології ретикулосаркоми, ендотеліоми та ін. Його книга
«Neoplastic Diseases» (1919) розбудила інтерес
патологів і лікарів США до онкології. Описав
(1920) особливу злоякісну пухлину кісток (пухлина, або саркома, Юїнґа). Один з організаторів
широковідомих нині Американського товариства досліджень раку (American Association for Cancer Research,
1907), Американського онкологічного товариства (American Cancer Society, тоді – American Society for the Control of Cancer, 1913), а також
одного з найвідоміших на сьогодні онкоцентрів світу – Memorial SloanKettering Cancer Center у Нью-Йорку, в якому працював до своєї відставки
в 1939 р. Був одним з перших, хто запропонував променеву терапію
пухлин (1913). Визнаний Людиною 1931 р. за версією популярного журналу «Time»
Помер у 76-річному віці від раку сечового міхура.
Юм, Девід
(David Hume; 07.05.1711, Единбурґ – 25.08.1776,
там само) – шотландський філософ, історик, економіст і літератор. Вивчаючи право, Юм зацікавився філософією і під час перебування у Франції
написав свою першу та найвагомішу філософську
працю «Трактат про природу людини» (1739–1740).
Його погляди мали величезний вплив на багатьох
відомих філософів й учених. Автор «Історії Англії»
у восьми томах.
Помер у 65-річному віці від раку товстої кишки.
Юнґе, Траудль
(Traudl Junge, насправді – Gertrude Humps;
16.03.1920, Мюнхен – 10.02.2002, там само) – остання особиста секретарка Адольфа Гітлера (1942–
1945). Автор спогадів «З Гітлером до кінця» («Bis zur
letzten Stunde», 2002).
Померла у 81-річному віці від раку легені в
лікарні Мюнхена.
«Любов є нічим іншим, як бажанням щастя іншій особі» (Девід Юм)
«Природа завжди сильніша від принципів» (Девід Юм)
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Ямасакі, Мінору
(Minoru Yamasaki; 01.12.1912, Сіетл, штат Вашинґтон – 06.02.1986, Блумфілд-Гіллз, штат Мічиґан) – американський архітектор японського
походження. Здійснив багато сучасних проектів,
з поміж них найвідомішим був проект веж-близнюків Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку
(World Trade Center, 1970), зруйнованих під час
терористичної атаки 11 вересня 2001 р.
Помер у 73-річному віці від раку.
Янґ, Віктор
(Victor Young; 08.08.1901, Чикаґо – 10.11.1956,
Палм-Спрінґс, штат Каліфорнія) – американський композитор кіно польського походження.
Аж 22 рази номінувався на премію «Оскар».
Посмертно нагороджений премією «Оскар»
за музику до фільму «Навколо світу за 80 днів»
(«Around the World in Eighty Days», 1957).
Помер у зеніті слави в 55-річному віці від інсульту, який обтяжив перебіг раку.
Янґ, Лоретта
(Loretta Young, насправді – Gretchen Young;
06.01.1913, Солт-Лейк-Сіті, штат Юта – 12.08.2000,
Санта-Моніка, штат Каліфорнія) – популярна американська акторка, володарка премії «Оскар»
за найкращу жіночу роль («Дочка фермера» /
«The Farmer’s Daughter», 1947). Була коханкою
видатного кіноактора Кларка Ґейбла, від якого
таємно народила дочку. У 1953 р. оголосила про
завершення своєї кінокар’єри і стала працювати на телебаченні. Тричі отримала премію «Еммі» як найкраща драматична акторка.
Померла у 87-річному віці від раку яєчників.

«Немає чуток, які виникали б так легко і поширювалися так швидко, як чутки
про весілля» (Девід Юм)
«Ніщо не є таким вільним, як думка людини» (Девід Юм)
«Кожна дитяча книжка має містити в собі стежку, перед якою дорослі зупиняються, а дитина йтиме далі» (Туве Маріка Янссон)
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Яннінґс, Еміль
(Emil Jannings, насправді – Theodor Friedrich
Emil Janenz, 23.07.1884, Роршах, Швейцарія –
03.01.1950, Штробль, Австрія) – перший акторлауреат премії «Оскар» (1928). Працював у Голлівуді. Повернувшись в Європу, знявся разом із
Марленою Дітріх у класичному фільмі «Голубий
ангел» («Der blaue Engel», 1930). У 1930-х рр. підтримував ідеологію нацистів. Ґеббельс у 1941 р.
називав його «Артистом Держави».
Помер у 65-річному віці від раку.
Янссон, Туве Маріка
(Tove Marika Jansson; 09.08.1914, Гельсінкі –
27.06.2001, там само) – видатна фінська художниця шведського походження, романістка, дитяча
письменниця та ілюстраторка. Прославилася
казковими повістями про мумі-тролів, які перекладено більш ніж 30 мовами (зокрема
українською). Нагороджена Міжнародною золотою медаллю імені Г. К. Андерсена (1966). На
початку 1978 р. за бажанням польських дітей письменниця була нагороджена орденом Усмішки.
Померла у 86-річному віці від раку.
Яремчук, Назарій
(30.11.1951, с. Рівня, Вижницький р-н, Чернівецька обл. – 30.06.1995, Чернівці) – видатний
український естрадний співак. У 1970–1995 рр. –
соліст вокально-інструментального ансамблю
«Смерічка».
У розквіті таланту в Яремчука виявили рак
шлунка. Друзі Назарія допомогли йому виїхати до
Канади, сподіваючись, що західні медики зможуть
його вилікувати. Співак пройшов обстеження, знав
свій діагноз. Операцію, яка тривала понад 4 години, виконали запізно,
тому вона була неуспішною. Проте, будучи навіть тяжко хворим, Яремчук
продовжував виступати (наприклад, у травні на концерті до Дня Києва).
Водночас життєві сили співака швидко згасали. Він страждав від сильного болю. Помер у 43-річному віці. Співака поховали на центральному
кладовищі Чернівців. Посмертно Яремчуку присуджено Шевченківську
премію.
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Яшин, Лев
(Лев Иванович Яшин; 22.10.1929, Москва –
20.03.1990, там само) – радянський спортсмен,
заслужений майстер спорту СРСР (1957), футбольний воротар, один з найкращих воротарів
в історії футболу, найкращий футболіст Європи
за версією французького журналу «Франс футбол» (1963, першим серед радянських футболістів отримав це звання). Чемпіон Олімпійських
ігор (Мельбурн, 1956) і Європи (Франція, 1960).
У 2000 р. FIFA назвала Яшина найкращим воротарем XX ст., перед воротарем англійської збірної Гордоном Бенксом.
Герой Соціалістичної Праці (1990).
Дуже багато курив. Внаслідок цього після 50-річчя в Яшина почалася гангрена на лівій нозі. У 1984 р. її ампутували. Але і після операції
продовжував курити. Помер у 60-річному віці від раку легені.

«Світ дітей – це пейзаж, намальований яскравими фарбами, де добро і зло нероздільні...» (Туве Маріка Янссон)

РОЗДІЛ ІІІ

ПОДВИЖНИКИ ОНКОЛОГІЇ
«... до 2015 р. ми зможемо перемогти деякі види раку, а
інші взяти під контроль, перетворивши їх у хронічні
захворювання, які можна буде тривало лікувати. І
колись таки остаточно переможемо рак. А ось на
що можна очікувати невдовзі, то це на відсутність
страждань і смертей, спричинених раком»
(Ендрю фон Ешенбах)

Абрікосов, Алєксєй
(Алексей Иванович Абрикосов; 18.01.1875,
Москва – 09.04.1955, там само) – радянський
патологоанатом, академік АН СРСР (1939), Герой
Соціалістичної Праці (1945). Внук російського
підприємця і засновника кондитерської фабрики «Товарищество А. И. Абрикосова и Сыновей»
(нині – концерн «Бабаевский»). Батько лауреата
Нобелівської премії з фізики А. А. Абрікосова. У
1951 р. разом з дружиною усунений від роботи
в Кремлівській лікарні через «справу лікарів».
Широковідомий також тим, що робив перше
бальзамування тіла Лєніна і склав висновок про його смерть. Описав
особливий вид пухлини, яка типово уражує органи ротової порожнини
(пухлина Абрікосова).
Адлер, Ісаак
(Isaac Adler; 1849 – 1918, Нью-Йорк) – американський лікар. До початку
минулого століття рак легені вважався дуже рідкісною хворобою. У
1911 р. Адлер опублікував монографію «Primary Malignant Growths
of the Lungs and Bronchi» («Первинні злоякісні пухлини легенів і
бронхів»), проаналізувавши 400 випадків цього захворювання. Відтоді
рак легені за кілька десятиліть перетворився на найпоширеніший
тип злоякісної патології.

«Iсторiя досягнень онкологiї – це iсторiя лiкування раку в мишей. Ми вже
кілька десятилiть знаємо про методи вилiкування мишей, але вони, як звичайно,
неефективні в людини» (Річард Клауснер, травень 1998 р.)
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Азеллі, Ґаспаро
(Gaspare Aselli; близько 1581, Кремона –
09.09.1625, Мілан) – італійський лікар. Досліджував лімфатичні судини. Вважав, що порушення
в цій системі є первинною причиною розвитку
раку.

Аккерман, Лорен
(Lauren Vedder Ackermann) – американський патолог. У 1948 р.
описав особливий рідкісний тип пухлини (пухлина Аккермана), яка
має злоякісний характер, але гістологічно відносно доброякісна. Зазвичай на неї хворіють немолоді чоловіки; така пухлина уражає слизові
оболонки щоки, ясен. Розвивається повільно, проростає в суміжні структури, має ворсинчастий характер. Віддалені метастази розвиваються
рідко. Головний причинний фактор – куріння. Існують дані, що ця пухлина була описана за препаратами, взятими у Фрідріха ІІІ. Рудольф Вірхов
оцінив таку пухлину як доброякісну.
Андерсон, Монро
Андерсон, Монро (Monroe Dunaway Anderson;
29.06.1873, Джексон, штат Теннессі – 06.08.1939,
Х’юстон, штат Флорида) – американський банкір,
бізнесмен у бавовняній промисловості та філантроп. Заснував благодійний фонд, на кошти якого
в 1941 р. було створено відомий M.D. Anderson
Cancer Center. За оцінкою журналу «U.S. News &
World Report», упродовж останніх років його визнають найкращим у США у сфері лікування злоякісних пухлин*, де його постійним суперником є Memorial Sloan-Kettering
Cancer Center. Нині центр має 512 ліжок, у ньому щороку лікується 79 тис
хворих (у т.ч. 11 тис. осіб за програмами клінічних досліджень).
*Перша десятка онкологічних закладів США, за версією журналу «U.S. News &
World Report», у 2006 р.:
1.
University of Texas MD Anderson Cancer Center (Х’юстон)
2.
Memorial Sloan-Kettering Cancer Center (Нью-Йорк)
3.
Johns Hopkins Hospital (Балтимор)
4.
Mayo Clinic (Рочестер, штат Міннесота)
5.
Dana-Farber Cancer Institute (Бостон)
6.
University of Washington Medical Center (Сіетл)
7.
University of Chicago Medical Center (Чикаґо)
8.
UCLA Medical Center (Лос-Анджелес)
9.
Duke University Medical Center (Дургем, штат Північна Кароліна)
10. Massachusetts General Hospital (Бостон)
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Ардерн, Джон
(John Arderne; 1307–1392) – англійський хірург. Один із перших почав
ставитися до хірургії як до науки. Лікував багатих і бідних, причому багаті платили за бідних. Його вважають першим, хто запровадив пальцеве
дослідження прямої кишки. Успішно лікував нориці заднього проходу.
Описав клініку раку прямої кишки та запропонував методи його лікування. Однак зазначав: «Я ніколи не бачив і навіть не чув, щоб можна було
вилікувати “bubo”» (так тоді називали цю хворобу).
Астрюк, Жан
(Jean Astruc; 19.03.1684, південь Франції –
05.05.1766, Париж) – професор медицини в Монпельє та Парижі. Разом із хіміком Бернардом Пейрілєм (Bernard Peyrilhe) першим ставив досліди
щодо причин раку. Незважаючи на їхню наївність,
ретроспективно саме Астрюка і Пейріля можна
вважати засновниками експериментальної онкології.

Баєр, Фрідріх
(Friedrich Bayer; 06.06.1825, Вупперталь –
06.05.1880, Вюрцбурґ) – німецький хімік і торгівець
фарбами. У 1863 р. разом із Йоганом Вескоттом
заснував компанію з виробництва синтетичних
фарб, яка згодом стала славетною фармацевтичною компанією «Bayer». Історія фармацевтичного
бізнесу цієї компанії тісно пов’язана з виходом
на ринок аспірину – медикаменту, що найбільше
продавався за всю історію людства. Крім цього, компанія «Bayer» розробила героїн, сульфаніламіди тощо.
Наприкінці 2006 р. «Bayer» об’єднався з іншою фармацевтичною компанією – «Schering AG», створивши «Bayer Schering Pharma AG». Штабквартира об’єднаної компанії розташована в Берліні. За даними журналу
«Fortune», у 2006 р. її річний грошовий обіг сягнув 8,518 млрд доларів
(16-те місце у світі серед фармацевтичних компаній світу). Компанія
продовжує виробляти такі важливі протипухлинні ліки, як «Androcur»
(cyproteron / ципротерон), «Bonefos» (clodronat / клодронат), «Fludara»
(ludarabine / флударабін), «MabCampath» (alemtuzumab / алемтуцумаб).
У 2007 р. компанія «Bayer» вивела на ринок один із найефективніших
сучасних інгібіторів тирозинкіназ – «Nexavar» (sorafenib / сорафеніб), який
успішно застовують при нирковоклітинному та гепатоцелюлярному раках.
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Балтимор, Девід
(David Baltimore; народився 07.03.1938 р.
в Нью-Йорку) – американський молекулярний
біолог. У 1970 р. Балтимор і Темін незалежно
один від одного виокремили фермент, який
сприяє введенню вірусних генів у клітинну ДНК,
і назвали його РНК-залежною ДНК-полімеразою.
Дослідники опублікували результати в англійському журналі «Nаture» у червні 1970 р. Вивчаючи фермент зворотної транскриптази в інших
онкогенних вірусах, Балтимор відкрив його у
восьми вірусах, що спричиняють гепатит, декотрі форми раку в людини та синдром набутого імунодефіциту (СНІД). Лауреат Нобелівської
премії (1975) за відкриття, які стосуються взаємодії між онкогенними
вірусами та генетичним матеріалом клітини.
Барденгауер, Бернгард
(Bernhard Bardenheuer; 12.07.1839, Ламерсдорф, тоді – Пруссія –
13.08.1913, там само) – німецький хірург, учень Ланґенбека. Разом з
Генріхом Брауном (Heinrich Braun, 1847–1911) здійснив першу у світі
нефректомію. Вперше виконав повну цистектомію (13 січня 1887 р.).
Операція тривала 75 хв. Пацієнт, якому було 57 років, хворів на рак
сечового міхура і помер через 14 днів після операції від уремії.
Барр, Івонна
(Yvonne M. Barr; народилася в 1932 р.) – англійський вірусолог. Разом
з М. Епстайном у 1964 р. виділила герпесвірус, який тепер називають
вірусом Епстайна-Барр (Epstein-Barr virus), – причинний фактор розвитку
лімфоми Беркітта та деяких інших злоякісних пухлин людини. Відразу
після цього відкриття одружилася з австралійцем і присвятила себе сім’ї.
Баст, Роберт
(Robert Bast) – у 1981 р. відкрив моноклональний антиген для виявлення
глікопротеїнового маркера CA-125, що широко застосовується в усьому
світі як допоміжний метод діагностики раку жіночих статевих органів
(зокрема яєчників).
Бейлі, Метью
(Matthew Baillie; 1761–1823) – шотландський лікар і патолог. Племінник та учень Джона Гантера. У 1793 р. видав книгу «Патологічна анатомія

«Хирургия – для больных, а не больные – для хирургии» (Н. Н. Петров)
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найважливіших частин людського тіла» («The
Morbid Anatomy of Some of the Most Important
Parts of the Human Body»), у якій подав перший
систематизований опис різних типів патології
людини. Детально проілюстрував, зокрема,
раки грудної залози, шлунка, прямої кишки,
яєчок, сечового міхура, підшлункової залози та
стравоходу.

Белл, Бенджамін
(Benjamin Bell; 1749, Дамфріс – 1806) – шотландський хірург. Його
вважають першим хірургом-науковцем Шотландії. Внук Бенджаміна –
Джозеф Белл (Joseph Bell, 1837–1911) – був прототипом Шерлока Холмса. Б. Белл разом з французьким хірургом Жаном Петі (Jean Louis Petit,
1674–1750) першим під час мастектомії видаляв частину грудної залози з
грудним м’язом і лімфатичними вузлами.
Беннетт, Александр
(Alexander Hughes Bennett; 1848, Единбурґ – 1901, Лондон) – англійський
невропатолог. Його батько – професор медицини Единбурзького
університету – помер у 1875 р. і, як виявилося під час розтину, мав кістозну
пухлину головного мозку. Тоді А. Беннетт зацікавився визначенням
локалізації пухлин мозку. Вперше неврологічними методами діагностував
пухлину мозку і визначив її локалізацію, а Джон Ґодлі 25 листопада 1884 р.
її видалив (уперше в історії медицини).
Беннетт, Джон
(John Hughes Bennett; 31.08.1812, Лондон –
25.09.1875, Норвіч) – англійський лікар, фізіолог
і патолог. У 1845 р. опублікував статтю «Case of
Hypertrophy of the Spleen and Liver in which Death
Took Place from Suppuration of the Blood», де
вперше описав випадок лейкемії, яку тоді називали лейкоцитемією.

Бенс-Джонс, Генрі
(Henry Bence Jones; 31.12.1813, Соринґтон-Голл, Саффолк – 20.04.1873,
Лондон) – англійський лікар і хімік. Саме він запровадив рутинне
дослідження сечі хворих. У 1848 р. виявив особливий білок (білок БенсДжонса) у сечі хворих на мієлому. Був товаришем і особистим лікарем
Чарльза Дарвіна, Томаса Гекслі, Майкла Фарадея й інших відомих людей.
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Бентлі, Роберт
(Robert Bentley; 25.03.1821–24.12.1893) – англійський ботанік. Автор
чотиритомного посібника «Лікарські рослини» («Medicinal Plants», 1880).
У 1861 р. він описав протипухлинні властивості подофілу (Podophyllum
peltatum). У 1880 р. з цієї рослини виділили подофілін. На основі подофілінів у 1960-х рр. розроблено два важливі протипухлинні засоби – етопозид
і теніпозид.
Беренблюм, Ісаак
(Isaac Berenblum; 26.08.1903, Бялисток, Польща – 18.04.2000, Реговот, Ізраїль) – англійський
та ізраїльський онколог. Основні досягнення
пов’язані з відкриттям механізмів хімічного
канцерогенезу, зокрема полягають у з’ясуванні
трьох відокремлених і незалежних його фаз – ініціації, промоції та інкубаційного періоду.

Беркітт, Деніс
(Denis Parsons Burkitt; 28.02.1911, Енніскіллен,
тепер – Північна Ірландія – 23.03.1993) – британський хірург. У 1961 р. Беркітт, який тривалий час
працював в Уґанді, Малаві, Кенії та Ніґерії, подав
наукову доповідь про те, що в декотрих країнах
Африки, де спекотно і волого, у дітей з частотою
8 випадків на 100 тис. населення трапляється
особливий тип злоякісної пухлини, який згодом
назвали «лімфомою Беркітта». Він описав 38 випадків захворювання дітей віком до семи років. Беркітт стверджував,
що ареал захворювання цієї форми лімфоми відповідає ареалу поширення мухи цеце. Саме вони переносять збудника хвороби. Як з’ясовано
в 1964 р. цей тип лімфом спричинений вірусом (вірус Епстайна-Барр).
Бізель, Гаррі
(Harry F. Bisel; 17.06.1918, Манор, штат Пенсильванія – 1994) – один з
провідних медиків США у сфері медикаментозного лікування раку. Формально був першим у світі онкологом, який спеціалізувався на такому
лікуванні (у клініці Мейо). Один із фундаторів (1964) і перший президент
Американського товариства клінічної онкології (American Society of Clinical
Oncology – ASCO) – найбільшої нині спілки онкологів (налічує 25 тис. членів). Це товариство проводить щорічні з’їзди, на яких учені доповідають
про результати найбільших клінічних досліджень, і видає «Journal of
Clinical Oncology» – найавторитетніший спеціалізований онкологічний
журнал світу.
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Бiлинський, Борис Тарасович
(народився 16.07.1933 р. в Збаражi, Тернопiльська обл.) – відомий український онколог.
Дiд по материнськiй лiнiї – Мирон Кордуба –
вiдомий український iсторик, учень академiка
М. Грушевського, професор Варшавського та
Львiвського унiверситетiв. Батько – лiкар, випускник унiверситету в Ґрацу (Австрiя) – у першi ж
днi вiйни в червнi 1941 р. загинув у застiнках НКВД.
Ще студентом Борис Білинський розпочав
наукову роботу пiд керiвництвом професора
Г. П. Ковтуновича. Одним з перших у колишньому СРСР досліджував
імунологію пухлинного росту. У 1986–2003 рр. – завідувач кафедри
онкологiї та медичної радiологiї Львiвського медичного університету.
Ініціатор видання і редактор першого українського пiдручника “Онкологiя” (Львiв: Свiт, 1992), який тоді належав до перших україномовних
медичних підручників взагалі.
Навiть у найважчi часи професор Бiлинський залишався послiдовним поборником демократичних і патрiотичних перетворень в
Українi. Був одним з iнiцiаторiв органiзацiї Руху на Львiвщинi (1989); у
1990–1993 рр. – народний депутат Львiвської обласної ради першого
демократичного скликання, що вiдiграла велику роль у становленнi
України як незалежної держави. Під час пам’ятних усім виборів Президента України у 2004 р. – довірена особа кандидата Віктора Ющенка.
Більрот, Теодор
(Albert Christian Theodor Billroth; 26.04.1829,
Берґен, о. Рюґен, тоді – Пруссія – 06.02.1894,
Аббація, тепер – Опатія, Хорватія) – один із найвидатніших хірургів у світі. Навчався в Бернгарда
фон Ланґенбека в Берліні. Від 1867 р. до кінця життя працював у Віденському університеті. Запропонував багато хірургічних операцій: резекцію
стравоходу (1871), шлунка, передміхурової залози
та ін., склав багатотомний посібник з хірургії.
У 1873 р. виконав першу ларингектомію з приводу раку – хворий помер
від рецидиву через 7 місяців. У 1879 р. повідомив результати проведених ним 143 операцій з приводу раку грудної залози – 35 жінок жили
відносно тривалий час після операції, але післяопераційна смертність
була дуже високою. У січні 1881 р. вперше здійснив вдалу резекцію шлунка з приводу раку (операція тривала 1,5 год.). Пацієнтка – 43-річна Тереза
Геллер – померла через 4 місяці від прогресування хвороби. Крім всебічно розвиненого хірургічного таланту, був відомий тим, що чудово грав
на скрипці. Йоганнес Брамс, який нерідко виступав разом із Більротом, у
1873 р. присвятив останньому два свої твори («Opus 51 quartets C minor» та
«A minor» – їх жартівливо називають «Більрот-1» і «Більрот-2»).

