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 Письменник, видавець, публіцист, 
громадський діяч Віталій Капранов дав 
інтерв’ю про війну та творчість в ефірі 
ГІТ у проєкті «Волинь на варті. Разом до 
перемоги!». 

 Віталій Капранов з братом 
Дмитром служать у полку спеціального 
призначення «Азов». 

 «Їх нацизм побудований на тому, 
що рускіє — вища раса. На сьогоднішній 
день за них воюють і буряти, і удмурти, і 
калмики і всі підряд. І це окремий 
привід для стьобу. Вони повинні хоча б 
на мить, та зрозуміти, що вони для 
рускіх — «чурки» і все! Башкир — для 
руского чурка і він це знає. Чого вони 
лізуть сюди захищать цей рускій 
фашизм, я чесно кажучи, не розумію», — 
висловив своє судження Віталій 
Капранов.  
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Біографічні дані 

 

«Коли ми почали писати, ми відкрили для 
себе, що писати, розмовляти та читати 
українською – це три різні уміння». 
  
  
«У кримських татар почуття гостріші, тому 
що нація в більшій біді, ніж українці. І тому 
почуття гідності, почуття приналежності 
національної – воно значно сильніше. У 
всякому разі за нашими спостереженнями». 
  
  
«Крим насправді – не земля, а народ». 
  
  
«Якщо хочеш засвоїти мову – говори нею з 
дітьми і тваринами». 

Цитати  
 Віталій та Дмитро Капранови – найві-
доміші брати української літератури, пись-
менники, публіцисти, видавці та громадські 
діячі. Інвестори видавництва «Зелений пес», 
ведучі та автори історичного YouTube кана-
лу «ім. Т. Г. Шевченка». Просувають україн-
ську культуру, історію та літературу. 
 Народилися 24 липня 1967 року в мі-
сті Дубоссари, розташованому в Молдові. 
Дитинство братів пройшло в місті Очакові 
Миколаївської області, яке вони вважають 
своєю батьківщиною. З ранніх років і досі 
захоплюються літературою, музикою, спор-
том. Вищу освіту здобули в Росії. Брати на-
вчалися в Уральському політехнічному ін-
ституті. Пізніше – у столичному енергетич-
ному інституті. Здобули професію технічно-
го кібернетика. До 1998 року жили в Москві, 
активно підтримували український діаспор-
ний рух, проте вирішили повернутися, щоби 
сповна себе реалізувати. 
 Першу свою книгу «Кобзар 2000» 
братам Капрановим не було де видати, тому 
вони вирішили спробувати себе у видавни-
чому бізнесі. Першим їх проєктом став ката-
лог книг поштою «Книгоноша». До нього 
увійшли всі українські видання того часу 
(загалом 600 назв). Пізніше були видавницт-
во «Зелений пес» та літературна газета 
«Друг читача». 
 Письменники брати Капранови роз-
почали свою діяльність у роки, як самі вони 
кажуть, «книжкового голодомору», а тому 
знайшли чудову книжкову нішу для реаліза-
ції своїх ідей. Найпопулярнішими сьогодні 
книжками письменників є «Кобзар 2000», 
«Паперові солдати», «Мальована історія Не-
залежності України», «Майдан. Таємні фай-
ли». Брати Капранови пишуть книги, які хо-
четься купити й дізнатися про щось нове. І 
неважливо, чи це буде історико-популярне 
дослідження, містика чи детектив.  

 

 «РПГ-75 — це взагалі шикарна штука, — 
каже Капранов. — Це така штука типу макогона, 
тільки вона танки стріляє. Кожна господиня повинна 
мати на кухні таку. Там прямо на трубі намальований 
комікс, як нею користуватись. І можна підбивати 
танки прям зі своєї квартири». 

 Окрім засвоєння зброї, для письменників 
також цікавим виявився досвід служби серед своїх 
читачів і глядачів. «Ми потрапили у середовище, де 
нас знають і поважають. Але при цьому ти мусиш 
виконувати розпорядження хлопця, який ровесник 
твого сина, тому що він — командир відділення. Так 
сталося. Треба йти в караул — йдеш туди і робиш все 
на рівні з усіма», — каже Віталій Капранов. 

 