552 Розділ ІІІ. Подвижники онкології
Бірч-Гіршфельд, Фелікс
(Felix Victor Birch-Hirschfeld; 1842–1899) –
німецький патолог. Очолив кафедру патологічної
анатомії в Лейпциґу в 1885 р. після смерті Конгейма. У 1884 р. запропонував неправильний, але дотепер популярний термін «гіпернефрома» для означення раку нирки.

Бітсон, Джордж
(George Thomas Beatson; 1848, Тринкомелі, Цейлон – 1933) – шотландський хірург. Експериментуючи на кролях, з’ясував, що видалення
яєчників спричиняє припинення у тварин лактації. У червні 1895 р.
Бітсон здійснив першу терапевтичну двобiчну оварiектомiю для лiкування задавненого раку грудної залози в 33-рiчної жiнки з мiсцевим прогресуванням процесу через 6 мiсяців пiсля мастектомiї. Через
8 мiсяців «…всi попереднi ознаки злоякiсного процесу зникли», і хвора
жила ще 4 роки. Це був перший випадок успiшного системного лiкування при злоякiсних процесах узагалi. Наступного року Бітсон опублікував у журналі «Lancet» статтю про три випадки раку грудної залози,
коли оваріектомія дала істотний позитивний терапевтичний ефект. На
його честь названо Beatson Institute for Cancer Research у Ґлазґо. Крім
цього, активно займався військовою медициною, за що отримав титул
рицаря (1907) й орден Почесного легіону.
Біша, Марі
(Marie François Xavier Bichat; 14.11.1771, Тоіре –
22.07.1802, Париж) – французький анатом, фізіолог і лікар. Розробив вчення про тканини тваринних організмів, впровадив у біологію термін «тканина», поділив тканини на типи і системи (за їхніми
функціональними особливостями). Біша детально
описав зміни тканин у людей, котрі померли від
різних хвороб. За поглядами належав до ідеалістів
(визнавав існування непізнаванної «життєвої
сили»). Праці Біша мали велике значення для
розвитку гістології та патологічної анатомії. Одним з перших висунув
клітинну теорію раку.
Бішоп, Джон
(John Michael Bishop; народився 22.02.1936 р. в Йорку, штат Пенсильванія) – американський імунолог і мікробіолог. Досліджував властивості віруса, який спричиняє саркому Роуса в птахів і належить до групи

Розділ ІІІ. Подвижники онкології 553
ретровірусів. Відомо, що пухлинна трансформація, викликана вірусом Роуса, зумовлена одним
вірусним геном, який пізніше був названий геном
src (перші три приголосні в слові «саркома»). У
процесі дослідження виявилося, що цей ген
непотрібний для вірусної реплікації, бо не є первинним вірусним геном. У подальші роки було
досліджено, що всі нормальні клітини містять
у собі групу еволюційно старих генів, названих
згодом онкогенами і які контролюють зростання
та поділ клітини. Порушена функція одного або кількох таких генів може
спричинити відхилення клітини від нормальних регуляторних механізмів і перетворити її на пухлинну. У 1989 р. М. Бішопу було присуджено
Нобелівську премію за відкриття клітинного походження ретровірусних
онкогенів.
Блез, Майкл
(Michael Blaese) – американський біолог, який у 1990 р. вперше
дослідив роль генної терапії у людини (при пухлинах мозку). Перенесений вірусом ген робив клітини пухлини чутливими до антивірусної
терапії.
Блохін, Ніколай Ніколаєвіч
(Николай Николаевич Блохин; 04.05.1912,
Лукоянов, Ніжегородська губернія – 16.05.1993,
Москва) – відомий радянський хірург-онколог, академік РАН (1991; академік АН СССР з
1979 р.), академік (1960) і президент (1960–1968,
1977–1987) АМН, Герой Соціалістичної Праці
(1972). Запропонував низку методів пластичних
операцій і варіантів хірургічного лікування раку
шлунка та прямої кишки. Засновник і директор
Онкологічного наукового центру Академії медичних наук на Каширському
шосе (тепер – ім. Блохіна). Лауреат Державної премії СРСР (1982).
Бовері, Теодор
(Theodor Heinrich Boveri; 12.10.1862 – 15.10.1915) –
німецький біолог. Першим довів, що для нормального ембріонального розвитку потрібно, щоб у
зародкових клітинах були всі хромосоми. У 1914 р.
першим висунув припушення, що аномалії кількості
хромосом (анеуплоїдія) можуть призводити до
розвитку раку.
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Богомолець, Олександр
(24.05.1881, Лук’янівська тюрма в Києві –
19.07.1946, Київ) – основоположник вітчизняної школи патофізіологів. Дійсний член (1929)
і президент (1930) АН УРСР, академік (1932) і
віце-президент (1942) АН СРСР, дійсний член
АМН СРСР (1944). Депутат Верховної Ради СРСР
1-го та 2-го скликань і Верховної Ради УРСР
1-го скликання. Герой Соціалістичної Праці (1944).
Лауреат Сталінської премії (1941). Очолював
створений ним Інститут експериментальної біології і патології та Інститут клінічної фізіології АН
УРСР (тепер – Інститут фізіології ім. Богомольця).
Праці Богомольця сприяли розвиткові майже всіх галузей патологічної фізіології, торкаючись питань ендокринології, порушення обміну
речовин, імунітету й алергії, раку, патології кровообігу, патогенезу шоку,
старіння організму тощо. Основною ідеєю багатьох праць ученого є
висунуте ним положення про те, що виникнення, перебіг і кінець захворювання (зокрема раку) залежать не лише від причини, яка зумовила
хворобу, а й від здатності організму до опору, тобто від його реактивності.
Остання, на думку Богомольця, залежить від стану нервової системи і
сполучної тканини. Створив вчення про фізіологічну систему сполучної
тканини, до якої ввів різноманітні сполучнотканинні клітини та міжклітинні утворення.
Боєр, Алексіс
(Alexis Boyer; 01.03.1757, Узерхе – 23.11.1833, Париж) – французький
хірург. Вирізнявся прекрасним знанням анатомії і швидкістю проведення
оперативних втручань. У 1805 р. Наполеон призначив Боєра лікарем
імператорської родини, а після успішних воєнних кампаній 1806 і
1807 рр. нагородив його орденом Почесного легіону і надав титул барона.
Після повалення Наполеона Боєр був лікарем Людовіка XVIII, Карла X
і Луї Філіпа. Особливою сферою наукових інтересів Боєра була урологія.
Йому, зокрема, належать класичні праці щодо клініки та лікування раку
статевого члена.
Бонадонна, Джанні
(Gianni Bonadonna; народився 28.02.1934 р. в
Мілані) – відомий італійський онколог. Працював у
Міланському інституті раку (тепер – Європейський
інститут раку). Першим довів ефективність комбінованої ад’ювантної хіміотерапії при раку грудної
залози (режим CMF), а також запровадив комбінацію ABVD для лікування лімфоми Годжкіна.
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Бондар, Григорій Васильович
(народився 22.04.1932 р. в с. Іскра, Великоновосілківський р-н, Донецька обл.) –
відомий український онколог, професор
(1974), академік АМН України (2002). Герой
України (22 квітня 2002 р.). Завідувач кафедри
онкології Донецького державного медичного
університету (з 1975); генеральний директор
Донецького обласного протипухлинного центру. Автор і співавтор понад 700 наукових праць, зокрема монографій:
«Показания к сфинктеросохраняющим резекциям прямой кишки» (1989),
«Комбинированное и комплексное лечение рака прямой кишки» (1990),
«Формирование искусственного мочевого пузыря из прямой кишки»
(1995). Створив відому донецьку наукову онкологічну школу.
Браннер, Джон
(John Tomlinson Brunner; 08.02.1842, Ліверпуль – 01.07.1919, Чертсей, Суррей) – англійський
хімік, промисловець і політик (член парламенту
від Ліберальної партії). У 1895 р. став баронетом.
У 1873 р. заснував компанію «Brunner Mond». У
1926 р. після об’єднання цієї компанії з трьома іншими утворилася «Imperial Chemical Industries»
(«ICI»). Дослідники «ICI» розробили в 1970-х рр.
такий відомий протипухлинний засіб, як «Nolvadex» (tamoxifen / тамоксифен). У 1993 р. компанія
стала частиною «Zeneca Group», а після об’єднання
останньої в 1999 р. з «Astra AB» утворилася добре
відома онкологам усього світу фармацевтична
компанія «AstraZeneca» зі штаб-квартирою в Лондоні.
Ця компанія – розробник таких важливих сучасних протипухлинних засобів, як «Zoladex» (goserelin / гозерелін), «Arimidex» (anastrozle /
анастрозол), «Faslodex» (fulvestrant / фульвестрант), «Casodex» (bicalutamide /
бікалутамід), «Tomudex» (raltitrexed / ралтітрексед), «Iressa» (geitinib /
гефітиніб). На етапі дослідження перебувають нові засоби компанії –
«Recentin» (cediranib / цедіраніб) та «Zactima» (vandetanib / вандетаніб).
Серед 200 ліків, які найбільше продавалися в 2006 р., були три протипухлинні засоби компанії – «Arimidex» (1 508 млн доларів, 65-те місце),
«Casodex» (1 206 млн доларів, 86-те місце) і «Zoladex» (1 008 млн доларів,
103-тє місце). За даними журналу «Fortune», у 2006 р. річний грошовий
обіг «AstraZeneca» сягнув 25,741 млрд доларів (4-те місце серед фармацевтичних компаній світу).

556 Розділ ІІІ. Подвижники онкології
Брістоль, Вільям
(William McLaren Bristol) – американський
бізнесмен. Заснував у 1887 р. разом із Джоном Маєрсом (John Ripley
Myers) одну з найвідоміших нині фармацевтичних компаній «Bristol-Myers
Squibb» («BMS»). У багатьох її рекламних акціях брав активну участь Ленс
Армстронґ, який вилікувався за допомогою препаратів, розроблених
«BMS» (зокрема цисплатину і етопозиду). Штаб-квартира компанії
розташована в Нью-Йорку. За даними журналу «Fortune», у 2006 р. грошовий обіг компанії «BMS» сягнув 13,861 млрд доларів (11-те місце
серед фармацевтичних компаній). Ця компанія випустила на ринок
такі важливі сучасні протипухлинні засоби, як «Taxol» (paclitaxel /
паклітаксел) та «Erbitux» (cetuximab / цетуксимаб). Обидва увійшли до
переліку 200 ліків, що найбільше продавалися в 2006 р. – «Erbitux» – на
98-му місці (1 075 млн доларів), а «Taxol» – на 169-му місці (563 млн доларів).
Дуже перспективними для онкології розробками «BMS» є тарґетний препарат «Sprycel» (dasatinib / дазатиніб) та стимулятор імунітету «MDX-010»
(ipilimumab / іпілімумаб), яких тепер активно досліджують.
Бройді, Стів
(Samuel «Steve» Broidy; 14.06.1905, Майден, штат Массачусетс –
28.04.1991, Лос-Анджелес) – американський бізнесмен у кіноіндустрії.
Зініціював у 1961 р. об’єднання двох госпіталів Лос-Анджелеса в CedarsSinai Medical Center. Нині цей центр проводить активну діяльність з лікування онкологічних хворих і є провідним закладом у цій сфері на західному узбережжі США.
Брока, П’єр
(Pierre Paul Broca; 28.06.1824, Сент-Фой-ляҐранде, поблизу Бордо – 09.07.1880, Париж) –
французький патолог, нейрохірург і антрополог.
Незалежно від Карла фон Рокітанського відкрив
венозне поширення ракових клітин. Одним із
першим запровадив мікроскопічні дослідження
в діагностику раку. Дотепер популярне правило
Брока, згідно з яким нормальна маса дорослої
людини становить «зріст мінус 100».

Бургаве, Герман
(Herman Boerhaave; 31.12.1668, Вурхоут, біля Лейдена – 23.11.1738,
Лейден) – всесвітньо відомий голландський лікар і гуманіст. Засновник
клінічної школи. Створив перший академічний госпіталь у Лейдені.
Головним досягненням Бургаве було виявлення взаємозв’язку між
ураженнями і симптомами. Вважав, що причиною виникнення раку є
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запалення. Рак грудної залози, на думку вченого,
спричиняється конденсацією молока в протоках.
Цьому сприяють, зокрема, травми. Рак, за Бургаве, є контагіозною хворобою, тому рекомендував
будувати лікарні для таких хворих за містом. Був
членом Французької академії (1728) й англійського Королівського наукового товариства (1729).
Дотепер – це найвідоміший представник Лейдена.
У цьому місті діє музей Бургаве і встановлений
пам’ятник ученому.
Бурченал, Джозеф
(Joseph Burchenal; 21.12.1912, Мілфорд, штат
Делавер – 08.03.2006, Ганновер, штат Нью-Гемпшир) – один із піонерів протипухлинної медикаментозної терапії. Ще в 1940-х рр. з’ясував
ефективність цитостатиків при лейкеміях і лімфомах у дітей, зокрема підтвердив клінічну ефективність метотрексату. Понад 35 років очолював
відділ клінічних досліджень у славетному Memorial Sloan-Kettering Cancer Center у Нью-Йорку.

Ваєт, Джон
(John Wyeth) – американський фармацевт. У
1860 р. разом із братом Френком заснував фармацевтичну компанію «Wyeth». Її штаб-квартира розташована в Медісоні (штат Нью-Джерсі). За даними журналу «Fortune», у 2006 р. річний грошовий
обіг компанії «Wyeth» сягнув 15,683 млрд доларів
(9-те місце серед фармацевтичних компаній
світу). Ця компанія – розробник такого сучасного
протипухлинного засобу, як «Torisel» (temsirolimus /
темзіролімус), що застосовують при раку нирки.

Вайндер, Ернст
(Ernst L. Wynder; 30.04.1922, Герфорд, Німеччина – 14.07.1999) – американський лікар. Ще студентом наприкінці 1940-х рр., коли куріння
вважалося в США нешкідливою для здоров’я звичкою, почав вивчати
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клінічні випадки зв’язку між курінням і раком легені. Незважаючи
на скептицизм свого вчителя – затятого курця та видатного американського хірурга Еварста Ґрехема, роботу завершив публікацією в
1950 р. статті «Куріння як можливий етіологічний фактор бронхогенної карциноми. Аналіз 684 доведених випадків» («Tobacco Smoking as a
Possible Etiologic Factor in Bronchiogenic Carcinoma: A Study of 684 Proven
Cases»). Багато американців під впливом цієї публікації перестали
курити. Так вчинив у 1952 р. і Ґрехем – «надто пізно», як зазначив
невиліковно хворий на рак хірург у 1957 р. в листі до Вайндера. У
1950–1960-х рр. працював у Sloan-Kettering Institute for Cancer Research,
де займався проблемами профілактики раку.
Вальдейєр, Генріх
(Heinrich Wilhelm Gottfried von Waldeyer-Hartz;
06.10.1836, Геглен-ам-дер-Веср, Брауншвейґ –
23.01.1921, Берлін) – німецький анатом. Займався
переважно нейроанатомією й описом структур,
що нині названі його іменем (залоза Вальдейєра
і кільце Вальдейєра). Саме він запровадив у
1888 р. термін «хромосома». Разом із Тіршем
з’ясував, що пухлинні клітини переносяться через
кровоносні та лімфатичні судини й утворюють вторинні пухлини (метастази).
Вальденштрем, Ян
(Jan Gösta Waldenström; 17.04.1906, Стокгольм – 01.12.1996) – шведський лікар. У
1944–1972 рр. був керівником відділу внутрішніх хвороб у Мальмо. У 1948 р. вперше
описав шість пацієнтів з особливою симптоматикою і назвав хворобу макроглобулінемією
(тепер – макроглобулінемія Вальденштрема,
що, як з’ясувалося, є рідкісним підтипом незрілої негоджкінської лімфоми). У 1961 р. запропонував оригінальну
концепцію класифікації гаммапатій (моноклональні гаммапатії проти
поліклональних гаммапатій). Був членом Шведської академії наук,
Французької академії, а також почесним членом Королівського наукового
товариства.
Варбурґ, Отто
(Otto Heinrich Warburg; 08.10.1883, Фрайбурґ – 01.08.1970, Берлін) –
німецький біохімік. У будинку його батька – професора фізіології – часто
зустрічалися видатні учені – Макс Планк, Альберт Ейнштейн та інші, а
також музиканти й артисти. У 1906 р. Отто Варбурґ одержав докторський
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ступінь з хімії в Берлінському університеті. Проте
вирішив вивчати ще й медицину в Гейдельберзькому університеті, бо сподівався зробити відкриття, на основі якого можна було б перемогти рак.
Протягом 50 років своєї наукової діяльності Варбурґ провадив дослідження у сфері фотосинтезу,
раку та ферментів клітинних окисних реакцій.
Дійшов висновку (1913), що пухлинні клітини
частіше використовують анаеробний шлях метаболізму глюкози, а нормальні клітини трансформуються в злоякісні внаслідок нестачі кисню. Він
також припускав, що ціанід є вторинною причиною виникнення раку.
У 1931 р. нагороджений Нобелівською премією з фізіології та медицини
за відкриття природи та механізму дії дихального ферменту.
Вармус, Гарольд
(Harold Elliot Varmus; народився 18.12.1939 р.
в Оушнсайд, штат Нью-Йорк) – американський
генетик. Походить з єврейської родини емігрантів
з Польщі й Австрії. У 1970–1984 рр. досліджував
генетичний апарат ретровірусів, зокрема віруса
саркоми Роуса. Було доведено, що ген, який
призводить до пухлинної трансформації, не
є первинним вірусним геном, але походить від
нормального клітинного гена і внаслідок мутації
перетворюється на раковий ген. Пізніше з’ясувалося, що всі нормальні
клітини містять групу генів, які контролюють ріст і поділ клітини. Порушена
функція цих генів може призвести до перетворення нормальної клітини
на пухлинну, з огляду на що такі гени були названі онкогенами. За це
відкриття нагороджений Нобелівською премією (1989).
Вартін, Альдред
(Aldred Scott Warthin; 21.10.1866, Ґринсбурґ, штат Індіана – 23.05.1931,
Анн-Арбор, штат Мічиґан) – американський музикант і лікар. На початку
1900-х рр. опублікував кілька статей про генетичні механізми успадкування підвищеного ризику захворювання на рак.
Веґтлін, Карл
(Carl Voegtlin; 28.07.1879, Базель, Швейцарія –
09.04.1960) – американський хімік швейцарського
походження. Освіту здобув у Європі. Спеціальним
актом президента США від 5 серпня 1937 р. було
створено Національний інститут раку (National
Cancer Institute, NCI). Цей інститут входить до складу Національного інсти-
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туту охорони здоров’я (National Institutes of Health) – однієї з восьми
структур Громадської служби охорони здоров’я (Public Health service),
відповідного урядового департаменту США. NCI – головне агентство Федерального уряду США з дослідження та лікування раку. Розташований
у Бетезда (штат Мериленд). Першим директором NCI було призначено
саме Веґтліна. Він обіймав цю посаду до 1943 р. У 1940 р. після заснування журналу NCI Веґтлін став головним редактором цього видання.
Везалій, Андреас
(Andreas Vesalius; 31.12.1514, Брюссель –
15.10.1564, о. Занте в Іонійському морі) – лікар
й анатом, лейб-медик Карла V, потім – Філіпа II.
Основоположник наукової анатомії. У Базелі в
1543 р. видав працю «Про будову людського тіла»
(«De corpore humani fabrica»), де вперше описав
багато органів і частин тіла. Його роботи мали
велике значення для розвитку всіх галузей сучасної
медицини, зокрема онкології.
Вейнберґ, Роберт
(Robert Allan Weinberg) – американський молекулярний біолог. Відкрив перший людський
онкоген Ras і перший пухлинний супресорний
ген Rb.

Веллкам, Генрі
(Henry Solomon Wellcome; 21.08.1853, Вісконсін – 25.07.1936, Лондон) – американсько-британський підприємець у галузі фармації. У 1880 р.
разом із Silas Mainville Burroughs створив фармацевтичну компанію «Burroughs Wellcome». Ця компанія в 1884 р. вперше вивела на ринок медикаменти у вигляді таблеток (тоді ліки виготовляли
у формі порошків або розчинів). У 1932 р. Генрі
Веллкаму надали титул рицаря. У 1995 р. компанія
«Burroughs Wellcome» об’єдналася з компанією
«Glaxo», утворивши «GlaxoWellcome». Остання у
2001 р. об’єдналася з «SmithKline Beecham», утво-
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ривши компанію «GlaxoSmithKline» («GSK») зі штаб-квартирою в Лондоні.
За даними журналу «Fortune», у 2006 р. річний грошовий обіг «GSK» сягнув
37 млрд доларів (2-ге місце серед фармацевтичних компаній світу). Ця компанія – розробник таких важливих сучасних засобів в онкології, як «Zofran»
(ondansetron / ондансетрон), «Hycamtin» (topotecan / топотекан) та «Tykerb»
(lapatinib / лапатиніб). Препарат «Zofran» увійшов до переліку 200 ліків, які
найбільше продавалися в 2006 р. (1 567 млн доларів, 62-ге місце).
Вельпо, Альфред
(Alfred-Armand-Louis-Marie Velpeau; 18.05.1795,
біля Тура – 24.08.1867) – французький анатом і
лікар. Уперше в 1827 р. описав у медичній літературі пацієнта (гарячка, загальна слабкість, збільшення печінки та селезінки, зміна консистенції
крові), хворобу якого пов’язував із білими тільцями крові (ретроспективно вважають, що це була
гостра мієлоїдна лейкемія). Першим описав «панцирний» рак грудної залози. У 1854 р. опублікував
працю «Traite des maladies du sein» – одну з перших
ґрунтовних монографій про хвороби грудної залози.
Веронезі, Умберто
(Umberto Veronesi; народився 29.11.1925 р.
в Мілані) – всесвітньо відомий італійський онколог. Найвагоміші праці стосуються раку грудної
залози, зокрема органозберігаючих операцій,
профілактики цього захворювання. Деякі погляди
Веронезі дискутабельні – він підтримує активну
евтаназію, а також застосування генетично модифікованих продуктів. Був творцем і директором
European Institute of Oncology, а також міністром
охорони здоров’я Італії (2000–2001).
Вертгайм, Ернст
(Ernst Wertheim; 21.02.1864, Ґрац –
15.02.1920, Відень) – австрійський гінеколог.
Його батько – професор хімії – виділив з часнику алліл (згодом Пастер виявив антибактеріальні властивості цієї речовини). Закінчив
медичний університет у Ґрацу. Почав працювати в 1889 р. у Віденському університеті (зокрема разом із Т. Більротом). Тоді ж зосередився на гінекології. Перші вагомі дослідженні в
цій сфері стосувалися поширення гонорейної інфекції. У 1899 р. став професором Віденського університету у сфері гінекології.
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Вперше запропонував загальновизнаний тепер підхід до оперативного лікування раку шийки матки (перед тим операції здійснювали
вагінальним доступом, а при абдомінальних операціях смертність сягала
70 %). Вертгайм запропонував видаляти не лише пухлину, а й матку, труби, яєчники, параметрій, частину піхви і лімфатичні вузли таза до аорти.
Він 16 листопада 1898 р. уперше виконав операцію за такими принципами
(її називають операцією Вертгайма). У 1900 р. повідомив про результати лікування перших 29 хворих (смертність становила 38 %), а в 1911 р. в
книзі «Die erweiterte abdominale Operation bei Carcinoma colli uteri» описав
лікування 500 пацієнток (смертність – 10 %).
Віґлер, Майкл
(Michael Wigler; народився в 1947 р. в НьюЙорку) – американський молекулярний біолог. У
1981 р. разом із Р. Вейнберґом відкрив перший
людський онкоген Ras.

Віземан, Річард
(Richard Wiseman; 1622–1676) – придворний хірург англійського короля Карла ІІ. Належав до перших в історії медицини мамологів. Серед
12 пацієнток, яким він здійснив мастектомію, – двоє померло після
операції, вісім – від прогресування хвороби, а дві пацієнтки вважалися
вилікуваними.
Віллс, Люсі
(Bastian H. Lucy Wills; 1888–1964) – у 1937 р.
з’ясувала, що фолієва кислота – дуже важливий
для метаболізму ДНК вітамін. Зауважила, що деякі види анемії у вагітних жінок можна лікувати
листям овочів (наприклад, шпинату). У їх складі було
виявлено фолієву кислоту (від латинського folia –
листя). Ця речовина стала теоретичною основою
розробки цитостатиків із групи антиметаболітів.

Вільмс, Макс
(Max Wilms; 05.11.1867, Гюнсгофен, біля Аахена – 14.05.1918,
Гейдельберґ) – німецький хірург. Працюючи під керівництвом Фрідріха
Тренделенбурґа, опублікував у 1899 р. книгу «Die Mischgescwülste», яку
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вважають дуже важливою для розуміння патології
змішаних пухлин. У ній повідомив про своє спостереження за трирічною дівчинкою, в якої настав
швидкий рецидив після видалення пухлини нирки. Взяв до уваги також сім випадків, описаних у
літературі. Згодом висловлював припущення, що
злоякісні клітини в цих випадках розвиваються
ще в ембріоні. Цю патологію називають пухлиною
Вільмса. Крім цього, Вільмс запропонував власний
підхід до простатектомій (операція Вільмса), який
давав змогу скоротити час втручання та зменшити крововтрату. У травні 1918 р. Вільмс виконав ларинготомію хворому на дифтерію полоненому французькому офіцерові. Офіцер вижив, а
51-річний Вільмс через кілька днів помер.
Віппл, Ален
(Allen Oldfather Whipple; 02.09.1881, Урмія,
Персія, нині – Іран – 06.04.1963) – американський
хірург. У 1921–1946 рр. – професор Колумбійського університету. Вперше у світі 21 серпня 1934 р.
успішно виконав панкреатодуоденальну резекцію (ПДР, або операція Віппла). Пацієнт прожив
ще 8 місяців. У 1940 р. запропонував модифікацію
одномоментної ПДР. Операція тривала 3,5–5 год.
У 1948 р. Віппл проаналiзував 37 виконаних ним
ПДР у 1935–1941 рр., перед винайденням антибiотиків (пiсляоперацiйна
смертнiсть становила 29 %). Описав діагностичну «тріаду Віппла» при
інсуліномах.
Вірхов, Рудольф
(Rudolf Ludwigс Karl Virchow; 13.10.1821,
Шифельбейн, Прусія – 05.09.1902, Берлін) – один
із найвидатніших німецьких учених другої половини ХІХ ст. Його називають «батьком патології».
Навчався в Берліні в Мюллера. Заснував у 1847 р.
(разом з Бенно Рейнгардом) журнал «Archiv für
pathol. Anatomie u. Physiologie u. für klin. Medicin», який нині має світову славу. У 1849–1856 рр.
з політичних мотивів покинув Берлін і працював
у Вюрцбурґу. У 1856 р. заснував Патологічний
інститут у Берліні. Вірхов – основоположник клітинної теорії в біології
та медицині (популяризував відому тезу «omnis cellula e cellula», яка,
до речі, належала Ф. В. Распалю). Він – піонер соціальної медицини.
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У надзвичайно великій науковій спадщині вченого для онкологів
особливе значення мають докази того, що пухлини складаються з фізіологічних типів тканин, які розвиваються згідно з його клітинною теорією.
Вірхов висунув «запальну» теорію раку. Довів можливість новотворів сірої
речовини мозку. Дуже важлива для онкологів т.зв. тріада Вірхова, яка
пояснює тромбоутворення. Вважають, що він першим описав лейкемію.
Йому належить спостереження стосовно збільшення надключичних
лімфатичних вузлів, зокрема при раках шлунка чи легені (симптом Вірхова).
Учений розробив стандартний метод проведення аутопсії, проте відкидав
клітинну теорію метастазування, вважаючи, що розвиток метастазів
спричиняється дією контагіозної рідини пухлини.
Вірхов був відомий також як антрополог, археолог (зокрема, разом зі
Шліманом брав участь у розкопках Трої) і політичний діяч (дотримувався
опозиційних до імперської політики Пруссії та Німеччини поглядів).
Вітетта, Еллен
(Ellen Vitetta) – американський імунолог.
Піонер досліджень імунотоксинів для лікування різних захворювань, зокрема лімфоми, раку
грудної залози та СНІДу. Входить до десятки
найчастіше цитованих жінок-вчених у всіх сферах
науки.

Воґельстайн, Берт
(Bert Vogelstein; народився 02.06.1949 р. в
Балтиморі, штат Мериленд) – американський
генетик. Основні його праці стосуються онкогенів.
Довів, що колоректальні пухлини виникають
внаслідок генетичних порушень у специфічних
онкогенах і генах-онкосупресорах.

Волбумерс, Дж
(J. M. Walboomers) – довів (1999), що наявність віруса папіломи (HPV)
є необхідною умовою розвитку раку шийки матки (цей вірус виявляють
у 99,7 % хворих).
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Волл, Монро
(Monroe Wall; 1916, Ньюарк, штат НьюДжерсі – 06.07.2002, Шапель-Гілл, штат Північна
Кароліна) – американський хімік. Основним
його науковим досягненням є дослідження
двох принципово нових груп протипухлинних препаратів з особливими механізмами
дії – паклітакселу (1964) і камптотецину (1966,
основний представник – кампто/іринотекан).
Цікаво, що активні інгредієнти обох груп мають рослинне походження.
Ці препарати суттєво змінили ефективність лікування таких найпоширеніших пухлин, як рак грудної залози, товстої кишки, легенів, яєчників та ін.
Волфф, Вільям
(William Wolf) – уперше провів (у червні та вересні 1969 р.) ретроградну колоноскопію всієї ободової кишки і вперше видалив при цьому поліп.
Воррен, Джон
(John Collins Warren; 01.08.1778, Бостон –
04.05.1856) – один із найвідоміших американських хірургів ХІХ ст., син засновника медичного факультету Гарвардського університету. Прославився тим, що 16 жовтня 1846 р. під ефірним
наркозом публічно здійснив оперативне втручання – часткову глосектомію та підщелепну лімфаденектомію (операція тривала 10 хв.) з приводу
раку язика. Невдовзі після цього загальну анестезію стали використовувати в усьому світі. Воррен –
автор першого в США посібника з хірургії пухлин.
Воррен, Стаффорд
(Staford Warren) – американський радіолог. У 1930 р. вперше провів
мамографію в 119 хворих на рак грудної залози, яких після цієї процедури
оперували. Використав найкращу тоді фотоплівку «Kodak» з подвійною
тонкою емульсією (відповідає «par-speed screens»). Методика полягала в
тому, що пацієнтку клали на бік з піднятою рукою, а збоку фотографували.
Діагноз виявився помилковим у восьми з 58 пацієнток з раком грудної
залози.
Вотсон, Джеймс
(James Dewey Watson; народився 06.04.1928 р. в Чикаґо) – американський молекулярний біолог. У 1953 р. разом з Френсісом Кріком
створив тривимірну модель молекули ДНК. Відкриття хімічної структури
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ДНК було оцінене в усьому світі як одне з найвизначніших біологічних досягнень минулого
століття. Нобелівська премія з фізіології та медицини 1962 р. присуджена йому (разом з Кріком
і Вілкінсом) за відкриття в галузі молекулярної
структури нуклеїнових кислот і визначення їхньої ролі для передавання інформації в живій
матерії. Це відкриття має виняткове значення для
сучасної онкології. Від 1968 р. Вотсон – директор
лабораторії молекулярної біології в Колд-СпринґГарборі (Лонґ-Айленд). Займається нейробіологією та вивченням ролі
вірусів і ДНК у розвитку раку.

Ганафуза, Гідесабуро
(Hidesaburo Hanafusa; народився в 01.12.1929 р.
в Нішиномія, Японія) – провідний сучасний генетик. Досліджував пухлинні віруси. У 1970-х рр.
з’ясував, що РНК-вірус, який спричинює виникнення саркоми Роуса в курчат, містить ген src.
Останній виробляє білок, необхідний для розвитку раку. Видаленням цього гена можна запобігти
розвитку раку під впливом віруса. Таким чином,
було відкрито перший онкоген.
Гантер, Джон
(John Hunter; 13.02.1728, Лонґ-Калдервуд,
Ланаркшир, Шотландія – 16.10.1793, Лондон) –
відомий шотландський анатом і хірург. Вважається творцем наукової хірургії. Зробив значний
внесок у розвиток патології, фізіології, стоматології та біології. На його думку, ракова пухлина
виникає в лімфатичних судинах і вже звідти поширюється в усьому організмі. Вважав, що рак підлягає хірургічному лікуванню, якщо він ще не
поширився на суміжні тканини. Рекомендував видаляти рухомі пухлини, але заперечував доцільність операції при ураженні лімфатичних
вузлів. Уперше висловив припущення про наявність зв’язку між величиною простати і функцією яєчок. Створив відомий музей анатомічних зразків. За його матеріалами з’ясувалося, що Гантер був першим, хто видалив
метастатичну меланому.
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Гартман, Анрі
(французькою – Henri Albert Hartmann, тобто правильний переклад
українською – Арман; 16.07.1860, Париж – 1952) – французький хірург.
Відомий тим, що в 1921 р. здійснив двохетапну колектомію (при раку або
дивертикулітах) із виведенням колостоми. Нині цю операцію виконують
переважно в невідкладній хірургії, коли неможливо накласти анастомоз.
Гельвеціус, Адріан
(Adrian Helvetius) – голландський лікар. У 1697 р. опублікував працю
«Letter on the Nature and Cure of Cancer», у якій описав пацієнтку, котрій
вперше в історії здійснив лампектомію. Застосовував для лікування раку
грудної залози і лампектомію, і мастектомію.
Герц, Рой
(Roy Hertz; 19.06.1909, Клівленд, штат Огайо –
28.10.2002, Голлівуд, штат Мериленд) – американський лікар єврейського походження. Саме він
(разом з Мін Чу Лі) уперше повідомив у 1956 р. про
ефективне медикаментозне лікування солідної
пухлини. Хоріокарцинома, яка перед тим вважалася смертельним захворюванням, піддалася
лікуванню метотрексатом. Першою пацієнткою
була 24-річна жінка з поширеною метастатичною
хоріокарциномою. Вона була у критичному стані,
але після введення метотрексату вже в реанімаційному відділі різко
знизився рівень хоріонічного гонадотропіну в сечі, а через 4 місяці хвора
цілком одужала. Незабаром за його участю були розроблені стандартні
сучасні режими лікування хоріокарциноми, ефективність яких становила
понад 80 %.
Гілд, Білл
(Robert Heald) – англійський хірург, «батько
сучасної онкопроктології». На початку 1980-х рр.
висунув припущення (а згодом у багатьох морфологічних дослідженнях довів), що локальне поширення раку нижньої та середньої третини прямої
кишки здебільшого пов’язане з виникненням т.зв.
сателіт-метастазів у жировій тканині між прямою
кишкою і крижами, яку він назвав мезоректумом.
Визначив межі мезоректума в чоловіків і жінок,
запропонувавши «тотальну мезоректальну ексцизію» (TME) замість традиційної резекції прямої кишки. Завдяки впровадженню цих принципів вдалося досягнути революційних змін результатів
хірургічного лікування раку прямої кишки.
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Гільданус, Фабриціус
(Guilelmus Fabricius Hildanus, або Wilhelm Fabry або Fabricius von Hilden; 25.06.1560, Гільден −
15.02.1634, Берн) – німецький хірург. Його часто
називають «батьком німецької хірургії». Написав
20 медичних книг. Першим почав видаляти збільшені внаслідок раку грудної залози лімфатичні
вузли.

Гінзельман, Ганс Пітер
(Hans Peter Hinselmann) – німецький лікар. У 1924 р. вперше застосував
кольпоскоп, тобто прилад, який вводять у піхву для огляду та виявлення
раку піхви і шийки матки.
Гіппель, Євген фон
(Eugen von Hippel; 1867–1939) – німецький
офтальмолог. Описав у 1904 р. рідкісну форму
пухлини сітківки (ангіоматоз). У 1926 р. патолог
А. Ліндау виявив зв’язок між такими утворами і
пухлинами в різних частинах тіла (зокрема,
нирковоклітинним раком). Цю спадкову хворобу
назвали хворобою фон Гіппеля-Ліндау.

Гіппократ
(Hippocrates; 460–370 рр. до н.е.) – давньогрецький лікар. Його часто називають «батьком медицини». До важливих положень Гіппократ відносив вимоги чистоти (для пацієнтів і
лікарів), помірність у їжі та питві, дати змогу природі здійснити своє лікування, жити там, де чисте
повітря. Був переконаний, що здоров’я залежить
від балансу «рідин» в організмі, порушення якого
зумовлює виникнення хвороб (зокрема пухлини).
Ці ідеї пізніше сприйняв Ґален. Саме Гіппократу належить термін «karkinoma» (рак). Він описав кілька випадків раку, зокрема, грудної залози.
Вважав, що краще не лікувати такі пухлини, бо це може пришвидшити
смерть. Першим розрізнив доброякісні та злоякісні пухлини.
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Гітчинґс, Джордж
(George Herbert Hitchings, Jr.; 18.04.1905,
Хокуйм, штат Вашинґтон – 27.02.1998, Шапель-Гілл,
штат Північна Кароліна) – американський біохімік
і фармаколог. У 1940 р. разом із Г. Елайон з’ясував,
що можна зупинити ріст бактеріальних та пухлинних клітин в організмі, застосовуючи пуринові або
піримідинові похідні, які є хімічними аналогами
складових нуклеїнових кислот відповідних клітин,
але не виявляють їхньої фізіологічної дії (при цьому
нормальні клітини організму не ушкоджуються).
Відкриття дало змогу розробити та впровадити в практику нову групу
медикаментів, названих антиметаболітами через те, що пригнічують
метаболізм мікроорганізмів і пухлинних клітин. Перший препарат цієї
групи – G-меркаптопурин, відкритий у 1951 р., має надзвичайний лікувальний ефект при деяких формах лейкемії. У 1988 р. Д. Гітчинґс був
нагороджений разом із Г. Елайон і Д. Блеком Нобелівською премією з фізіології та медицини за відкриття важливих принципів медикаментозної
терапії.
Гнатишак, Анатолiй Iванович – див. розділ ІІ.
Годжкін, Томас
(Thomas Hodgkin; 17.08.1798, Пентонвіл,
Міддлсекс – 05.04.1866, Яффа, Палестина) – британський лікар. Працював у славетному лондонському Guy’s Hospital. Належить до найвидатніших патологів свого часу. Навчався в Лондоні й
Единбурзі, а також у Франції в Лаеннека; у 1827 р.
став першим викладачем патології в Англії. Описав
у 1832 р. шістьох хворих з особливим типом патології: «Зазвичай збiльшення лiмфатичних вузлiв розпочинається з шийної дiлянки, але поступово поширюється на
лiмфоїднi тканини всього тiла, утворюючи вузли у внутрiшнiх органах,
що призводить до анемiї i смертельної кахексiї». Через 33 роки цю хворобу запропонували називати хворобою Годжкіна. У 1926 р. переглянули
оригінальні препарати семи хворих, яким Годжкін поставив діагноз
лімфогранульоматозу. У трьох пацієнтів було підтверджено діагноз
лімфоми Годжкіна.
Походив з відомої вікторіанської родини квакерів, яка вирізнялася
дотриманням суворих правил їхньої секти, зокрема заборони танців і
читання. Ці правила не дали змоги Годжкіну одружитися з єдиним його
коханням – кузиною Сарою. У 1837 р. через інтриги йому не вдалося
стати керівником Guy’s Hospital, і Годжкін покинув заняття медициною.
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Багато подорожував по Близькому Сходу, зокрема разом з товаришем
лордом Мозесом Монтефіоре, якого називали «єврейським Папою». Там
помер і похований.
Голстед, Вільям
(William Stewart Halsted; 23.09.1852, НьюЙорк – 07.09.1922, Балтимор, штат Мериленд) –
відомий американський лікар. Його називають
«батьком американської хірургії». Закінчив Йєльський університет, стажувався в Європі (зокрема
в Більрота). У 1885 р. запропонував методику провідникової анестезії кокаїном – видалив супраорбітальну лімфому після регіональної кокаїнізації. Багато дослідів з кокаїном ставив на собі,
що призвело до його наркотичної залежності (зокрема морфінної) та
зниження працездатності. У 1888 р. відкрив у Балтиморі славетну лікарню Джона Гопкінса і медичну школу при ній. Заснував систему американської підготовки лікарів – резидентатуру. Був ініціатором перегляду
та змін хірургічної філософії в США, що виявилося в зміні агресивних і
небезпечних підходів на консервативні, ґрунтовані на знанні анатомії та
фізіології.
Голстед запровадив багато відомих хірургічних методик. У 1890 р.
почав застосовувати під час операцій гумові рукавиці. Розробив техніку
операції при пахвинній грижі, яку тоді вважали невиліковною хворобою.
У 1891 р. вперше здійснив успішну перев’язку першого сегмента лівої
підключичної артерії та першу резекцію аневризми цієї артерії. Описав у
1889 р. радикальну операцію при раку грудної залози (операція Голстеда),
а в 1894 р. повідомив про перші її результати (частота місцевих рецидивів знизилася від 60–80 до 6 %). Ця операція була золотим стандартом у
світі до середини 1960-х рр. У 1896 р. вперше видалив ракову пухлину
фатерового соска з успішним виведенням загальної жовчної протоки у
дванадцятипалу кишку. У 1919 р. переніс холецистектомію, але в 1922 р.
рецидивував холедохолітіаз. Голстеда знову прооперували, а наступного
дня він помер.
Гоффманн, Фріц
(Fritz Hofmann; 24.10.1868, Базель – 18.04.1920, там само) – швейцарський бізнесмен. У 1895 р. одружився з Адель Ля-Рош (Adele La Roche),
додавши, за швейцарським звичаєм, її прізвище до свого. У 1896 р. створив
фармацевтичну компанію «Hofmann-La Roche». Нині до складу холдингу
«Roche» (заснований у 1989 р.) входять ще кілька відомих виробників
ліків, зокрема біотехнологічні компанії «Genentech» (США) та «Chugai
Pharmaceuticals» (Японія). Штаб-квартира холдингу «Roche» розташована
в Базелі. За даними журналу «Fortune» у 2006 р., річний грошовий обіг
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«Roche» сягнув 19,3 млрд доларів (8-ме місце серед
фармацевтичних компаній світу).
Ця компанія – розробник таких важливих сучасних протипухлинних засобів, як «Fluoro-uracil
Roche» (5-luorouracil / 5-фторурацил, 1962), «Roferon-A» (interferon alfa-2a / інтерферон-альфа-2а,
1986), «Neupogen» (ilgrastim / філграстим, 1991),
«Vesanoid» (tretinoin / третиноїн, 1991), «Mabthera»
(rituxan / ритуксан, 1991), «Xeloda» (capecitabine /
капецитабін, 1991), «Herceptin» (trastuzumab / трастуцумаб, 1999), «Tarceva» (erlotinib / ерлотиніб,
2001), «Avastin» (bevacizumab / беваціцумаб, 2004).
Серед 200 ліків, які найбільше продавалися в
2006 р., було шість протипухлинних засобів компанії – «MabThera» (3 861 млн доларів, 12-те місце),
«Herceptin» (3 134 млн доларів, 21-ше місце),
«Avastin» (2 364 млн доларів, 36-те місце), «NeoRecormon» (1 777 млн
доларів, 53-тє місце), «Xeloda» (775 млн доларів, 137-ме місце), «Tarceva»
(649 млн доларів, 155-те місце).
Гринюк, Вільям
(William Hryniuk; народився в 1939 р.) – канадський онколог, батьки якого походять з
України та Польщі. Найвідоміші дослідження
стосуються теоретичних основ хіміотерапії
(теорія інтенсивності дози). Нині очолює Cancer
Advocacy Coalition of Canada.

Ґален, Клавдій
(Claudius Galenus; 129 або 131, Пергам, Мала
Азія – близько 200, там само) – античний медик.
Був хірургом у школі гладіаторів. Згодом – придворним лікарем в імператора Марка Аврелія.
Зробив суттєвий внесок в анатомію і фізіологію,
практикуючи розтини трупів людей і здійснюючи
експерименти на тваринах. Ґален систематизував
знання античної медицини і виклав їх як єдине
вчення, що було основою теоретичної основи
медицини аж до кінця Середньовіччя.
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Першим описав клініку раку шлунка, а також запровадив поняття
«саркома» для пухлин м’ясистої консистенції. Причиною раку грудної
залози вважав меланхолію (перевагу «чорної жовчі») і зауважив, що
такий тип раку частіше розвивається в менопаузі (це підтверджувало
його теорію про користь крововтрат при менструаціях). Ґален видаляв
пухлини, але подібно до Гіппократа, вважав, що найкраще не чіпати злоякісні пухлини, бо вони – системна, а не локальна хвороба. Така думка
домінувала аж до XVIII ст., коли патологи довели, що рак спочатку розвивається локально, а вже потім поширюється в усьому організмі. На
честь Ґалена групу медикаментів названо галеновими препаратами.
Ґалло, Роберт
(Robert Charles Gallo; народився 23.03.1937 р.
у Ватербері, штат Коннектикут) – американський
біолог (вірусолог). Найбільше відомий як один
із відкривачів віруса імунодефіциту людини
(ВІЛ), що зумовлює СНІД. У 1974 р. виявив вірус,
який спричиняє Т-клітинну лейкемію людини
(human T-cell leukemia virus – HTLV) – перший
онкогенний вірус людини. ВІЛ належить до тієї ж
групи ретровірусів. У 2004 р. введений до Залу
слави винахідників.
Ґейджі-Джемюзус, Йохан
(Johann Rudolf Geigy-Gemuseus, 1733–
1793) – швейцарський фармацевт. У 1758 р.
став продавати в Базелі різні хімікати і медикаменти. Його внук Йохан Ґейджі-Меріан у
1857 р. заснував завод барвників «Geigy», на
основі якого було створено однойменну компанію. У 1971 р. остання об’єдналася із заснованою в Базелі в 1859 р. компанією «CIBA», утворивши компанію «Ciba-Geigy Ltd». Після приєднання в 1996 р. виробника генеричних ліків
«Sandoz» компанія стала називатися «Novartis»
(штаб-квартира розміщена в Базелі). За даними
журналу «Fortune», у 2006 р. річний грошовий
сягнув 23,532 млрд доларів (5-те місце серед
фармацевтичних компаній світу).
Найвідоміші розробки компанії у сфері лікування злоякісних пухлин –
«Navoban» (tropisetron / тропісетрон), «Glivec» (imatinib / іматиніб), «Femara»
(letrozole / летрозол), «Zometa» (zoledronic acid / золедронова кислота).
Серед 200 ліків, які найбільше продавалися у 2006 р., були два протипухлинні засоби компанії – «Glivec» (2 554 млн доларів, 30-те місце) та
«Femara» (722 млн доларів, 143-тє місце).
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Ґендрон, Клод
(Claude Deshais Gendron; 1663–1750) – французький лікар. Досліджував мікроскопічну будову пухлин. Висловив думку, що ракова пухлина
виникає місцево і поступово поширюється в довколишні тканини. Вважав,
що під час оперативного втручання слід видаляти не лише пухлину, а й
філаменти, які проникають у суміжні структури.
Ґіймен, Роже
(Roger Charles Louis Guillemin; народився
11.01.1924 у Діжоні, Франція) – франко-американський фізіолог. Нагороджений Нобелівською премією з фізіології та медицини (разом
з Е. Шаллі) 1977 р. за відкриття, пов’язані зі секрецією пептидних гормонів мозку. Зокрема, відкрив гонадотропін-релізинг-гормон.

Ґілмен, Альфред
(Alfred Gilman; 05.02.1908, Бриджпорт, штат
Коннектикут – 13.01.1984) – відомий американський фармаколог. У 1941 р. разом із Луїсом
Ґудменом видав підручник для студентів «Фармакологічні основи терапії» («Pharmacological
Basis of Therapeutics»). Дотепер – це найвідоміший підручник із фармакології, який витримав за
життя авторів дев’ять видань і був перекладений
дев’ятьма мовами. На честь співавтора Ґілмен
навіть назвав свого сина – майбутнього лауреата
Нобелівської премії з фізіології і медицини – Альфредом Ґудменом
(жартували, що це «єдина людина, названа на честь підручника»).
Тепер Alfred Goodman Gilman є редактором нових видань підручника
фармакології.
Ґілмен стояв біля витоків хіміотерапії раку. У 1942 р. група на чолі з
Корнеліусом Роадсом з’ясувала, що деякi компоненти нiтрогену мустарду
(мехлоретамiн) виявляють протипухлинну активнiсть. Цi результати
тримали в суворiй таємницi. Їх перевiряли ще в кiлькох лабораторiях
аж до часу, коли в 1946 р. майор Ґілмен і лейтенант Ф. Філіпс (Frederick
S. Philips) опублiкували в журналi «Science» статтю про бiологiчнi
властивостi похiдних iприту. Експериментальні лімфоми мишей у перших
дослідах зникали впродовж кількох днів. Водночас професор-хірург
Gustaf Lindskog застосував мустарген у хворого з термінальною стадією
лімфоми, яка була резистентною до опромінення. Пухлинні утвори також
зникли впродовж небагатьох днів.
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Ґлісон , Дональд
(Donald F. Gleason) – американський патолог. Працюючи в Minneapolis Veterans Afairs Hospital у 1960-х рр. запропонував шкалу
Ґлісона – важливий метод морфологічної оцінки ризику раку простати.
У 1993 р. ВООЗ порекомендувала використовувати цей метод у всьому
світі.
Ґлойн, Стівен
(Stephen Roodhouse Gloyne; 24.12.1882, Лондон – 25.09.1950) –
англійський патолог. У 1935 р. виявив взаємозв’язок між азбестозом
і раком легені.
Ґодлі, Джон
(Rickman John Godlee; 1849–1925) – англійський хірург, племінник
Джозефа Лістера. Вперше в історії медицини видалив пухлину мозку
(25 листопада 1884 р.). Пацієнт помер через місяць. Був особистим
лікарем трьох англійських монархів – Вікторії, Едварда VII і Ґеорґа V.
У 1912 р. отримав титул баронета.
Ґоувеа, Гіларіо де
(Hilario de Gouvea) – бразильський офтальмолог. У 1872 р. видалив
ретинобластому підліткові. Пацієнт вижив, а після одруження в нього
народилися дві дочки з двобічною ретинобластомою. Їх також лікував
де Ґоувеа. У 1886 р. він повідомив про цей випадок, що стало першим
описом доведеного спадкового раку.
Ґравіц, Пауль
(Paul Albert Grawitz; 01.10.1850, Бютов, Померанія, тепер – Битув,
Польща – 27.06.1932, Ґрейсвальд) – німецький патолог. Навчався в Берлінському університеті. Був асистентом Рудольфа Вірхова (до 1886 р.).
Професор університету в Ґрейсвальді (1886–1921). Піонер роботи з
культурою тканин і її застосування в експериментальній бактеріології.
Нирковоклітинна карцинома названа його іменем (пухлина Ґравіца).
Ґрей, Луїс
(Louis Harold Gray; 10.11.1905–09.07.1965) –
британський фізик. Його основні дослідження
стосувалися радіобіології. На честь Луїса названо
міжнародну одиницю дози під час променевої
терапії (Ґр).
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Ґрехем, Еварст (Evarts Ambrose Graham) – див. розділ ІІ.
Ґудмен, Луїс
(Louis Goodman; 08.1906, Польща – 19.11.2000, Солт-Лейк-Сіті,
штат Юта) – відомий американський фармаколог. Створив (разом із
Ґілменом) популярний підручник з фармакології. Саме Ґудмен у
1942 р. першим зауважив зниження рівня лейкоцитів у крові солдатів
під впливом нітрогену мустарду (іприту). Спочатку здійснили експеримент у мишей з лімфомою, а згодом застосували цей препарат у 67 пацієнтів із резистентними до опромінення формами лімфом і лейкемій,
отримавши позитивний ефект. Дозвіл на публікацію цих результатів
одержано в 1946 р.

Дана, Чарльз
(Charles A. Dana; 1881–1975) – американський
бізнесмен і філантроп. У 1983 р. Sidney Farber
Cancer Institute, створений у 1947 р., у Бостоні було
перейменовано на Dana-Farber Cancer Institute на
відзнаку фінансової підтримки Фонду Чарльза Дани. Dana-Farber Cancer Institute – один з найавторитетніших дослідницьких і лікувальних онкологічних
закладів у США (за даними журналу «U.S. News &
World Report», цей центр у 2007 р. посів п’яте місце
в відповідній галузі). Щороку в ньому лікується та консультується понад
100 тис. пацієнтів, здійснюється понад 200 клінічних досліджень.
Де Віта, Вінсент
(Vincent DeVita) – один з найвідоміших сучасних онкологів. Закінчив медичну школу Університету Джорджа Вашинґтона в Сент-Луїсі (штат
Міссурі) в 1961 р. У 1963 р. разом із Джорджем
Канелоссом (George Canellos) запропонував
ідею комбінацій різних цитостатиків і на її основі
чотирикомпонентний режим MOPP для лікування
лімфоми Годжкіна, що підвищило виживання
хворих від фактично нуля до 70 %. Згодом ці автори запропонували комбінацію CMF для лікування
раку грудної залози. Де Віта – один з трьох редакторів найвідомішого у
світі посібника з онкології «Cancer: Principles and Practice of Oncology».
Де Віта діагностував у свого сина Теда апластичну анемію, внаслідок чого хлопець змушений був жити в стерильних умовах. Ця історія
стала основою телевізійного фільму «The Boy in the Plastic Bubble» (1976)
із Джоном Траволтою.
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Денуа, П’єр
(Pierre Denoix; 1912–1990) – французький
онколог. У 1943–1952 рр. розробив основи системи TNM (пухлина, лімфатичні вузли, віддалені
метастази) для класификації злоякісних пухлин. У
1968 р. вийшло друком перше видання TNM. У
1973–1978 рр. був президентом Міжнародного
протиракового союзу (UICC).

Джонсон, Роберт
(Robert Wood Johnson; 15.02.1845, Карбондейл,
штат Пенсильванія – 07.02.1910, Нью-Брунсвік,
штат Нью-Джерсі) – американський підприємець. У 1886 р. разом із двома своїми братами
заснував фармацевтичну компанію «Johnson &
Johnson», президентом якої був у 1886–1910 рр.
Штаб-квартира компанії розташована в НьюБрунсвіку (штат Нью-Джерсі). За даними журналу
«Fortune», у 2006 р. її річний грошовий обіг становив 23,267 млрд доларів (7-ме місце серед фармацевтичних компаній світу). Ця компанія – розробник такого важливого сучасного засобу, що широко використовують онкологи, як «Eprex» (еритропоетин) – 18-те місце за
продажем у 2006 р. (3 180 млн доларів).
Діксон, Клод
(Claude Dixon; 28.01.1893, П’єдмонт, штат Канзас – 11.09.1968) – американський хірург. Результати його дослідження 1948 р. принципів
метастазування раку прямої кишки стали теоретичною основою впровадження в практику сучасного методу передньої резекції прямої кишки.
Діоскорід, Педаній
(Pedanius Dioscorides; близько 40 р. н.е. –
близько 90 р. н.е.) – військовий лікар, фармаколог
і натураліст, один із засновників ботаніки. Грек за
походженням, Діоскорід багато мандрував разом
з римською армією при імператорі Нероні. Головна праця Діоскоріда «Про лікарські речовини»
(«De materia medica») містить опис 600 рослин і
1000 різних медичних препаратів. У середні віки
цю працю вважали основним джерелом з бота-
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ніки та фармакології. Розробив класифікацію рослин за морфологічними (ботанічними) ознаками. Для лікування раку він рекомендував застосовувати конюшину (Trifollium pratense), а також різновид крокусів
(Colchicum autumnale L.). З останнього в 1938 р. виділили протипухлинний
агент колхіцин.
Долл, Річард
(William Richard Shaboe Doll; 28.10.1912, Гемптон – 24.07.2005, Оксфорд) – британський фізіолог. Став найвідомішим епідеміологом ХХ ст. Перетворив епідеміологію в чітку науку. Одним з
перших довів зв’язок між курінням і раком легені,
азбестозом і раком легені, з’ясував роль опромінення у виникненні лейкемії, а алкоголю – у
розвитку раку грудної залози. Саме його активна
позиція сприяла забороні реклами цигарок на
британському телебаченні (1965) і радіо (1971). Покинувши курити він
закликав зробити це також британських лікарів і до нього прислухалися.
Обраний у 1966 р. членом Королівського наукового товариства. У 1971 р.
королева Єлизавета ІІ надала йому титул рицаря.
Друкер, Брайян
(Brian J. Druker) – американський онколог.
Активно досліджував порушення ферментів кіназ
при хронічній мієлоїдній лейкемії (BCR-ABL).
Припускав, що пригнічення цих ферментів може
порушувати ріст злоякісних клітин, не впливаючи
на здорові. За його активної участі в 1998 р. були
здійснені перші клінічні дослідження препарату
іматиніб («Ґлівек» компанії «Novartis»), механізмом
дії якого є блокування тирозинкінази.
Дульбекко, Ренато
(Renato Dulbecco; народився 22.02.1914 р. в
Катанзаро на півдні Італії) – італо-американський
вірусолог. Разом із Х. М. Теміном вивчав генетику
віруса саркоми Роуса, а також вірус поліоми, який
є причиною лейкемії в мишей і мавп. Отримав Нобелівську премію (1975) за дослідження, що стосуються взаємодії між пухлинними вірусами та генетичним матеріалом клітини.
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Дуссік, Карл
(Karl Theodore Dussik; 09.01.1908, Відень –
19.03.1968) – австрійський невропатолог і
психіатр. У 1942 р. вперше застосував ультразвук
для діагностики пухлин (на прикладі внутрішньочерепних пухлин).

Дюкен, Жозеф
(Joseph Ducuing; 1885–1963) – французький онколог. Запропонував операцію при злоякісних пухлинах органів, лімфовідтік від
яких здійснюється в пахвинні лімфатичні вузли (наприклад, меланома
нижньої кінцівки).
Дюкс, Катберт
(Cuthbert Esquire Dukes; 1890–1977) – англійський патолог. У 1955 р.
запропонував класифікацію раку товстої кишки (стадії A, B, C, D), яка
популярна і широковживана дотепер.
Дюсберґ, Пітер
(Peter Duesberg; народився 02.12.1936 р. в
Німеччині) – американський молекулярний і
клітинний біолог. У 33-річному віці відкрив ген
раку (онкоген), який ізолював з віруса. Підтримує теорію анеуплоїдії (висунута ще в 1914 р.
Бовері) у розвитку раку. Довів, що анеуплоїдія корелює з метастатичним потенціалом злоякісних
клітин. Відомий також своїм контроверсійним запереченням причетності ВІЛ до розвитку СНІДу.

Ебстайн, Вільгельм
(Wilhelm Ebstein; 27.11.1836, Яуер, Прусська
Сілезія – 22.10.1912) – німецький лікар. Запропонував у 1889 р. термін «гостра лейкемія» для
швидкоплинних фатальних форм на відміну від
менш активних хронічних лейкемій.
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Ейнгорн, Леррі
(Lawrence Einhorn) – американський онколог. Професор Indiana University School of
Medicine. У 1974 р. запропонував комбінацію цитостатиків (PVB – цисплатин + вінбластин + блеоміцин), при застосуванні
якої виживання пацієнтів, хворих на рак
яєчка, підвищилося від 10 до 90 %. Керував
лікуванням славетного велосипедиста Ленса
Армстронґа.
Елайон, Ґертруда
(Gertrude Belle «Trudy» Elion; 23.01.1918,
Нью-Йорк – 21.02.1999, Шапель, штат Північна
Кароліна) – американський біохімік і фармаколог єврейського походження. Батько її емігрував
з Литви, а мати – з Польщі. Від 1944 р. і до кінця
життя Елайон працювала в компанії «BurroughsWellcome» (нині входить до складу GSK). За
її активної участі розроблено кілька нових
груп медикаментів – пуринетол (для лікування
лейкемій), ацикловір (проти герпесу), азатіоприн
(проти відторгнення трансплантантів), аллопуринол (антиподагричний), піриметамін (проти малярії), триметроприм (антибактеріальний
агент) тощо. Лауреат Нобелівської премії (1988). У 1991 р. введена до Залу
слави винахідників і Національного залу слави жінок.
Епстайн, Майкл
(Michael Anthony Epstein; народився 18.05.1921 р. в Лондоні) –
англійський вірусолог. У 1961 р. зацікавився доповіддю Беркітта про
особливий тип злоякісної лімфоми в дітей Африки. Отримавши в
1964 р. науковий ґрант Національного інституту раку США на 45 тис.
доларів, дослідив разом з аспіранткою Івонн Барр і спеціалістом
з електронної мікроскопії Бертом Ачонгом зразки пухлин, які надав
Беркітт. Вони виділили невідомий до того герпесвірус, названий згодом
вірусом Епстайна-Барр.
Ерліх, Пауль
(Paul Ehrlich; 14.03.1854, Штрелен, Сілезія, тепер – Стшелін, біля Вроцлава – 20.08.1915, Бад-Гомбурґ, Німеччина) – німецький учений єврейського походження. Отримав Нобелівську премію з фізіології та медицини
1908 р. (разом з І. Мєчніковим). Відомий працями в галузі гематології, імунології і хіміотерапії. Ерліх передбачив автоімунітет і назвав його «horror
autotoxicus». Саме він запропонував термін «хіміотерапія» (застосував його
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під час опису лікування сифілісу). Ідея «чарівної
кулі» також належить йому, як і перше емпіричне спостереження гематоенцефалічного бар’єра.
Створив кілька методів експериментального
розвитку пухлин у тварин (наприклад, пухлина
Ерліха – трансплантована пухлина грудної залози мишей), з’ясував появу імунологічних реакцій
після їх розсмоктування.

Ешенбах, Ендрю фон (Andrew von Eschenbach) – див. розділ І.

Зонненбурґ, Едуард
(Eduard Sonnenburg, 03.11.1848, Бремен – 25.05.1915, Бад-Вільдунґен) – німецький хірург, учень Ланґенбека. У 1880 р. вперше видалив
пухлину сечового міхура після перинеальної уретеротомії.
Зюброд, Ґордон
(Charles Gordon Zubrod; 1914–19.01.1999) –
американський онколог. Відіграв важливу роль
у впровадженні в клінічну практику хіміотерапії. У 1956–1974 рр. очолював відділ лікування раку Національного інституту раку. Керував
багатьма клінічними дослідженнями нових протипухлинних засобів, зокрема рослинних продуктів (паклітаксел і кампотецин), похідних
платини. Розробив відому шкалу, за якою оцінюється загальний стан хворих – шкала Зюброда
(критерії оцінки загального стану ECOG – Eastern Cooperative Oncology
Group).

Ішикава, Коіші
(Koichi Ichikawa (1888–1948) – японський експериментальний онколог. У 1915 р. разом із Катсусабуро Ямаґівою вперше в історії онкології
досягнув розвитку раку в експерименті – після 250 днів подразнення
шкіри вуха кроля смолою виник плоскоклітинний рак. Праця англійською
мовою побачила світ у 1918 р.
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Йордан, Крейґ
(Virgil Craig Jordan; народився в Нью
Браунфельс, штат Техас) – фармаколог. Спеціалізується на гормонотерапії раку грудної
залози. Навчався у Великобританії. У 1972 р.
почав досліджувати блокаду естрогенових
рецепторів тамоксифеном. Згодом запропонував загальновизнану нині ідею гормонопрофілактики раку грудної залози ралоксифеном.
Його дружина – відомий онкохірург Моніка Морроу (Monica Morrow) –
очолює відділ хірургічної онкології у Fox Chase Cancer Center.

Каваллі, Франко
Каваллі, Франко (Franco Cavalli) – швейцарський
онколог. Засновник і перший редактор журналу
«Annals of Oncology» (1990–2000), автор багатьох
підручників з онкології. Член Соціал-демократичної партії, від якої обраний до парламенту
Швейцарії. Відомий діяч міжнародного Ротарі. У
2006 р. визнаний у Швейцарії «Людиною року». Від
2006 р. – президент Міжнародного протиракового
товариства (UICC).
Кавецький, Ростислав Євгенович
(01.12.1899, Самара, Росія – 10.1978, Київ) – патофізіолог, онколог. Академік АН УРСР (1951). У
1931–1941 рр. – завідувач відділу, у 1943–1946 рр. –
заступник директора Інституту експериментальної біології та патології Міністерства охорони
здоров’я України. У 1946–1951 рр. – директор
Інституту клінічної фізіології АН УРСР. У 1953–
1960 рр. – завідувач відділу Інституту фізіології
АН УРСР. З 1960 р. – директор Інституту експериментальної та клінічної онкології МОЗ України (з 1971 р. – Інститут з проблем онкології
АН УРСР, тепер – ім. Р. Є. Кавецького). Основні напрями досліджень
пов’язані з проблемами реактивності організму – із розробленням
тестів визначення та методів її підвищення, а також теоретичними і
прикладними проблемами онкології. Уперше запропонував лікування
пухлин за допомогою лазерів.
Калер, Отто (Otto Kahler) – див. розділ ІІ.
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Капоші, Моріц
(Moriz Kaposi, справжнє прізвище – Kohn;
23.10.1837, Капошвар, Угорщина – 06.03.1902,
Відень) – один з найвідоміших в історії медицини
дерматологів. Угорець єврейського походження.
Прийняв католицизм після одруження з дочкою
свого вчителя Фердінанда фон Гебри («батька
дерматології»). Цікаво, що тоді на питання, яким
буде придане нареченої Гебра запропонував
передати Капоші чотирьох найбагатших пацієнтів
з невиліковним псоріазом. У 1861 р. закінчив Віденський університет,
а в 1881 р. очолив віденську дерматологічну школу після Гебри. Автор
надзвичайно популярних свого часу підручників й атласів з дерматології
та венерології. У 1872 р. описав ідіопатичну множинну пігментну
саркому (саркома Капоші) у п’яти чоловіків старшого віку. Нагороджений
австрійським Імперським орденом і французьким орденом Почесного
легіону.
Карновські, Девід (David A. Karnofsky) – див. розділ ІІ.
Кауш, Вальтер
(Walther Carl Eduard Kausch; 1867–24.03.1928, Берлін) – німецький
хірург. Ще за 35 років до Віппла 21 серпня 1909 р. виконав двостадійне
видалення частини дванадцятипалої кишки та підшлункової залози з
приводу раку фатерового соска. Операція тривала 4 год. Пацієнт прожив
7 місяців. Кауш був одруженим з дочкою відомого хірурга І. МікуличаРадецького.
Келер, Жорж
(Georges Jean Franz Köhler; 17.04.1946, Мюнхен – 01.03.1995, Фрайбурґ) – німецький імунолог.
Разом із С. Мільштейном у 1984 р. отримав
Нобелівську премію з фізіології та медицини. Її
надали за відкриття і розробку принципів продукування моноклональних антитіл за допомогою
гібридів. Моноклональні антитіла використовують
для лікування злоякісних пухлин та інфекційних
захворювань (таких, як гепатит В і стрептококові
інфекції). Загинув під час пожежі в лабораторії.
«Я справдi спокушаю надiєю, але мишей, тiльки мишей. Якщо Ви хворiєте на
рак i є мишкою, то можете отримати вiд мене добре лiкування» (Джуда Фолкмен,
травень 1998 р.)
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Кеннон, Вальтер
(Walter Bradford Cannon; 19.10.1871, Прерія-ду-Чен, штат Вісконсин –
19.10.1945, Лінкольн, штат Массачусетс) – американський фізіолог. У
грудні 1896 р., будучи ще студентом, уперше здійснив рентґенівське
дослідження шлунково-кишкового тракту в гусей, застосувавши солі
важких металів (зокрема, сульфат барію). Опублікував у 1898 р. класичну
роботу з ренґенівського дослідження стравоходу.
Кенью, Едуард
(Edouard André Victor Alfred Quénu; 21.07.1852, о. Маркізи – 1933, Паде-Кале) – французький хірург. Один з авторів комбінованої абдоміноперинеальної резекції нижньої третини сигмоподібної кишки та прямої
кишки.
Кілліан, Ґустав
(Gustav Killian; 1860, Майнц – 1921) – німецький
ларинголог. У 1895 р. впровадив у клінічну практику бронхоскопію для огляду бронхів, а в 1897 р.
застосував її для видалення уламка кістки свині з
бронха фермера. Висувався за винайдення бронхоскопії на здобуття Нобелівської премії.

Кінґ, Мері
(Mary-Claire King; народилася в 1946 р. в Чикаґо) – американський генетик і борець за права
людини. Коли Кінґ виповнилося 15 років, її подруга
померла від раку нирки, що й зумовило, за словами Мері, напрям її подальшої наукової діяльності.
Найвідоміші дослідження Кінґ стосуються генетичних змін у хворих на рак грудної залози і
яєчників. Зокрема, в 1990 р. вона виявила перший
відповідальний за спадковий рак ген (ген BRCA1,
розміщений у 17-й хромосомі). Перед відкриттям Кінґ вважалося, що
виникнення генетичного раку може залежати лише від взаємодії різних
генів. Генетичними методами з’ясувала походження дітей жінок, ув’язнених військовою диктатурою, які виховувалися в сім’ях діячів хунти. Брала
активну участь у генетичній ідентифікації жертв різних авторитарних
режимів.
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Клауснер, Річард
(Richard Klausner) – американський молекулярний біолог. Упродовж останніх років належить до
20 найцитованіших учених світу з біомедичних
наук. Був директором Національного інституту
раку США (1995–2001). Член Американської НАН.

Кнудсон, Альфред
(Alfred George Knudson; народився в 1922 р. в
Лос-Анджелесі) – американський генетик; найвідоміший у світі спеціаліст з генетики раку. У 1971 р.
для пояснення етіології раку запропонував теорію,
відому тепер як теорія подвійного удару або подвійної мутації. В її основі – дослідження хворих на
ретинобластому. За теорією Кнудсона, необхідними
умовами виникнення раку є, по-перше, мутація
в клітинах зародкової лінії (спадкова мутація) і,
по-друге, соматична мутація. Ця модель пояснює
як молодий вік хворих, так і переважання білатеральних форм раку у хворих зі спадковою формою ретинобластоми порівняно зі спорадичною
формою. Загальновизнана теза Кнудсона, що 15 % раків спричинені лише
спадковими чинниками, 70 % – дією зовнішніх чинників (куріння, хімічні
та фізичні канцерогени тощо), а 15 % – взаємодією двох названих груп
чинників.
Ковтунович, Гаврило Парфентійович – див. розділ ІІ.
Коен, Стенлі
(Stanley Cohen; народився 17.11.1922 р. в НьюЙорку) – американський біохімік. Походив із
родини євреїв-емігрантів з Росії. У дитинстві Стенлі
захворів на поліомієліт, через який у нього на все
життя залишилися кульгавість і наслідки глибокого
нервового зрушення. У 1958 р. Коен зумів очистити фактор росту нервової тканини й одержав
антитіла до нього. У 1972 р. виявив в екстрактах зі
слинних залоз епідермальний фактор росту (EGF),
який стимулював ріст клітин шкіри та рогівки ока,
й одержав до нього антитіла. Це відкриття пояснює дію багатьох сучасних
протипухлинних засобів (наприклад, герсептину, інгібіторів тирозинкінази
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тощо). Нагороджений (разом з Р. Леві-Монтальчині) Нобелівською премією
1986 р. на знак визнання їхніх відкриттів, які мають фундаментальне
значення для розуміння механізмів регуляції росту клітин й органів.
Колоднер, Річард
(Richard Kolodner) – американський генетик.
У середині 1990-х рр. ідентифікував нові категорії
генів (т.зв. коректори), призначені для відновлення
ушкодженої ДНК. Мутації в цих генах спричиняють
своєрідний хаос, нерідко зумовлюючи виникнення раку. Брав активну участь у розробленні першої
вакцини проти вірусу папіломи людини (HPV). Вакцина у 2006 р. схвалена FDA для профілактики раку
шийки матки.
Конгейм, Юліус
(Julius Friedrich Cohnheim; 20.07.1839, Деммін,
Померанія, тепер – Польща – 15.08.1884, Лейпциґ) – німецький патолог єврейського походження.
Вивчав медицину в університетах Вюрцбурґа,
Марбурґа, Ґрейфсвальда і Берліна. У 1864–1868 рр.
був асистентом Рудольфа Вірхова. Професор патологічної анатомії в Кілі (з 1868 р.), Бреслау (тепер –
Вроцлав; з 1872 р.), Лейпциґу (1878–1884). Основна
праця Конгейма – «Курс загальної патології», де
викладене вчення про походження пухлин (т.зв.
зародкова теорія Конгейма). Згідно з цією теорією, пухлини утворюються
з ембріональних зачатків, що залишаються від періоду утворення та росту
зародка; згодом при ослабленні життєдіяльності навколишніх тканин
ці клітини, на думку Конгейма, починають посилено розмножуватися.
Останні 10 років життя хворів на подагричний артрит, від якого помер
у 45-річному віці, заповівши обов’язково здійснити секцію його тіла для
з’ясування причин хвороби.
Кормак, Аллан (Allan McLeod Cormack) – див. розділ ІІ.

«Благодеяния хирурга его больным могут создаваться не только теми
операциями, которые он делает, но и теми, которых он не делает, т.е.
обоснованно отказывается» (Н. Н. Петров)
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Кохер, Теодор
(Emil Theodor Kocher; 25.08.1841, Берн –
27.07.1917, там само) – швейцарський хірург,
лауреат Нобелівської премії (1909) за роботи в
ділянці фізіології, патології і хірургії щитовидної залози. За багаторічну хірургічну практику
Кохер виконав понад 5 тис. операцій з видалення щитовидної залози (у 1909 р. здійснив першу
тиреоїдектомію з приводу раку) і став головним
європейським фахівцем у цій галузі хірургії.
Крайль, Джордж
(George Washington Crile; 11.11.1864, Чилі,
штат Огайо – 07.01.1943) – американський хірург.
Здійснював оперативні втручання на щитовидній залозі (за життя провів понад 25 тис. тиреоїдектомій; іноді виконував по 20 таких операцій за
день, а одного разу здійснив аж 32!) і шиї. У 1906 р.
повідомив про власний досвід видалення лімфатичних вузлів шиї при раках голови та шиї (язика,
губи, гортані). Хоча післяопераційна смертність
сягала 13 %, Крайль вважав, що ці операції –
перспективні.
Крік, Френсіс (Francis Harry Compton Crick) – див. розділ ІІ.
Кріппс, Вільям
(William Harrison Cripps; 1850–1923) – англійський хірург. У 1882 р.
вперше зауважив сімейний характер поліпозу товстої кишки (тепер –
це синдром FAP). Повідомив про двох хворих – 19-річного хлопця та його
17-річну сестру.
Крукенберґ, Фрідріх
(Friedrich Ernst Krukenberg; 1871, Галле – 1946,
там само) – німецький лікар. Серед його родичів
було чимало медиків, які увійшли до історії медицини. Закінчив Марбурзький університет. У
1879 р. його вчитель Маршан (Marchand) описав
особливий тип злоякісного ураження яєчника, а
в 1896 р. 25-річний Крукенберґ для своєї докторської дисертації описав ще шість випадків «ibrosarcoma ovarii mucocellulare carcinomatodes», або
метастазів раку шлунка в яєчнику (їх називають
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тепер пухлиною Крукенберґа). Це було його перше й останнє наукове
досягнення. Після нього займався приватною практикою в офтальмології.
Крювельє, Леон
(Léon Jean Baptiste Cruveilhier; 09.02.1791, Лімож –
10.03.1874, Джуссак, біля Ліможа) – французький
патологоанатом, учень відомого лікаря Ґійома
Дюпюітрена. У 1816 р. отримав ступінь доктора
медицини за дисертацію, в якій органи класифікував за можливими в них патологічними змінами.
З 1825 р. – професор описової анатомії в Парижі.
У 1836 р. перейшов на кафедру патологічної анатомії, де працював понад 30 років. У 1839 р. став
президентом Медичної академії. З-поміж багатьох
творів Крювельє особливо відомою була «Патологічна анатомія людського
тіла» з атласом із 230 рисунків, а також класична праця «Traité d’anatomie
pathologique générale». У цих працях велика увага приділена пухлинам
різних органів. Крювельє в 1835 р. вперше описав розсіяний склероз.
Купер, Астлі
(Astley Paston Cooper; 23.08.1768, Брук, Норфолк – 12.02.1841) – баронет, англійський хірург
й анатом. Його науковий доробок поширюється
на ділянки отології, судинної хірургії, анатомії та
патології грудної залози і яєчок, патології та хірургії
гриж. У 1836 р. першим зауважив, що симптоми
раку грудної залози змiнюються залежно вiд фази
менструального циклу.

Кушинґ, Гарві
(Harvey Williams Cushing; 08.04.1869, Клівленд,
штат Огайо – 07.10.1939, Нью-Гевен, штат Коннектикут) – американський хірург; засновник нейрохірургії як окремої галузі медицини. Виконав понад
2 тис. операцій з приводу пухлин мозку, знизивши
смертність після таких втручань від майже 100 до
10 %. Відомий неперевершеними лекціями. Автор
біографії одного з творців сучасної медицини –
Вільяма Ослера. За цю працю отримав престижну
Пулітцерівську премію (1926). Міжнародне товариство нейрохірургів назване іменем Кушинґа.
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Лаеннек, Рене
(René Théophile Hyacinthe Laënnec; 17.02.1781,
Кімпер, Бретань – 13.08.1826, Париж) – один із
засновників сучасної клінічної медицини і патологічної анатомії. У 1819 р. винайшов стетоскоп (а
отже – метод аускультації). Лікував Наполеона Бонапарта і всю французьку аристократію. Першим
описав клініку багатьох захворювань, запропонував терміни «перитоніт», «цироз», «туберкульоз»,
«меланома» та ін. У 1804 р., ще будучи студентом,
уперше продемонстрував хворого на меланому
(повідомив про цей випадок у 1805 р.) й описав клініку метастазів
меланоми в легенях. Послідовник Біша (Bichat), який у 1801 р. висунув
клітинну теорію раку. Рене помер у злиднях від туберкульозу.
Ланганс, Теодор
(Johann Ferdinand Friedrich Theodor Langhans; 28.09.1839, Гессен –
22.10.1915, Берн) – німецький лікар. У 1872 р. вперше описав морфологічні особливості лімфоми Годжкіна (багатоядерні великі клітини).
Ланґенбек, Бернхард
(Bernhard Rudolf Konrad von Langenbeck;
08.11.1810, Падингбюттель, поблизу Бремсргафена – 29.09.1887, Вісбаден) – німецький хірург.
Професор хірургії в Кілі (1841) і Берліні (1848), директор хірургічної клініки Берлінського університету (1848–1882). Творець найбільшої в Європі
хірургічної школи, серед представників якої –
Т. Більрот, Ф. Есмарх, В. Черні та ін. Заснував авторитетний дотепер хірургічний журнал «Langenbechs Archiv für klinische Chirurgie» (1860) і Товариство німецьких хірургів (1872). Запропонував низку нових методів
хірургічного лікування пухлин, а також у травматології, військово-польовій хірургії. Зокрема, в 1876 р. вперше здійснив часткову резекцію ураженої раком простати перинеальним доступом. Понад 20 хірургічних операцій названі іменем Ланґенбека.

«Хирургия не спорт, а больной человек – не объект для эксперимента»
(Н. Н. Петров)
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Ланкастер, Генрі
(Henry Oliver Lancaster; 01.02.1913, Сідней –
02.12.2001) – австралійський професор медичної
статистики. У 1956 р. з’ясував, що розвиток меланоми безпосередньо пов’язаний з інтенсивністю
сонячного випромінювання, яке є фактором ризику
цього захворювання.

Леві-Монтальчині, Ріта
(Rita Levi-Montalcini; народилася 22.04.1909 р.
в Турині) – італо-американський невролог. Походить зі знаної єврейської родини і належить
до нечисленної (менш ніж 50 тис.) єврейської
общини в Італії, серед представників якої –
видатні особистості Еміль Сеґре, Сальвадор Лурія (лауреат Нобелівської премії), Франко Модільяні та ін. У 1952 р. під час експериментів з
пересадженням злоякісних клітин у курячі ембріони виявила речовину,
яку назвала фактором росту нервової тканини (NGF). Висунула гіпотезу
про наявність у ракових клітинах речовин, що стимулюють ріст нервової
тканини (фактор росту). Лауреат Нобелівської премії 1986 р. (разом із
С. Коеном). З 2001 р. має титул пожиттєвого сенатора Італії. Перша жінкачлен Папської АН. Має рекорд тривалості життя з-поміж нобелівських
лауреатів (раніше він належав Тадеушу Рейхштейну, який прожив 99 років і
11 днів).
ЛеДрен, Анрі
(Henri F. LeDran; 1685–1771) – французький лікар. У посібнику для
студентів (1757) описав випадок, коли він видалив пухлину губи, але за
кілька місяців розвинувся метастаз, від якого хворий помер. ЛеДрен
дійшов висновку, що пухлинні клітини поширюються через лімфатичні судини. Рекомендував широко видаляти пухлинні утвори. Зауважив,
що аксилярні метастази при раку грудної залози погіршують прогноз.
Лейдіґ, Франц фон
(Franz von Leydig; 21.05.1821, Ротенберґ –
13.04.1908, там само) – німецький зоолог й анатом. Доброякісна гормонопродукуюча пухлина в
жінок (пухлина Лейдіґа), яка зумовлює вірилізацію
(появу чоловічих рис), походить з інтерстиціальних
клітин Лейдіґа.
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Лі, Мін Чіу
(Min Chiu Li) – американський онколог,
який (разом із Герцом) у 1956 р. повідомив про
високу ефективність хіміотерапії при метастатичних злоякісних пухлинах трофобласта (хоріокарциномах). З’ясував велику роль специфічного
пухлинного маркера – хоріонічного гонадотропіну – при цьому захворюванні. У 1960 р. один
із перших звернув увагу на чутливість пухлин
яєчок до хіміотерапії. Праці Лі 1970-х рр. щодо
застосування 5-фторурацилу при раку товстої
кишки стали основою для запровадження ефективної ад’ювантної
терапії при цьому захворюванні.
Лідон, Нік
(Nick Lydon) – американський хімік. Працює у фармацевтичній компанії «Novartis». Синтезував кілька інігібіторів тирозинкіназ. Серед
них – іматиніб («Ґлівек»), який зумовлює цілковиту гематологічну ремісію
в 90 % хворих на хронічну мієлоїдну лейкемію. Цей препарат – перший у
групі дуже перспективних протипухлинних засобів – малих молекул, які
пригнічують тирозинкіназу.
Ліккінт, Фріц
(Fritz Lickint) – німецький лікар. Першим наголосив у 1929 р. на
зв’язку між курінням цигарок і раком легені. У співпраці з нацистським
Комітетом боротьби проти засобів, які викликають звичку, і Німецькою
антитютюновою лігою опублікував 1100-сторінковий трактат «Тютюн і
організм» («Tabak und Organismus», 1939). Першим звернув увагу на те,
що злоякісні пухлини виникають на шляху тютюнового диму («rauchstrasse») – язик, ротова порожнина, стравохід, трахея, легені. Запропонував
термін «пасивне куріння» і повідомив про небезпеку такого куріння. Крім
цього, пов’язував з палінням цигарок розвиток атеросклерозу.
З ідеологічних мотивів праці Ліккінта після Другої світової війни
замовчувалися.
Ліллі, Елай (Eli Lilly) – див. розділ ІІ.

«Больной – это всегда человеческая личность со всеми сложными переживаниями, а отнюдь не безликий “случай”» (Н. Н. Петров)
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Лінґ, Віктор
(Victor Ling) – канадський онколог китайського походження. Основні його дослідження
стосуються проблеми резистентності пухлин до
дії цитостатиків. У 1983 р. виявив особливий
білок – Р-глікопротеїн, що міститься в клітинній
мембрані й відповідає за видалення з пухлинної
клітини субстанцій, які є для неї токсичними.

Лінч, Генрі
(Henry T. Lynch; народився 04.01.1928 р. в Лоуренс, штат Массачусетс) –
американський лікар. Наприкінці 1960-х – на початку 1970-х рр. описав
багато сімей, у яких спостерігалася схильність до розвитку раку грудної
залози і яєчників, причому вона успадковувалася за аутосомальнодомінантним типом. Описав сімейні синдроми схильності до розвитку
колоректальних раків (синдроми Лінча І і ІІ).
Ломбард, Герберт
(Herbert L. Lombard; 1889, штат Мен – 27.11.1979) – американський
онколог, основним колом інтересів якого була епідеміологія раку. У
1950 р. першим наголосив на зв’язку між раннім заміжжям і раком
шийки матки. Опублікував у 1959 р. ґрунтовну працю про роль куріння в
епідеміології раку легені.
Хворів на рак шкіри. Помер від серцевої недостатності у 89-річному
віці в Pondville State Hospital, співзасновником якого він був.

Майлс, Вільям
(William Ernest Miles; 1869, Тринідад – 24.09.1947,
Лондон) – британський хірург. У 1908 р. впровадив
у клінічну практику абдоміно-перинеальну резекцію прямої кишки (уперше таку операцію виконав
у 1884 р. В. Черні). Ця операція за принципами
відповідала операції Голстеда при раку грудної
залози. Тривалий період висока післяопераційна
смертність не давала змоги широко застосовувати
операцію Майлса. Хірурги віддавали перевагу
менш ефективній (зокрема, з огляду на видалення
регіонарних лімфатичних вузлів), але безпечнішій перинеальній резекції.
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Маймонід, Моїсей
(Moses Maimonides; 30.03.1135, Кордоба, Іспанія –13.12.1204, Фостат, Єгипет) – видатний єврейський лікар, вчений і філософ. Написав десять медичних трактатів. У п’ятому трактаті подав хірургічні афоризми, причому деякі з них стосуються
методів лікування раку. Його рекомендація щодо
лікування великих пухлин предбачала «вирізання
пухлини та цілковите викорінення її, а також її оточення, аж до здорової тканини, за винятком випадків, коли пухлина містить великі судини і [або] розташовується безпосередньо біля будь-якого основного органа, – тоді вирізання ризиковане».
МакДовелл, Ефраїм
(Ephraim McDowell; 11.11.1771, Рокбридж-Каунті, штат Вірджинія – 25.06.1830) – американський
лікар. У 1809 р. вперше успішно видалив пухлину
яєчника, що важила 10 кг, причому пацієнтка прожила після втручання понад 30 років. Операція
тривала 25 хв. На загал, виконав ще 12 таких операцій, заклавши основи сучасної оперативної
онкогінекології.

Маккензі, Морелл
(Morell Mackenzie; 07.07.1837, Лейтонстоун,
Ессекс – 03.02.1892, Лондон) – англійський
лікар. Належить до засновників британської
отоларингології. Запровадив у 1871 р. біопсію
пухлини гортані як основу діагностики цього
захворювання. У 1880 р. проаналізував 19 проведених у світі до того часу ларингектомій –
8 пацієнтів померло впродовж 2 тижнів після операції, а ще 7 – від рецидивів упродовж кількох
місяців. Автор багатьох книг з отоларингології та ларингоскопії. Відомий своєю контроверсійною участю в лікуванні німецького імператора
Фрідріха ІІІ.
Марсден, Вільям
(William Marsden; 1796, Шефілд – 1867, Лондон) – англійський хірург.
У 1851 р. заснував у Лондоні Royal Marsden Hospital. Нині – це один
із найвідоміших онкологічних центрів світу (у ньому лікується понад
40 тис. хворих щороку).
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Мартленд, Гаррісон
(Harrison Stanford Martland; 10.09.1883, Ньюарк,
штат Нью-Джерсі – 01.05.1954, там само) – американський патолог. У другій половині 1920-х рр.
опублікував кілька статей, у яких пов’язав виникнення злоякісних пухлин із дією радіації (на прикладі остеогенної саркоми осіб, що наносили люмінісцентні фарби на циферблати годинників).

Мейґс, Джозеф
(Joseph Vincent Meigs; 24.10.1892, Ловел, штат Массачусетс – 24.10.1963,
Сиракузи, штат Каліфорнія) – американський акушер-гінеколог. У
1942–1955 рр. – професор клінічної гінекології в Гарвардському університеті. Описав пухлини яєчників (найчастіше фіброми), що супроводжуються асцитом і плевральним випотом (синдром Мейґса). Удосконалив
операцію Вертгайма, доповнивши її стандартною двобічною тазовою лімфаденектомією (розширена за Мейґсом операція Вертгайма). У 1944 р.
повідомив про 47 пацієнток, яким виконав таку операцію, причому у
8 хворих були уражені лімфатичні вузли, але жодна з них не померла в
післяопераційний період. Виживання хворих на рак шийки матки в І стадії
перевищило 80 %, а в ІІ стадії – 60 %. Ці роботи Мейґса сприяли поверненню інтересу онкогінекологів до оперативного лікування раку шийки
матки після їх захоплення променевою терапією в першій половині минулого століття. Помер раптово внаслідок тромбозу судин серця саме на
71-й свій день народження.
Мейо, Вільям
(William James Mayo; 29.06.1861, Ле-Суер, штат
Міннесота – 28.07.1939, Рочестер, там само) –
видатний американський хірург. Заснував
(із братом Чарльзом Горацієм) всесвітньо відому Клініку Мейо (Mayo Clinic, 1889) і Фонд Мейо.
Головні праці стосуються хірургії шлунка, жовчевого міхура та прямої кишки, зокрема при раку
цих органів.

Мерк, Фрідріх
(Friedrich Jacob Merck) – німецький фармацевт. Відкрив у 1668 р.
аптеку в Дармштадті. У 1816 р. його нащадок Емануель Мерк долучив
до неї виробництво ліків. У 1891 р. Ґеорґ Мерк заснував у США дочірню
компанію «Merck & Co». У 1917 р. ця компанія внаслідок Першої світової
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війни була конфіскована і стала незалежною. За
межами США відома як «Merck Sharp & Dohme»
(«MSD»). Її штаб-квартира розташована в Уайтхауз
(штат Нью-Джерсі). За даними журналу «Fortune»
у 2006 р., річний грошовий обіг компанії «Merck»
сягнув 23,425 млрд доларів (6-те місце серед фармацевтичних компаній світу). Ця компанія – розробник таких важливих сучасних засобів онкології, як
«Emend» (aprepitant / апрепітант) – протиблювотний
засіб для хіміотерапії з нового класу NK1-блокаторів;
«Gardasil» (вакцина проти вірусу папіломи людини
для профілактики раку шийки матки); «Zolinza»
(vorinostat / воріностат) – тарґетний препарат для
лікування Т-клітинної лімфоми.
Меркель, Фрідріх
(Friedrich Sigmund Merkel; 1845–1919) – німецький анатом і гістолог. У
1875 р. відкрив особливий тип клітин шкіри, які через три роки назвали
його іменем. З клітин Меркеля розвивається рідкісний дуже агресивний
тип злоякісних пухлин.
Мерсьє, Луї
(Louis Auguste Mercier; 21.08.1811, ПлессіСент-Жан – 11.06.1882) – французький уролог. У
1857 р. першим виконав орхіектомію для лікування гіперплазії простати. Згодом ця операція стала
важливим методом лікування раку цього органа.
Був дуже успішним і багатим лікарем.

Мікулич-Радецький, Іван
(Johannes Freiherr von Mikulicz-Radecki) – див. розділ ІІ.
Мільштейн, Сезар
(César Milstein; 08.10.1927, Байя-Бланка, Арґентина – 24.03.2002, Кембридж, Англія) – арґентинський біохімік єврейського походження. У
1958 р. після чергового перевороту покинув
батьківщину. Роботу продовжував у Великобританії. Мільштейн (разом із Келлером) у 1975 р.
опублікував методику продукування моноклональних антитіл. За це їх нагородили Нобелівською
премією з фізіології та медицини (1984).
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Моніц, Еґаш
(António Caetano de Abreu Freire Egas Moniz;
29.11.1874, Аванка – 13.12.1955, там само) – португальський невропатолог і нейрохірург. Останній нащадок стародавнього роду португальських
аристократів. Як і багато інших невропатологів,
Моніц відчував нестачу методів, що уможливили
б прижиттєве вивчення захворювань головного
мозку людини. Тому впродовж багатьох років
шукав нові фізичні методи діагностики психічних
хвороб. У 1927 р., використавши рентґенівські
промені й рентґеноконтрастний йод, що робить кровоносні судини мозку
помітними на тлі навколишніх тканин (церебральна ангіографія), уперше запропонував метод діагностики пухлин мозку. Лауреат Нобелівської
премії (1949) за відкриття терапевтичного впливу лейкотомії під час деяких психічних захворювань, що тоді мало вагоме значення для розвитку
психіатрії. У 1903–1917 рр. Моніц – депутат португальського парламенту, а
в 1917–1918 рр. – міністр закордонних справ Португалії.
Монтґомері, Джон
(John Montgomery) – американський медичний хімік. Під його керівництвом створено цитостатики з групи нітрозосечовини та флударабін (суттєво поліпшив результати лікування хронічної лімфоцитарної
лейкемії).
Мотцер, Роберт
(Robert J. Motzer) – американський онколог.
Працює в Memorial Sloan-Kettering Cancer Center
(Нью-Йорк). Найвідоміші роботи стосуються нирковоклітинного раку. Зокрема широко використовується запропонована ним наприкінці 1990-х рр.
система прогнозування цього захворювання.

Мур, Чарльз
(Charles Moore; 1821–1870) – англійський хірург. У 1867 р. проаналізував тодішній стан хірургічного лікування раку грудної залози і
дійшов висновку, що при економному видаленні пухлин частота місцевих
рецидивів обернено пропорційна відстані від рубця. Рекомендував
мастектомію з видаленням достатньої кількості шкіри, а також вилученням
регіонарних лімфатичних вузлів.
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Мюллер, Йоганн
(Johannes Peter Müller; 14.07.1801, Кобленц –
28.04.1858, Берлін) – один із найвидатніших біологів
XIX ст. У патологічній анатомії головною заслугою
Мюллера є те, що він створив сучасне вчення про
пухлини. Їх мікроскопічні дослідження розпочав
у 1836 р. і виявив різницю між доброякісною тканиною та злоякісною пухлиною. Першим з’ясував,
що пухлинний ріст спричинений такими ж клітинами, як і в нормальних тканинах. Заперечив, що
пухлини складаються з лімфи. Зауважив схожість
мікроскопічної будови пухлин й ембріона, першим почав систематизувати пухлини. Висунув популярну свого часу теорію виникнення пухлин з
бластеми.

Набель, Ґарі
(Gary Nabel) – американський вірусолог й імунолог. У 1993 р. вперше довів можливість застосування прямого переміщення генів у лікуванні раку в людей (хворих на меланому). Переміщений ген продукував білок, який атакувався імунною системою.

Неґелі, Отто
(Otto Nägeli; 09.07.1871, Ерматинґен – 1938) –
швейцарський гематолог. У 1900 р. описав
мієлобласт і поділив лейкемії на мієлоїдні та
лімфоцитарні.

Нітце, Максиміліан
(Maximilian Carl-Friedrich Nitze; 18.09.1848, Берлін – 23.02.1906) –
німецький уролог. Запропонував прилад із джерелом світла, який
можна було ввести в порожнину сечового міхура через уретру, –
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металевий катетер із загнутим кінцем. Освітлювач проводився всередині тубуса і складався з
платинової петлі, вміщеної в тонкооброблене
гусяче перо. З допомогою Бенеке, оптика з Відня,
була виготовлена система лінз, змонтована в
трубці. Цим суттєво збільшене поле зору приладу.
У 1894 р. цистоскопію вперше застосували для
діагностики пухлин сечового міхура.

Нортон, Леррі
(Larry Norton) – американський онколог. Належить до найвідоміших сучасних медикаментозних онкологів (хіміотерапевтів) світу. Працює в Memorial Sloan-Kettering Cancer Center.
Висунув кілька фундаментальних теорій дії цитостатиків (зокрема, теорію клітинної кінетики
пухлин, принцип «щільності дози»). Очолює багато
клінічних проектів.

Павло Егінський
(625, о. Егін – 690) – візантійський лікар. Автор 7-томного посібника
(657), у якому узагальнені медичні знання античних авторів (насамперед
з хірургії й акушерства). Описані Павлом операції вважалися класичними аж до XVII ст. На його думку, найпоширенішими є раки грудної залози
та матки. Стверджував, що хірургія раку матки не має сенсу. Рекомендував пухлину грудної залози не припікати, а видаляти.
Папаніколау, Джордж
(George Nicholas Papanicolaou; 13.05.1883,
Кімі, о. Юбіа, Греція – 19.02.1962, Маямі, штат
Флорида) – американський цитолог і патолог
грецького походження. Закінчив університет
в Афінах у 1904 р. У 1913 р. емігрував до США.
Згодом почав працювати цитологом у New
York Hospital і Cornell Medical College. Запропонував у 1923 р. метод ексфоліативної цитології (тест Папаніколау – PAP-тест) для діагностики раку шийки або тіла
матки. У 1928 р. опублікував статтю «New detection of cancer», де узагальнив свій перший досвід. Однак до другої половини 1940-х рр. лікарі скептично ставилися до PAP-тесту. Лише в 1948 р. Папаніколау запросили
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відкрити симпозіум авторитетного Американського товариства клінічних
патологів лекцією «Цитологічна діагностика раку». Відтоді PAP-тест стали
широко застосовувати в усьому світі, врятувавши життя мільйонам жінок.
Парацельс
(Paracelsus, насправді – Philippus Theophrastus
Aureolus Bombastus von Hohenheim; 24.10.1493,
Швіц, Швейцарія – 24.09.1541, Зальцбурґ) – лікар
епохи Відродження. Його псевдонім означає той,
хто наблизився до Цельса – славетного римського
філософа початку нашої ери. Навчався у Феррарі
(Італія). Близько 1515 р. отримав звання лікаря. Був
професором університету (1526) і міським лікарем у
Базелі. Багато мандрував по Європі. Різко виступав
проти схоластичної медицини і бездумного шанування авторитету Ґалена, протиставляючи їм спостереження та досвід.
Відхиляв давнє вчення про чотири соки людського тіла і вважав, що всі
процеси, які відбуваються в організмі, – це хімічні процеси.
На його думку, причиною раку є накопичення солей сірки та миш’яку в крові, – це підтверджувалося захворюваннями в шахтарів, хіміків, каменярів, металургів. Вивчав лікувальну дію різних хімічних елементів і сполук; зблизивши хімію з медициною, Парацельс став одним із
засновників ятрохімії. Виділяв ліки з рослин і застосовував їх у вигляді
тинктур, екстрактів й еліксирів; розвинув нове тоді уявлення про дозування ліків. Використовував мінеральні джерела для лікувальних цілей.
Наголошував на необхідності пошуків і застосуванні специфічних засобів
проти окремих хвороб (наприклад, ртуті проти сифілісу).
Паре, Амбруаз
(Ambroise Paré; близько 1510, Бур-Ерсан, біля
Лаваля – 20.12.1590, Париж) – найвидатніший
французький хірург XVI ст. Рекомендував оперувати пухлини лише тоді, коли їх можна видалити
цілком. Видаляв невеликі пухлини грудної залози,
використовуючи сірчану кислоту для припечення
рани. Великі пухлини лікував місцево (молоком,
оцтом, мазями). Причиною раку вважав порушення дієти, внаслідок чого у крові накопичуються
шкідливі речовини.
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Пастан, Іра
(Ira Pastan; народився 01.06.1931 р. у Вінтроп,
штат Массачусетс) – американський молекулярний біолог. Запропонував імунотоксини (приєднав
летальні токсини рослинного або бактеріального
походження до антитіл) для лікування раку. Це,
врешті, стало практичним втіленням ідеї Ерліха
про «магічну кулю».

Пеан, Жюль
(Jules-Emile Péan; 29.11.1830, Шатодан –
30.01.1898, Париж) – французький хірург. Одним
із перших провів видалення яєчників – оваріектомію (1864). Уперше – 9 квітня 1879 р. – видалив
частину шлунка при раку. Пацієнт помер на 5-й
день після операції. У 1890 р. запровадив вагінальну гістеректомію при раку. Іменем Пеана названі
кровозупинний затискач, операція розсікання
легені (пневмотомія Пеана-Ру). Власним коштом
побудував лікарню в Парижі (названа його ім’ям).
Педжет, Джеймс
(James Paget; 11.01.1814, Ярмус, Норфолк,
Англія – 30.12.1899, Лондон) – відомий британський хірург і патолог. Вважається (поруч з Вірховим) засновником наукової медичної патології. Зпоміж найвідоміших праць – «Лекції про пухлини»
(«Lectures on Tumours», 1851) і «Лекції з хірургічної
патології» («Lectures on Surgical Pathology», 1853).
У 1871 р. королева Вікторія надала Педжету титул
баронета. Описав у 1874 р. 15 випадків хронічної
виразки соска в поєднанні з раком грудної залози (хвороба Педжета грудей) – вважав, що хронічне виразкування спричинювало рак. Однак сьогодні відомо, що це окреме захворювання. Ім’я
Педжета мають ще кілька епонімів хвороб і симптомів. Зокрема, у 1876 р.
він описав п’ять випадків «osteitis deformans» (хвороба Педжета кісток).
Першим запропонував видаляти пухлину замість ампутації кінцівки при
мієлоїдній саркомі.
Педжет, Стівен
(Stephen Paget; 1855–1926) – англійський хірург, син славетного
хірурга і патолога Джеймса Педжета. Проаналізувавши результати

600 Розділ ІІІ. Подвижники онкології
великої кількості посмертних розтинів хворих
на рак грудної залози, у 1889 р. висунув теорію
«зерен і ґрунту» для пояснення вибіркового метастазування (наприклад, раку грудної залози
в кістки, печінку, легені, а не в селезінку). «Коли
дерево (пухлина) посилає насіння (ракові клітини), то насіння поширюється в усіх напрямках,
але вижити чи вирости воно може лише тоді, коли
впаде на відповідний ґрунт (орган)».

Пейріль, Бернард
(Bernard Peyrilhe; 1735–1804) – французький хімік. У 1773 р. він отримав
премію Ліонської академії наук за есе «Що таке рак?», в якому описав
перший в історії онкологічний експеримент, – ввів екстракт з ракової
пухлини грудної залози собаці. Автор першої у світі монографії про рак
(1776).
Пейті, Девід
(David Howard Patey; 27.03.1899, Монмоусшик, Уельс – 27.03.1977) –
англійський хірург. У 1932 р. запропонував модифікацію мастектомії,
при якій зберігаються великий і малий грудні м’язи (операція Пейті). У
1948 р. повідомив, за матеріалами 1930–1943 рр., про результати
традиційної мастектомії (за Голстедом) і модифікованої ним мастектомії –
не було різниці у виживанні й частоті місцевих рецидивів.
Пенкост, Генрі
(Henry Khunrath Pancoast; 26.02.1875, Філадельфія – 1939) –
американський радіолог. У 1912 р., працюючи в Пенсильванському
університеті, став першим у США професором рентґенології. Запропонував застосовувати рентґенотерапію при неоперабельних пухлинах.
У 1932 р. описав карциному верхівки легені (пухлина Пенкоста), яка
уражає плечове сплетення, підключичні судини та хребці. Крім цього,
відомий синдром Пенкоста, який характеризується наявністю пухлини
шиї з деструктивними змінами в грудній порожнині й ураженням плечового сплетення та шийних симпатичних нервів.
Петі, Жан
(Jean Louis Petit; 1674–1750) – французький хірург. Член Французької
академії. Він та шотландський хірург Б. Белл першими під час мастектомії видаляли частину грудної залози з грудним м’язом і лімфатичними
вузлами.
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Петров, Ніколай Ніколаєвіч
(Николай Николаевич Петров; 14.12.1876, Петербурґ – 02.03.1964,
Лєнінґрад) – радянський хірург-онколог. Основоположник російської
і радянської онкологій. Член-кореспондент АН СРСР (1939). Академік
АМН СРСР (1944). Герой Соціалістичної Праці (1957). У 1912–1913 рр. –
професор госпітальної хірургічної клініки Варшавського університету.
У 1913–1958 рр. – завідувач кафедри хірургії Інституту вдосконалення лікарів. У 1926 р. створив й очолив Лєнінґрадський онкологічний інститут
(з 1966 р. – ім. Петрова). Основні праці – з питань експериментальної
(наприклад, отримання злоякісних пухлин у мавп), теоретичної (поліетіологічна теорія виникнення та розвитку злоякісних пухлин) і клінічної
(абластика й антибластика, метод комбінованого лікування пухлин) онкологій. Автор першого (1910) ґрунтовного посібника з онкології російською
мовою. Створив школу хірургів-онкологів. Лауреат Сталінської (1942) і
Лєнінської премій (1963).
Піккар, Мартін
(Martine Piccart-Gebhart) – європейський онколог. Спеціалізується
на медикаментозному лікуванні раку. Керує відділом хіміотерапії в
Jules Bordet Institute (Брюссель). З 2006 р. – президент European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC), яка об’єднує понад
2 500 спеціалістів і 300 онкологічних закладів Європи. У понад 100 клінічних дослідженнях цієї організації беруть участь понад 6 500 пацієнтів
щороку.
Плау, Ейб
(Abe Plough) – американський бізнесмен. У
1908 р. 16-річний Ейб отримав від батька 125 доларів, на які створив компанію «Plough’s Antiseptic Healing Oil». У 1971 р.
ця компанія об’єдналася з «Schering Corporation», утворивши компанію
«Schering Plough». Штаб-квартира останньої розташована в Самміті (штат
Нью-Джерсі). За даними журналу «Fortune», у 2006 р. її річний грошовий
обіг сягнув 10,461 млрд доларів (13-те місце серед фармацевтичних
компаній світу). Ця компанія – розробник таких важливих сучасних
протипухлинних засобів, як «Intron A» (interferon alfa-2b / інтерферональфа-2b) та «Temodal» (temozolomide / темозоламід). Темозоламід
увійшов на 147-му місці (703 млн доларів) до переліку 200 ліків, які найбільше продавалися у 2006 р.
Потт, Персіваль
(Percival Pott; 06.01.1714, Лондон – 22.12.1788, там само) – один з найвідоміших англійських хірургів XVIII ст. Зосереджувався на ортопедії,
якої був одним із засновників. Працював у St Bartholomew’s Hospital. У
1775 р. повідомив про високу частоту специфічного злоякісного ураження
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шкіри калитки в сажотрусів Лондона. Сучасники
Потта пов’язували це з венеричними хворобами,
які набули великого поширення в місті. Натомість
він припускав, що причиною цієї форми раку є хронічна дія сажі. Дослідження Потта – перше в галузі
епідеміології раку. Його результати вперше засвідчили, що рак може спричинятися зовнішніми чинниками. Крім цього, Потт описав рак язика та щоки,
які пов’язував з карієсом зубів.
Пуленк, Каміль
(Camille Poulenc, 1864, Париж – 1942, Еспаліон) –
французький хімік і фармацевт. У 1928 р. створив
компанію «Rhône-Poulenc». У 1999 р. вона об’єдналася з німецькою компанією «Hoechst AG», утворивши компанію «Aventis». Останню придбала у 2004 р. компанія «SanoiSynthélabo». Відтоді – це концерн «Sanoi-Aventis» зі штаб-квартирою в
Парижі. За даними журналу «Fortune», у 2006 р. його річний грошовий
обіг сягнув 35,643 млрд доларів (3-тє місце серед фармацевтичних компаній світу). Серед онкологічних засобів, розроблених концерном «SanoiAventis», такі важливі цитостатики, як «Taxotere» (docetaxel / доцетаксел) та
«Eloxatin» (oxaliplatin). Обидва увійшли до переліку 200 ліків, які найбільше
продавалися у 2006 р.: «Taxotere» – на 37-му місці (2 201 млн доларів), а
«Eloxatin» – на 38-му місці (2 127 млн доларів).
Пфайзер, Чарльз
(Karl «Charles» Pizer; 1824, Людвіґсбурґ, Німеччина – 19.10.1906, Нью-Йорк) – німецький хімік, який емігрував у США на початку 1840-х рр.
Заснував у 1849 р. фармацевтичну компанію
«Charles Pizer & Co». У 2002 р. компанія «Pizer»
придбала компанію «Pharmacia & Upjohn» (розробник багатьох протипухлинних засобів). Внаслідок цього перша стала найбільшою фармацевтичною компанією світу. Її штаб-квартира розташована
в Нью-Йорку. За даними журналу «Fortune», у 2006 р.
річний грошовий обіг компанії «Pizer» сягнув
45,083 млрд доларів (перше місце у світі). Ця компанія – розробник таких важливих сучасних протипухлинних засобів, як «Aromasin» (exemestan /
екземестан), «Campto» (irinotecan / іринотекан),
«Sutent» (sunitinib / сунітиніб). До переліку 200 ліків,
які найбільше продавалися в 2006 р., увійшов протипухлинний засіб
компанії «Campto» (903 млн доларів, 122-ге місце).

Розділ ІІІ. Подвижники онкології 603
Рамадзіні, Бернардіно
(Bernardino Ramazzini; 03.11.1633, Модена –
05.11.1714, Падуя) – італійський лікар. У 1713 р.
звернув увагу на фактичну відсутність раку шийки
матки в монахинь і високу частоту виникнення
раку грудної залози в тій самій популяції. Дійшов висновку, що ця відмінність пов’язана з незвичайним способом життя – зі статевим утриманням. Це спостереження стало передумовою
відкриття важливої ролі гормональних факторів
у розвитку раку. На його честь у 1982 р. засновано
Колегію Рамадзіні – всесвітню організацію медиків з вивчення виробничих захворювань, спричинених негативним впливом довкілля.
Ратман, Джордж
(George B. Rathmann) – американський бізнесмен. Один із засновників і перший генеральний
директор (1980–1988) біотехнологічної компанії «Amgen Inc». Її штаб-квартира розташована в Саусенд-Оаксі (штат
Каліфорнія). У 2007 р. річний грошовий обіг компанії «Amgen» сягнув
понад 14 млрд доларів. Ця компанія – розробник і виробник таких важливих сучасних протипухлинних засобів, як «Epogen» (epoetin alfa /
еритропоетин-альфа), «Neupogen» (ilgrastim / філграстим), «Aranesp»
(darbepoetin alfa / дарбепоетин-альфа), «Neulasta» (PEG-ilgrastim /
PEG-філграстим), «Vectibix» (panitumumab / панітумумаб; новий засіб
для лікування раку товстої кишки). Активно досліджується антирезорбційний засіб «AMG 162» (denosumab / денозумаб). Серед 200 ліків, які
найбільше продавалися в 2006 р., було чотири протипухлинні засоби компанії – «Aranesp» (4 121 млн доларів, 11-те місце), «Neulasta» (2 710 млн доларів, 28-ме місце), «Epogen» (2 511 млн доларів, 33-тє місце), «Neupogen»
(1 213 млн доларів, 85-те місце).
Рекам’є, Жозеф
(Joseph-Claude-Anthelme Récamier; 06.11.1774,
Беллі – 28.06.1852) – французький гінеколог. У
1829 р., описуючи пухлинні утвори в головному
мозку хворої на рак грудної залози, вперше вжив
у сучасному значенні термін «метастаз» (métastases cancéreuses). Вважав, що ніхто не убезпечений
від захворювання на рак, бо його причиною, на
думку лікаря, є ембріональні залишки. Порушення
дієти, різні чинники довкілля, деякі хвороби
(сифіліс, туберкульоз тощо) можуть активувати
ці залишки (згодом цю теорію розвинув Конгейм).
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Реклінгаузен, Фрідріх
(Friedrich Daniel von Recklinghausen; 02.12.1833,
Ґютерслог, Вестфален – 26.08.1910, Страсбурґ) –
німецький патолог. Працював у Вюрцбурзі (1866–
1872) і Страсбурзі (1872–1906). Дав визначення
нейрофіброматозу (хвороба Реклінгаузена). Саме
він уперше описав ретроградну циркуляцію пухлинних клітин і розпочав систематичне вивчення
кісткових метастазів.

Рентґен, Вільгельм (Wilhelm Conrad Röntgen) – див. розділ ІІ.
Ридиґер, Людвік
(Ludwik Rydygier; 21.08.1850, Дусоцин, Пруссія –
26.06.1920, Львів) – польський хірург. У 1869–
1878 рр. вивчав медицину в Ґрайсвальді. Після
цього працював хірургом у Холмі. З 1887 р. – на
кафедрі хірургії Яґелонського університету в
Кракові. У 1889 р. організував перший у Польщі
з’їзд хірургів. У 1897 р. запрошений очолити новостворену кафедру хірургії та клініку Львівського
університету. Другим у світі (а повідомив першим) 16 листопада 1880 р. здійснив резекцію пілоруса шлунка при раку.
Операція тривала 4 год., а 63-річний пацієнт Юліуш Міколаєвич помер
через 12 год. внаслідок серцевої недостатності (згодом Ридиґер постійно
дискутував щодо пріоритету операції з Більротом). Був другим після
Ру, хто у 1908 р. спробував реконструювати стравохід частиною тонкої
кишки, перенесеної у передній відділ грудної клітки. Запровадив багато
оригінальних оперативних методик у кардіохірургії, урології й ортопедії.
У 1901–1902 рр. – ректор Львівського університету. Все життя був польським патріотом. Під час Першої світової війни очолив військовий госпіталь у Брно. Потім повернувся до Львова, де брав участь у польськоукраїнській війні 1918 р. Похований на Личаківському цвинтарі у Львові
(на Cmentarzu Obrońców Lwowa).
Ріґоні-Штерн, Доменіко
(Domenico Rigoni-Stern) – італійський лікар. У 1842 р. він опублікував
першу ґрунтовну працю стосовно епідеміології раку в місті Верона
впродовж 1769-1830 рр. Зауважив, що жінки хворіють на рак частіше,
ніж чоловіки. Серед перших найпоширеніші рак грудної залози та тіла
матки (ними зумовлена третина смертей від злоякісних пухлин). За
його спостереженнями, на рак шийки матки рідко хворіють монахині
(це пов’язував зі статевим утриманням); ризик виникнення раку під-
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вищується з віком; жителі міст хворіють на рак частіше, ніж селяни, а
неодружені – частіше, ніж одружені.
Рід, Дороті
(Dorothy Reed Mendenhall; 22.09.1874, Колумбус, штат Огайо – 31.07.1964, Честер, штат Північна
Кароліна) – американський патолог. Одна з перших
американок, яка здобула вищу медичну освіту. У
1896 р. вступила до одного з найвідоміших у світі
медичних навчальних закладів Johns Hopkins Medical School (створена в 1893 р.), закінчивши його
в 1900 р. 5-ю з 43 студентів. Дороті першою чітко
відрізнила морфологічні характеристики лімфоми
Годжкіна від туберкульозу, а в 1902 р. опублікувала відому статтю, у якій описала характерні для лімфоми Годжкіна гігантські клітини з великим одним або двома ядрами (клітини ШтернберґаРід) і наголосила на їх винятковому діагностичному значенні (Штернберґ
перед тим лише описав такі клітини, не пов’язуючи їх тільки з лімфомою
Годжкіна).
Річ, Арнольд
(Arnold Rice Rich; 28.03.1893, Бірмінґем, штат
Алабама – 17.04.1968, Балтимор, штат Мериленд) –
професор патології в Johns Hopkins Medical School
(1944–1958). До початку ХХ ст. рак простати вважався дуже рідкісним захворюванням. У великому
дослідженні, опублікованому в 1935 р., Річ з’ясував,
що за результатами аутопсій в 14 % усіх чоловіків
можна виявити латентний рак простати, а при віці
понад 70 років – у 28 % чоловіків.
Роадс, Корнеліус
(Cornelius P. Rhoads; 20.06.1898, Спринґфілд,
штат Массачусетс – 13.08.1959, Стонінґтон, штат
Коннектикут) – американський онколог. Брав
активну участь у дослідженнях, які дали змогу
впровадити перший цитостатичний засіб – мустарген – для лікування онкологічних хворих. Це сталося після вибуху 3 грудня 1943 р. в порту Барі на
півдні Італії, що спричинив отруєння багатьох
людей іпритом. Цей випадок розслідували за
участю Роадса. Водночас, American Association for
Cancer Research посмертно позбавила Роадса відзнаки молодих вчених,
яку він отримав у 1931 р. З’ясувалося, що він експериментально вводив
злоякісні клітини ув’язненим у Пуерто-Рико – кілька з них згодом померло.
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Робертс, Аніта (Anita B. Roberts) – див. розділ ІІ.
Розенберґ, Барнетт
(Barnett Rosenberg; народився у 1926 р.) –
американський хімік. Працюючи в Мічиґанському університеті, у 1965 р. з’ясував, що платиновмісні сполуки здатні пригнічувати поділ клітин,
а отже, що їх можна застосовувати для лікування
солідних пухлин. Відкриттю передував щасливий
випадок, коли Розенберґ зауважив, що бактерії
перестають розмножуватися під дією електричного струму біля виготовленого з платини електрода. Розенберґ зрозумів: причиною артефакту є не
вплив електричного струму, а дія платини. У 1978 р. було зареєстровано
широковідомий цитостатик цисплатин, застосування якого змінило лікування багатьох пухлин, зокрема пухлин яєчок.
Рокітанський, Карл фон
(Carl Freiherr von Rokitansky; 19.02.1804,
Кьоніґґрец, Богемія, тепер – Градець Кралове,
Чехія – 23.07.1878, Відень) – австрійський лікарпатолог і політик чеського походження. Член (з
1848 р.) і президент (з 1869 р.) Імперської АН, член
Паризької АН (1870). У 1834–1875 рр. – професор
патологічної анатомії Віденського університету
й водночас – прозектор міської лікарні (за існуючими даними, впродовж життя виконав понад
30 тис. аутопсій). У 1844 р. створив у Відні першу
самостійну кафедру патологічної анатомії з музеєм препаратів. Належить до найвідоміших представників описової патологічної анатомії, що
тісно пов’язана з клінічною практикою. Першим зауважив, що при розвитку пухлини злоякісні клітини дедалі більше відрізняються від нормальних.
Роус, Френсіс (Francis Peyton Rous) – див. розділ ІІ.
Ру, Цезар
(César Roux; 1857, Монт-ля-Віль – 1934, Лозанна) – швейцарський хірург. Учень Т. Ланганса та Е. Кохера. Запропонував накладати анастомоз
(Y-подібний анастомоз Ру), що дотепер широко практикується при пухлинах антральної частини шлунка, а також підшлункової залози. У 1926 р.
вперше у світі успішно видалив феохромоцитому (через сім місяців таку ж
операцію виконав у США Чарльз Мейо).
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Руссі, Ґюстав
(Gustave-Samuel Roussy; 24.11.1874, Веве, біля
Женеви – 30.09.1948, Париж) – швейцарськофранцузький невропатолог. Однією із сфер його
наукових інтересів була онкологія. Мав неабиякі
організаторські здібності. У 1925 р. очолив кафедру патологічної анатомії медичного факультету в
Парижі; у 1930 р. став директором Інституту раку,
який сам створив. З 1933 р. – декан медичного факультету, а з 1937 р. – його ректор. Під час німецької окупації був усунений з цієї посади. Його іменем
названо один із найавторитетніших у світі онкологічних закладів – Інститут
Ґюстава Руссі (Institute Gustave-Roussy) у Віллєжуїф під Парижем.

Свенсон, Роберт (Robert A. Swanson) – див. розділ ІІ.
Склодовська-Кюрі, Марія (Maria Skłodowska-Curie) – див. розділ ІІ.
Слоан, Альфред
(Alfred Pritchard Sloan, Jr.; 23.05.1875 – 17.02.1966) – американський
бізнесмен і філантроп. У 1923–1956 рр. – директор і президент компанії
«General Motors». Разом із віце-президентом цієї компанії винахідником Чарльзом Кеттерінґом (Charles F. Kettering) надав у 1945 р. фінансову
підтримку – 4 млн доларів – Онкологічному госпіталю Нью-Йорка (New
York Cancer Hospital, заснований у 1884 р.). На відзнаку цієї пітримки лікарню перейменовано в Memorial Sloan-Kettering Cancer Center (MSKCC).
Заклад має 437 ліжок, у ньому щороку лікується понад 20 тис. пацієнтів.
За даними журналу «U.S. News & World Report», у 2007 р. цей госпіталь посів друге місце серед онкологічних закладів США. Від 2000 р. його директором є лауреат Нобелівської премії Гарольд Вармус.
Сміт, Едвін
(Edwin Smith; 27.04.1822, Бриджпорт, штат Коннектикут – 1906) –
американський торговець і колекціонер старожитностей. У 1862 р. придбав у Луксорі папірус, який є найдавнішим документом, що стосується
історії медицини – 1600 років до н.е. Перекладений у 1930 р. Текст приписують лікарю давнього світу – Імхотепу. У папірусі описано вісім випадків
раку грудної залози. Пухлини поділені на холодні (випуклі) з набряком
грудної залози та запальні (мабуть, абсцеси). Для лікування останніх
запропоновано коагуляцію або застосування вогняного сверла. При
виявленні холодної пухлини (раку грудної залози) жодного лікування не
порекомендовано.
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Такеші Хіраяма
(Takeshi Hirayama; 1923–1995) – японський онколог-епідеміолог. У
1981 р. опублікував першу ґрунтовну працю про шкідливість пасивного
куріння. Він зауважив, що японські жінки, чоловіки яких курили, частіше
хворіли на рак легені, ніж жінки некурців. Пасивне куріння підвищує
ризик раку легені на 20–30 %. Міжнародні тютюнові концерни відразу ж
розпочали інформаційну кампанію проти таких висновків, але результати
подальших наукових досліджень підтвердили висновки Такеші.
Темін, Хоуард (Howard Martin Temin) – див. розділ ІІ.
Тірш, Карл
(Karl Thiersch; 20.04.1822, Мюнхен – 28.04.1895,
Лейпциґ) – німецький хірург. Першим з’ясував,
що епітеліальні злоякісні пухлини метастазують
внаслідок поширення пухлинних клітин.

Томас, Едвард
(Edward Donnall Thomas; народився 15.03.
1920 р. в Морт, штат Техас) – американський
лікар-трансплантолог. У 1950 р. розпочав перші
досліди з пересадження кісткового мозку хворим
на лейкемію та рак з метастазами в кістковому
мозку. Перед трансплантацією застосовував променеву терапію в дозах, які знешкоджували хворі
кістковомозкові клітини та знижували імунну
реактивність організму з відчуження пересадженої
тканини. Тепер цей метод успішно застосовують
при лікуванні лейкемії. У 1990 р. Д. Томаса разом з Д. Мюреєм нагородили Нобелівською премією за відкриття в галузі трансплантації органів
та клітин при лікуванні захворювань людини.
Томпсон, Генрі
(Henry Thompson; 06.08.1820, Фремлінґхем, Суффолк – 18.04.1904) –
видатний британський хірург, «батько британської урології». Уперше
здійснив літотрипсію через катетер – королю Бельгії Леопольду І в
1863 р. і Наполеону ІІІ в 1872 р. В онкології класичними є роботи Томпсона стосовно раку сечового міхура. Він одним з перших запропонував
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хірургічні методи лікування цього захворювання,
яке до того вважалося інкурабельним. Окрім цього,
створив Британське товариство кремації, запровадивши цей метод поховання. Був талановитим
художником і письменником. Професійно займався гастрономією. Подарував багато сучасних
інструментів славетній астрономічній обсерваторії
в Ґринвічі. У 1867 р. йому надали титул рицаря, а в
1899 р. – пожиттєве перство.
Торек, Франц
(Franz Torek; 14.04.1861, Бреслау, Німеччина,
тепер – Вроцлав, Польща – 19.09.1938, Відень) –
американський хірург німецького походження. З
11-річного віку проживав у США. У 1890–1935 рр.
працював у New York Skin and Cancer Hospital. У
листопаді 1914 р. повідомив про перше успішне
здійснення торакальної резекції стравоходу.
Пацієнт прожив 12 років після операції і помер у
79-річному віці від пневмонії.
Трапєзніков, Ніколай (Николай Трапезников) – див. розділ ІІ.
Трюссо, Арман (Armand Trousseau) – див. розділ ІІ.
Тюльп, Ніколас
(Nicolaes Tulp, насправді – Claes Pieterszoon;
09.10.1593, Амстердам – 12.09.1674, Гааґа) – голландський хірург. Мер Амстердама. Зробив великий внесок у розвиток медицини. Вважав, що
при раку грудної залози «єдиним лікуванням є
вчасно виконана операція». Висунув також протипокази до мастектомії: проростання в грудну стінку, стернальний біль, ураження внутрішніх грудних лімфатичних вузлів, поганий загальний стан
хворої і т.д. Мав високі моральні якості (широковідома його фраза «Згораючи, свічу іншим»). Увічнений на картині Рембрандта «Урок анатомії доктора Ніколаса Тюльпа» (1632).
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Урбан, Джером
(Jerome А. Urban; 1914, Бруклін, Нью-Йорк – 12.06.1991) – американський
онкохірург-мамолог. Коли в 1950-х рр. з’ясувалося, що четверта частина
лiмфовiдтоку з грудної залози (причому з усiх квадрантiв) здiйснюється
через внутрiшнi груднi лiмфатичнi вузли, то це стало теоретичною основою розширення масштабiв операцiї Голстеда i було вiдображено, зокрема, в розширеній мастектомії за методом Урбана (на додаток до мастектомії видалялися внутрішні грудні лімфатичні вузли та внутрішні кінці 2–5-го
ребер). У результаті подальших рандомiзованих дослiджень не виявили
рiзницi у виживаннi пiсля операцiї Урбана порiвняно з операцiєю Голстеда.
Урбан був одним із піонерів реконструкції грудної залози.

Фарбер, Сідней
(Sidney Farber; 30.09.1903, Буффало, штат
Нью-Йорк – 30.03.1973) – американський дитячий онколог. Почав працювати патологом у
Гарвардському університеті в 1928 р. У 1940-х рр.
висунув ідею синтезу аналога фолатів для лікування лейкемії. Здійснював преклінічні й клінічні
дослідження аміноптерину (тепер – метотрексат)
при гострій лімфобластній лейкемії в дітей. Був
першим у світі, кому вдалося досягнути клінічної
та гематологічної ремісії лейкемії. Ці роботи
колеги не схвалювали, навіть заперечували, бо тоді лейкемія вважалася
невиліковною і головним завданням лікаря було забезпечення спокійної
смерті дітей. У 1948 р. статтю Фарбера в «New England Journal of Medicine»
сприйняли з недовірою і насмішками. Хоча ремісії були короткими, став
зрозумілим принцип – антифолати можуть пригнічувати проліферацію
злоякісних клітин. Цим було започатковано сучасний етап хіміотерапії
злоякісних хвороб. Відомий Dana-Farber Cancer Institute частково названий
на його честь.
Фiбiґер, Йоганнес (Johannes Andreas Grib Fibiger) – див. розділ ІІ.
Фішер, Бернард
(Bernard Fisher) – видатний сучасний онколог. У 1958 р. створив групу NSABP (National
Adjuvant Breast and Bowel Project), яка відіграє
дуже важливу роль у клінічних дослідженнях
стосовно раку грудної залози й товстої кишки. У
серединi 1960-х рр. висунув концепцiю, згідно з
якою рак грудної залози вiд самого початку свого
розвитку є системним захворюванням (тобто
обґрунтував потребу в ад’ювантній хіміотерапії).
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Фоґельштейн, Берт
(Bert Vogelstein; народився 02.06.1949 р. в Балтиморі, штат Мериленд) –
американський онколог. У співпраці з Еріком Фероном у 1990 р. з’ясував
карту послідовних мутацій, асоційованих з розвитком раку прямої кишки.
Разом з Кристофом Лінгауром у 1997 р. виявив, що в злоякісній пухлині
прямої кишки є дуже багато клітин зі зміненою кількістю хромосом. Вони
припустили, що рання хромосомна нестабільність спричиняє виникнення
мутацій в онкогенах і генах-онкосупресорах.
Фолкман, Річард фон
(Richard von Volkmann; 1830, Лейпциґ – 1889) –
відомий німецький хірург. У 1878 р. вперше в історії здійснив ексцизію злоякісної пухлини прямої
кишки. З 1875 р. під час операцій з приводу раку
грудної залози рутинно видаляв фасцію великого
грудного м’яза. Відомий і як поет.

Фолкмен, Джуда
(Moses Judah Folkman; 24.01.1933, Клівленд,
штат Огайо – 14.01.2008, Денвер, штат Колорадо) –
американський цитолог, онколог. Відомий роботами з теорії ангіогенезу новотворів, на основі яких
у 1990-х рр. розроблене нове покоління протиракових засобів. Фолкмен був сином равіна. Закінчив медичну школу Гарвардського університету
(1957), де й працював більшу частину свого життя.
У 1971 р. вперше виклав у «New England Journal
of Medicine» свою теорію ролі судин у пухлинному
рості, за якою обмеження кровопостачання пухлини здатне сповільнити її
розвиток.
Невдовзі його лабораторія виділила перші інгібітори ангіогенезу й розпочала клінічні досліди з цими препаратами (через 20 років на їх основі
розробили такий відомий засіб, як «Авастин»). У 1992 р. за теорію ангіогенезу нагороджений премією Вольфа, але публічну славу здобув лише
в травні 1998 р., коли найвідоміші ЗМІ світу опублікували популярний
переказ праць Фолкмена.
В останні роки життя досліджував перебіг раку у хворих на синдром
Дауна (за даними статистики у них рак трапляється суттєво рідше, ніж у
розумово повноцінних людей). Фолкмен вважав, що в генетичному коді
хворих на синдром Дауна є ділянки, які відповідають за пригнічення новотворів, і що їх можна виділити й використати на благо всім людям. Проте ці
дослідження залишилися незавершеними. Фолкмен раптово помер у залі
очікування аеропорту в Денвері.
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Франклін, Розалінд (Rosalind Elsie Franklin) – див. розділ ІІ.
Фрей, Еміль
(Emil Frei III; народився 21.02.1924 р. в СентЛуїс, штат Міссурі) – один із найвидатніших
сучасних онкологів. На початку 1960-х рр. першим
запропонував розробляти клінічні дослідження
на теоретичній основі. Запропонував перший
ефективний протокол для лікування лейкемій.
Автор популярного посібника з онкології «Cancer
Medicine», що вийшов друком у 2006 р. сьомим
виданням.
Фрейрейх, Еміль
(Emil J. Freireich) – знаний сучасний американський онколог. Завдяки його праці з 1965 р.
у сфері медикаментозного лікування злоякісних
пухлин у M. D. Anderson Cancer Center, цей заклад
став одним із найвідоміших у світі.

Фройд, Вільгельм
(Wilhelm Freund; 26.08.1833, Краппіц, Сілезія – 1918) – німецький
акушер-гінеколог. У 1878 р. вперше здійснив при раку матки гістеректомію з абдомінального доступу. Смертність після таких операцій тоді
сягала 72 %.

Хаґґінс, Чарльз
(Charles Brenton Huggins; 22.09.1901, Галіфакс,
Канада – 12.01.1997, Чикаґо) – американський
хірург-уролог й онколог. У 1939 р., вивчаючи передміхурову залозу тварин, з’ясував, що тестостерон,
стероїдний гормон із групи андрогенів, стимулює
ріст і секреторну активність простати, а естрогени,
гормони яєчників, навпаки, стримують її ріст.
Це відкрило великі перспективи лікування раку
простати. У 1941 р. Хаґґінс дійшов висновку, що
тестостерон може пришвидшувати ріст і метастазування пухлини, а естрогени та кастрація часто гальмують ці процеси.
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З виявленням здатності естрогенів впливати на ріст і метастазування
раку простати було одержане перше клінічне свідчення залежності росту
деяких пухлин від гормонів залоз внутрішньої секреції. У 1945 р. Хаґґінс
одержав позитивні результати від адреналектомії при раку простати.
З 1951 р. вивчав вплив гормонів на розвиток раку грудної залози.
Лауреат Нобелівської премії (1966). «Премія не була найбільшою подією
в моєму житті, такою як народження чи одруження», – зазначив Хаґґінс.
Хюбнер, Роберт
(Robert Huebner; 23.02.1914, Чевіот, штат Огійо – 26.08.1998, Коатсвіл,
штат Пенсильванія) – американський вірусолог. Висунув гіпотезу про ген,
який зумовлює розвиток раку, і назвав його онкогеном.

Цельс, Корнеліус
(Aulus Cornelius Celsus; близько 25 р. до н.е. –
50 р. н.е) – римський учений-енциклопедист.
Автор книги «Мистецтва» («Artes»), у якій міститься розділ про медицину (VI–XII частина книги). Там
узагальнено всі знання, що нагромаджені до того
часу в цій сфері. Класичний опис ознак запалення належить саме Цельсові: «Notae vегае inlamationis sunt quattuor: rubor еt tumor сum colore
et dolore» («Справжніх ознак запалення чотири:
почервоніння, припухлість зі жаром і болем»).
На його думку, для фахового лікаря потрібні передусім знання, а вже
потім розсудливість. «Якби мистецтво мудрувати породжувало добрих
лікарів, то філософи були б найкращими лікарями». Цельс зауважив, що
грудна залоза в жінок – найуразливіше місце стосовно раку. У книзі «De
Medicina» виокремив чотири стадії раку грудної залози. Лише на першій
стадії рекомендував оперативне втручання, а на пізніших – консервативне
лікування.

Черні, Вінценц (Vincenz Czerny) – див. розділ ІІ.
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Шаппелль, Альберт де ля
(Albert de la Chappelle) – американський імунолог і генетик. Його
основні дослідження стосуються генетичної схильності до захворюваності на рак (зокрема колоректальний, щитовидної залози, лейкемії). Ці
роботи, серед іншого дали змогу винайти нові методи лікування хронічної
лімфоцитарної лейкемії.
Шевассю, Моріс
(Maurice Chevassu; 28.10.1877, Лонс-ле-Соньє – 07.11.1957, Париж) –
французький уролог. Піонер у дослідженні методів лікування раку
яєчок. Ґрунтуючись на результатах детального вивчення 128 хворих
з раком яєчок, опублікував у 1906 р. монографію «Testicular Tumors».
У ній вперше запропонував поділяти пухлини яєчок на два підтипи –
семіному (іноді її називають хворобою Шевассю) та змішані пухлини і
видаляти не лише уражене яєчко, а й судинні придатки. На сучасному
етапі загальноприйнятою є операція Шевассю (цілковите видалення
лімфатичних вузлів) при раку яєчка.
Шеллі, Ендрю
(Andrzej Wiktor Schally; народився 30.11.1926 р.
у Вільно, тепер – Вільнюс) – американський біохімік. Походить з родини польських євреїв (батько
був генералом польської армії, міністром оборони
Польщі). Першим ідентифікував гіпоталамічний
гормон, назвавши його кортикотропін-рилізинггормоном, у 1966 р. – тиреотропін-рилізинг-фактор.
Наприкінці 1960-х рр. група Шеллі отримала
гонадотропін-рилізинг-гормон. У 1971 р. визначив
структуру та здійснив синтез гонадотропін-рилізинг-фактора, що має надзвичайно велике значення для лікування раку грудної залози і простати, а також безпліддя. Лауреат Нобелівської
премії (1977).
Шерінґ, Ернст
(Ernst Christian Friedrich Schering; 31.05.1824 –
27.12.1889) – німецький фармацевт і промисловець. У 1851 р. створив фірму «Schering», яка перетворилася в першій половині ХХ ст. на великий
концерн. Після Другої світової війни він розпався
на дві компанії: «Schering AG» (Німеччина, штабквартира у Берліні) та «Schering-Plough» (США).
Компанія «Schering AG» виробляла такі важливі
протипухлинні засоби як «Androcur» (cyproteron /
ципротерон), «Bonefos» (clodronat / клодронат),
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«Fludara» (ludarabine / флударабін), «MabCampath»
(alemtuzumab / алемтуцумаб). У 2003 р. грошовий
обіг компанії становив 5 млрд євро. Наприкінці
2006 р. компанії «Bayer» та «Schering AG» об’єдналися в компанію «Bayer Schering Pharma AG».
Шмінке, Александр
(Alexander Schmincke; 19.09.1877, Нюрнберґ –
1953) – німецький патолог. Захистив докторську дисертацію в 1901 р. у Вюрцбурзі. Очолював
кафедри патології в Ґраці, Тюбінґені та Гейдельберзі. Описав лімфоепітеліальну карциному носогорла з метастазами в лімфатичних вузлах (пухлина Шмінке).

Штернберґ, Карл фон
(Carl von Sternberg; 20.11.1872, Відень – 15.08.1935, Каринтія) – австрійський патолог. Закінчив Віденський університет і працював у ньому з
1920 р. У 1898 р. першим описав особливий тип гігантських клітин з великим одним або двома ядрами (клітини Штернберґа-Рід), які тепер вважають
чи не головною морфологічною ознакою лімфоми Годжкіна. У 8 з 13 хворих
Штернберґа був виявлений супутній туберкульоз, тому патолог пов’язав
виникнення лімфоми Годжкіна з туберкульозом.

Юїнґ, Джеймс (James Ewing) – див. розділ ІІ.

Ямаґіва, Катсусабуро
(KatsusaburoYamagiwa; 23.02.1863, Уеда, Наґано – 1930) – японський
експериментальний онколог. У 1915 р. разом з Ішикавою вперше викликав
рак в експерименті – після 250 днів подразнення шкіри вуха кроля смолою
виник плоскоклітинний рак.
Янґ, Х’ю
(Hugh Hampton Young; 18.09.1870, Сан-Антоніо, штат Техас – 23.08.1945) –
американський хірург-уролог. Усе професійне життя провів у Johns
Hopkins Institute. У квітні 1904 р. вперше у світі виконав промежинну
простатектомію. Крім медицини, цікавився авіацією, яка тоді була лише
в зародковому стані.

ДОДАТОК*

Бачако, Петер
(Péter Baczakó; 27.09.1951–01.04.2008, Будапешт) – угорський спортсмен (важка атлетика),
найвідоміший у цьому виді спорту серед своїх
співвітчизників. Бачако здобув 23 медалі, зокрема
бронзову – на Олімпіаді в Монреалі (1976) і золоту – в Москві (1980). Чотири рази ставав чемпіоном Європи та світу. Після завершення спортивної
кар’єри був тренером і членом НОК Угорщини.
Упродовж останніх років хворів на м’язову дистрофію, через що пересувався в інвалідному візку. Помер у 56-річному віці
від раку.
Безсмертнова, Наталія
(Наталия Игоревна Бессмертнова; 19.07.1941,
Москва – 19.02.2008, там само) – всесвітньо відома російська балерина, народна артистка
СРСР. У 1961–1995 рр. була провідною артисткою Большого театру. Одна з найкращих її партій – Жизель в однойменному балеті. Багато
виступала також у балетах свого чоловіка Юрія
Григоровича, що створив для неї ролі в балетах
«Іван Грозний», «Ангара», «Ромео і Джульєтта», «Золоте століття». Безсмертнова ввійшла до історії вітчизняного мистецтва як блискуча танцівниця. Її творчість вплинула на виконавську майстерність артистів
усього світу. Лауреат Лєнінської премії, Державної премії СРСР, премії Ганни Павлової Паризької академії танцю, лауреат міжнародних конкурсів.
Померла в 66-річному віці від раку після тривалої боротьби з хворобою.
* Станом на 26 травня 2008 року.
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Богораз, Ларіса
(Лариса Иосифовна Богораз; 08.08.1929, Харків – 06.04.2004, Москва) – громадсько-політична
діячка, правозахисниця. Батьки Ларіси Богораз –
партійні та радянські працівники, учасники громадянської війни, члени ВКП(б). У 1936 р. її батька заарештували й засудили, звинувативши в
«троцькістській діяльності». Лариса, всупереч забороні матері, їздила в 1947 р. до батька на заслання. У 1950 р., закінчивши філологічний факультет Харківського університету, одружилася з Юлієм Даніелем, переїхала
в Москву. Проте в 1964 р. їхня сім’я розпалася і Лариса із сином виїхала
в Новосибірськ. Наступного року захистила кандидатську дисертацію (у
1978 р. за ухвалою ВАКу її позбавили наукового ступеня, однак у 1990 р.
ВАК переглянув свою ухвалу та повернув їй ступінь).
Богораз знала про підпільну літературну роботу Юлія Даніеля й Андрія
Синявського. Після суду над ними розпочалася систематична правозахисна
діяльність багатьох патріотів, зокрема й самої Богораз. Була знайомою
з багатьма українськими політичними в’язнями, регулярно писала їм у
табори, причому українською. Переклала багато документів українського
самвидаву російською мовою перед відправленням їх на Захід. Пізніше
саме вона дізналася, побачившись з Анатолієм Марченком, про сховок,
у якому були номери «Українського вісника». У Львові передала їх Олені
Антонів.
Незважаючи на заперечення багатьох відомих правозахисників
(вважали, що їй, «лідеру руху», не варто піддавати себе небезпеці арешту),
25 серпня 1968 р. Богораз узяла участь у «демонстрації сімох» на Красній
площі в Москві – на знак протесту проти радянського вторгнення в Чехословаччину (звідси відоме гасло – «За вашу і нашу свободу»). За це її
заарештували та засудили на чотири роки заслання. Після звільнення
Богораз неодноразово зверталася до уряду СРСР із закликом оголосити
загальну політичну амністію. Кампанія за амністію політичних ув’язнених,
розпочата нею в жовтні 1986 р., була її останньою і найуспішнішою дисидентською акцією: цю кампанію підтримало багато відомих діячів
радянської культури. У січні 1987 р. Міхаїл Горбачов почав звільняти політв’язнів. Проте другий чоловік Богораз, Анатолій Марченко, не встиг скористатися амністією – він помер у Чистопольській в’язниці в грудні 1986 р.
Дуже багато курила. Померла в 74-річному віці від раку легені.

Гейлі, Джефф
(Norman Jefrey Healey; 25.03.1966, Торонто – 02.03.2008, там само) –
канадський рок-гітарист.
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В однорічному віці Гейлі видалили обоє очей
через ретинобластому. Щоб психологічно побороти хворобу, у трирічному віці почав грати на
гітарі, а вже зі шести років виступав на публіці.
Альбом Гейлі «Hell to pay» у 1990 р. досяг тиражу
в 2 млн примірників в усьому світі. У 2005 р. музиканта прооперували з приводу саркоми лівого стегна. У січні 2007 р. в Гейлі видалили метастази з обох легень. Помер у 41-річному віці від
прогресування хвороби.

Едвардс, Елізабет
(Mary Elizabeth Edwards, дівоче прізвище –
Anania; народилася 03.07.1949 р. в Джексонвілі,
штат Флорида) – дружина сенатора Джона Едвардса, кандидата на посаду віце-президента США
на виборах 2004 р. і на посаду президента США
від Демократичної партії у 2008 р. Народила
чотирьох дітей, причому два останні рази – у віці
48 і 50 років.
Під час виборчої кампанії у листопаді 2004 р. в
55-річної Едвардс виявили рак грудної залози. Після проведеного лікування прогноз оцінювали сприятливо. Однак у березні 2007 р. було оголошено, що настав рецидив – розвинулися метастази в легенях і ребрах.
Лікується антиестрогенами.
Едж, Джулі
(Julie Ege; 12.11.1943, Санднес – 29.04.2008,
Осло) – норвезька акторка і модель. У 1962 р.
стала «Міс Норвегія» і була пртенденткою на звання «Міс Всесвіт». Позувала для журналу «Пентхауз».
Секс-символ Скандинавії 1960–1970-х рр. У 1967 р.
переїхала у Великобританію і дебютувала в кіно.
Виконала роль норвезької дівчини у фільмі «На
таємній службі її Величності» («On Her Majesty’s
Secret Service», 1969). Після закінчення кар‘єри
акторки в 1988 р. працювала медичною сестрою
в Осло.
У 1980-х рр. їй здійснили мастектомію з приводу раку грудної
залози. Померла від прогресування цього захворювання і раку легені в
64-річному віці.

Додаток 619
Ешбах, Джозеф
(Joseph Wetherill Eschbach; 21.01.1933, Детройт, штат Мічиган – 07.09.2007, Бельв’ю, штат
Вашинґтон) – американський лікар-нефролог,
дослідження якого зумовили суттєвий прогрес у лікуванні анемій. У 1970-х рр. відкрив разом із гематологом Джоном Адамсоном (John
Adamson) еритропоетин. Успішно застосував у
1980-х рр. штучний еритропоетин («Epogen»
компанії «Amgen») для лікування анемій. Після
висвітлення цих результатів у 1987 р. в «New
England Journal of Medicine» еритропоетини стали широко застосовувати в лікуванні анемій (зокрема, зумовлених раком).
Помер у 74-річному віці від раку.

Кастро, Фідель
(Fidel Alejandro Castro Ruz; народився 13.08.
1926 р. в Бірані) – кубинський політичний діяч,
команданте, президент Куби в 1959–2008 рр.
Через хворобу 31 липня 2006 р. передав керівництво країною своєму молодшому брату
Раулю (після того як Фіделю виконали операцію
на кишківнику). За офіційною версією, причиною
його госпіталізації була кишкова кровотеча зі
стресової виразки, за іншими даними, – дивертикульоз. По телебаченню
зачитали лист Фіделя до народу, який багато хто сприйняв як політичний
заповіт. У наступному листі до народу (2 серпня 2006 р.) Фідель оголосив
інформацію про своє здоров’я державною таємницею. Кілька разів у західних ЗМІ були опубліковані повідомлення про смерть лідера кубинців.
Періодично він з’являвся на екранах телевізорів (здебільшого зі своїми
друзями з Венесуели, Китаю та В’єтнаму), щоб заперечити повідомлення
про критичний стан свого здоров’я. Наприкінці 2006 р. ЗМІ повідомили,
що Кастро хворіє на термінальну стадію інтестинального раку. Тоді іспанський хірург José Luis García Sabrido, який спеціалізується на онкології,
спеціальним літаком разом з обладнанням відвідав Фіделя. Повернувшись
в Іспанію, хірург заявив, що Фідель не хворіє на рак і немає показань до
повторної операції. На початку 2008 р. Фідель Кастро відмовився від керівних державних посад. Точної інформації щодо характеру хвороби Кастро
наразі немає.
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Кеннеді, Едвард
(Edward Moore «Ted» Kennedy; народився
22.02.1932 р. в Бостоні) американський політик,
сенатор США від штату Массачусетс, член Демократичної партії США (де-факто лідер її ліберального крила). Наймолодший брат президента США
Джона Фітцджеральда Кеннеді. Едвард Кеннеді
беззмінно обирається в сенат США з 1962 р. протягом 43 років і тепер є головою сенатського комітету з
охорони здоров’я і освіти.
Наприкінці травня 2008 р. в Едварда Кеннеді стався мозговий напад.
Підозрювався інсульт, але після біопсії з’ясувалося, що це злоякісна гліома в лівій тім’яній частці. На думку низки експертів, діагноз вкрай
серйозний і життя Кеннеді в небезпеці. Після детального обстеження сенатор від штату Массачусетс пройде курс хіміотерапії.

Лоренц, Едвард
(Edward Norton Lorenz; 23.05.1917, ВестГартфорд, штат Коннектикут – 16.04.2008, Кембридж, штат Массачусетс) – американський математик і метеоролог, один із творців теорії хаосу,
автор ефекту метелика, винахідник аттрактора Лоренца. Побудував математичну модель руху атмосферних мас. Член Національної академії наук США.
Помер у 90-річному віці від раку.

Мінгелла, Ентоні
(Anthony Minghella; 06.01.1954, Райд, о. Мен –
18.03.2008, Лондон) – британський режисер, сценарист і драматург. Отримав премію «Оскар» як
найкращий режисер за фільм «Англійський пацієнт» («The English Patient», 1996). Інші його відомі фільми – «Вірно, шалено, глибоко» («Truly, Madly,
Deeply», 1991), «Холодна гора» («Cold Mountain»,
2000; адаптація сценарію), «Талановитий містер
Ріплі» («The Talented Mr. Ripley», 1999).
Помер у 54-річному віці від кровотечі під час операції з приводу раку
мигдалика та видалення лімфатичних вузлів шиї.

Додаток 621
Ньюмен, Пол
(Paul Leonard Newman; народився 26.01.1925 р.
в Клівленді, штат Огайо) – американський актор
і режисер, якого називають одним із стовпів Голлівуда і володарем найвідоміших голубих очей
в історії кіно. Десять разів висувався на премію
«Оскар», з них вісім – за найкраще виконання чоловічої ролі (став лауреатом зі шостої спроби – за
роль у фільмі Мартіна Скорцезе «Колір грошей»
(«The Color of Money», 1986). Отримав премії за
найкраще виконання чоловічої ролі Каннського
кінофестивалю («Довге спекотне літо» / «The Long, Hot Summer», 1958),
BAFTA («Король більярду» / «The Hustler», 1961) і Берлінського кінофестивалю (1995). Нагороджений премією «Золотий глобус» за режисуру (фільм
«Речел, Речел» / «Rachel, Rachel», 1969).
Ньюмен відомий також як шанувальник автоспорту – гонщик і власник команд. Брав участь і перемагав у кількох професійних 24-годинних
автогонках. Володіє бізнесом з виготовлення соусів, велику частину прибутків якого віддає на благочинність.
У березні 2008 р. в ЗМІ з’явилася інформація, що 83-річного Ньюмена
за кілька місяців до того прооперували з приводу раку. Повідомлялося,
що він періодично відвідує якогось дуже відомого онколога в Нью-Йорку.
Проте на запитання про стан здоров’я актор відповідає, що лікується з
приводу «лупи, а також грибка на ногах».

Поллак, Сідні
(Sydney Pollack; 01.06.1934, Лафаєт, штат Індіана –
26.05.2008, Лос-Анджелес) – американський кіноактор, режисер і продюсер. Походив з родини
євреїв, які емігрували з Росії. Найвідоміша його
стрічка – фільм «З Африки» («Out Of Africa», 1985) –
мала 11 номінацій на «Оскара» і отримала сім, два
з яких – у категоріях «Найкращий фільм» і «Найкращий режисер» – отримав сам Поллак. Широко
відомі й інші його роботи – «Загнаних коней
пристрілюють, чи не так?» («They Shoot Horses, Don’t They?», 1969), «Три
дні Кондора» («Three days of the condor», 1975), комедія «Тутсі» («Tootsie»,
1982).
У вересні 2007 р. стало відомо, що Поллак хворіє на задавнений рак
шлунка. Помер від прогресування хвороби, не доживши кількох днів до
74-річчя.

622 Додаток
Свейзі, Патрік
(Patrick Wayne Swayze; народився 18.08.1952 р.
в Х’юстон, штат Техас) – американський актор,
танцівник і співак. Відомий насамперед завдяки
виконанню ролей у фільмах «Брудні танці» («Dirty
Dancing», 1987) та «Привид» («Ghost», 1990).
У 1980-х рр. лікувався від алкоголізму. Наприкінці 2007 р. у Свейзі на знімальному майданчику
виникла шлункова кровотеча. Через місяць з’ясувалося, що її причиною був рак підшлункової
залози. Офіційно повідомили, що хвороба виявлена в 55-річного актора
на ранній стадії. Свейзі лікувався в Stanford University Medical Center, де
отримував лише хіміотерапію. На початку березня 2008 р. ЗМІ поширили
інформацію про термінальний стан хвороби актора. Знову ж офіційно її
було спростовано: «Його хвороба зайшла не дуже далеко, і поки що він
добре реагує на призначений йому курс лікування, – зазначив лікар. –
Тому всі повідомлення в пресі про тимчасові рамки перебігу його хвороби
та побічні ефекти є неправдивими. Ми налаштовані оптимістичніше».
Сноу, Тоні
(Robert Anthony «Tony» Snow; народився
01.06.1955 р. в Береа, штат Кентуккі) – американський журналіст, радіо- і телеведучий, прессекретар президента США Джорджа Буша-молодшого (квітень 2006 р. – вересень 2007 р.). Вів
щоденні шоу на радіо «Fox News» і був одним
із співведучих телевізійного шоу «FOX News Sunday» (обидва належать медіа-магнату Руперту
Мердоку). Програми Сноу транслюються незалежними станціями по всій Америці.
Коли Сноу було 17 років, його мати померла від раку товстої кишки.
Сам Сноу багато років хворів на виразковий коліт, а в лютому 2005 р.
в 49-річному віці йому виконали радикальну операцію з приводу раку
товстої кишки. Після цього півроку отримував хіміотерапію. Посаду
прес-секретаря погодився обійняти лише після детального обстеження.
На сайті каналу «Fox News» був оприлюднений звіт онкологів, які констатували одужання Сноу. Однак 26 березня 2007 р. його знову прооперували з приводу прогресування хвороби в черевній порожнині. Водночас
виявили метастази в печінці. Сноу продовжив медикаментозне лікування.
У серпні 2007 р. він заявив, що йде у відставку, бо через лікування опинився у фінансовій скруті (зарплата прес-секретаря президента США –
168 тис. доларів на рік; Сноу більше заробляв на телебаченні й радіо). У
середині вересня 2007 р. в інтерв’ю Сноу повідомив, що має метастази в
мозку. Проте невдовзі з’ясувалося, що його хвороба – на стадії ремісії.
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Львівський державний онкологічний регіональний
лікувально-діагностичний центр
вул. Ярослава Гашека, 2а, Львів, 79031,
телефони – 032-295-40-80, 032-295-40-85

Головний лікар – заслужений лікар
України Ігор Васильович Ковальчук.
Заступник головного лікаря з
лікувальної роботи – канд. мед. наук
Михайло Михайлович Йолич.
Львівський онкоцентр оснащений найсучаснішою діагностичною і
лікувальною апаратурою. Основне завдання – рання діагностика і всі типи
лікування (хірургічне, променеве, медикаментозне) онкологічних хворих
західного регіону України.
Відділ абдомінальної хірургії (30 ліжок). Радикальні оперативні
втручання при раку шлунка і підшлункової залози, діагностика і лікування
метастатичних утворів у печінці. Завідувач – Мирон Андріанович
Огорчак.
Телефон – 032-295-37-60.
Відділ колопроктології (30 ліжок). Радикальні оперативні втручання
при раку ободової і прямої кишки. Завідувач – Олесандр Іванович Тросюк.
Телефон – 032-295-40-86.
Відділ мамології (30 ліжок). Завідувач – канд. мед. наук Роман Володимирович Іванців. Радикальні операції на грудній залозі, стовпчикова
біопсія пухлин з імуногістохімічною діагностикою.
Телефон – 032-295-37-63.
Відділ пухлин м’яких тканин (40 ліжок). Радикальні операції при
меланомах і саркомах м’яких тканин.
Телефон – 032-295-37-80.
Торакальний відділ (25 ліжок). Завідувач – Ігор Іванович Гнатів.
Радикальні операції при раку легенів, стравохода і кардіального відділу
шлунка, стентування стравохода і бронхів, діагностичні і лікувальні
торакоскопії.
Телефон – 032-295-37-66.
Відділ пухлин голови і шиї (25 ліжок). Завідувач – канд. мед наук Олег
Орестович Галай. Операції на щитовидній залозі, гортані, порожнині рота,
встановлення голосових протезів, кріодеструкція раку порожнини рота.
Телефон – 032-295-41-03.

Відділ онкоурології (24 ліжка). Завідувач – Юрій Петрович Дійчук.
Радикальні нефректомії з венокаватомією та тромбектомією, цистектомії
з пластикою сечового міхура, ретроперитонеальні лімфаденектомії,
радикальні простатектомії.
Телефон – 032-295-37-85.
Відділ загальної онкогінекології (40 ліжок). Радикальні оперативні
втручання при раку яєчників і тіла матки. Завідувач – Богдан Іванович
Соломко.
Телефон – 032-295-37-54.
Відділ пухлин шийки матки (30 ліжок). Радикальні оперативні
втручання при раку шийки матки. Завідувач – Лілія Аронівна Примак.
Телефон – 032-295-40-88.
Відділ малоінвазивної хірургії (20 ліжок). Лапароскопічні і
реконструктивні оперативні втручання. Завідувач – Володимир Орестович
Миронович.
Відділ променевої терапії (90 ліжок). Завідувач – Олександр
Олексійович Шаповалов. Променеве лікування пухлин у дорослих і дітей.
Телефон – 032-265-92-65.
Відділ променевої онкогінекології ліжок (30 ліжок). Променеве
лікування пухлин жіночих статевих органів. Завідувач – Наталія
Анатолієвна Зубарєва.
Телефон – 032-295-37-92.
Відділ хіміотерапії (60 ліжок). Медикаментозне лікування пухлин,
участь у понад 60 міжнародних програмах клінічного співробітництва з
сучасного лікування злоякісних новотворів. Завідувач – канд. мед. наук
Ярослав Васильович Шпарик.
Телефон – 032-223-09-72.
Відділ радіонуклідної діагностики та терапії (10 ліжок). Діагностика
і лікування пухлин щитовидної залози, кісткових метастазів. Завідувач –
Микола Романович Боднар.
Телефон – 0322-64-33-78.
Діагностичний відділ (28 ліжок). Диференційна діагностика всіх типів
пухлин. Завідувач – Галина Михайлівна Доскіч.
Телефон – 032-295-37-97.
Відділ патологічної анатомії. Морфологічна діагностика пухлин,
імуногістохімічне визначення рецепторів пухлин. Завідувач – Орест
Атанасович Петрончак.
Телефон – 0322-65-92-75.

Мовчання чи категоричне заперечення –
це деструктивна позиція.
Ми ж кажемо ТАК!
незалежній і процвітаючій
ТАК! – нашій
Батьківщині
добробуту і
ТАК! – європейському
почуттю внутрішньої свободи
наших сімей і нашої
ТАК! – безпеці
держави

Важливий кожен голос за європейське
майбутнє України. Бо в нашій країні ці голоси
ще щось важать. Майже, як в ЄС та НАТО.

Скажемо ж разом твердо і переконливо:

НАТО – ТАК!!!
Євросоюз – ТАК!!!

Для нотаток

ШПАРИК Ярослав Васильович

РАК: переможці і жертви

Комп’ютерна верстка
Анни Ладик
Літературний редактор
Микола Гогоша

Свідоцтво про внесення до державного реєстру
ДК № 2146 від 01.04.2005 р.
Підписано до друку 28.05.2008 р. Формат 60х84/16.
Папір офсетний. Гарнітура «Myriad Pro». Друк офсетний.
Умовн. друк. арк. 36,5. Наклад 3 000.
Замовлення № 28/05-08.
ТзОВ „Видавнича фірма «Афіша»“
79005, м. Львів, просп. Шевченка, 16
Тел./факс: (032) 297-14-27, 297-05-37
е-mail: publish-aisha@utel.net.ua
www.aisha.lviv.ua
Віддрукованно в друкарні ТзОВ “ВФ «Афіша»”
Тел./факс: (032) 245-89-91

