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Присвячую батькам, родичам, 
друзям, народу України

Від автора

Поштовхом до написання ц ієї книги стала моя стат
тя, надрукована у  першому номері «Української му
зичної газети» за 2007рік. Вона викликала живий інте
рес у  читачів і  дозволила мені усвідомиш, яку важли
ву роль відіграла музика в моєму житті. Я  пишу з  
пам’яті й хочу вибачитися перед читачами, за деякі 
неточності, адже події, описані мною, сягають 80-рі чної 
давнини.
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Я народився б серпня за старим стилем (19 за новим 
календарем) 1923 року в Олексанрівській лікарні у Києві. 
Мій батько, Михайло Григоровияч, працював тоді слюса
рем на Дарницькому вагоноремонтному заводі. Він родом
- із села Нова Басань на Чернігівщині. Його прізвище 
Мірошник пов’язано з тим, що діди і прадіди були мель
никами (власне мірошник є той, хто міряє зерно, а тоді 
вже муку). А ще казали, що прадіди були козаками і хо
дили на турків.

Про своє дитинство батько роповідав мало. Він рано 
залишився без батька і ріс з дідом і хворою матір’ю. Закін
чив кілька класів сільської школи. У п’ятнадцять років 
переїхав до Києва і почав свою трудову діяльність з підмай
стра (так тоді називали учнів). Робив у різних місцях і 
водночас навчався слюсарної справи у майстерні, що пра
цювала на Ігоря Сікорського, який пізніше, в Америці, здо
був всесвітньої слави авіаконструктора.

Набувши досвіду, батько відкрив невеличку власну май
стерню, а згодом і гараж на вулиці Басейній, 1, де вже неза
довго до початку Першої світової війни було 12 автомобілів 
фірми “Ландо”. Під час війни служив у саперному батальйо
ні. Повернувшись з фронту, продовжив працювати у своєму 
гаражі.

Громадянська війна. У Києві багато разів мінялася вла
да. Нарешті залишилися більшовики. Ленін видав декрет, 
який гарантував життя і припинення подальшого переслі
дування капіталістів, поміщиків і багатіїв, які добровільно 
перейдуть на бік революції. Батько, прочитавши цей дек
рет, негайно вирушив на Поділ, де розміщувалася військова



комендатура, «добровільно» передав гараж з 12-ма авто
мобілями на потреби пролетарської революції (йому ви
дали довідку, яка потім не раз рятувала життя), а сам пішов 
працювати слюсарем в Дарницькі вагоноремонтні май
стерні.

Моя мати, Марія Григорівна Попутаєва, родом із Кур
ська. Її справжнє прізвище -  Папуга, але наполягли члени 
сім’ї і його змінили на Попугаєву -  ніби це звучить ліпше, 
по-російськи. Вона була «модисткою» -  шила одяг для 
жінок.

Перша дружина мого батька померла. Від неї залиши
лося четверо дітей: Євген, Григорій, Костянтин і донька 
Віра. Вони були набагато старші від мене й жили окремо.

Пригадую свого хрещеного батька Туруліна. Він працю
вав зубним техніком і мешкав за тією самою адресою, де 
був й батьків гараж. Мав сина, теж зубного техніка, одру
женого з японкою, артисткою цирку, який гастролював у 
нас.

На початку 1930-х років у Києві, як і в усьому Радян
ському Союзі, почалися масові арешти поляків, німців та 
інших іноземців. Ми боялися, що японку, а може, і її чо
ловіка теж заарештують, але якось обійшлося. Молодого 
Туруліна мобілізували до армії і зачислили у штат лікарні, 
яка контролювалася НКВС, оскільки спеціалістів із його 
фаху дуже бракувало. Очевидно, це якимось чином і впли
нуло на ситуацію.

Наша сім’я була дуже дружною. Мої брати, коли при
ходили в гості, завжди приносили мені подарунки і грали
ся зі мною. Я добре пам’ятаю своє дитинство, починаючи 
з чотирьох років. Змалку я любив книжки, розмальовував 
картинки і хвалився ними перед родичами, декламував 
вірші. За це мене завжди винагороджували різними соло
дощами або дарували іграшки. Тоді були часи непу (нової 
економічної політики), яку тодішній радянський уряд за
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провадив для відродження економіки, зруйнованої в часи 
громадянської війни. На Контрактовій площі, на Подолі, 
відбувалися численні ярмарки. І чого тільки не було на 
тих ярмарках! У 1929 році розпочалася масова колективі
зація сільського господарства і розкуркулення більш за
можних селян. Мільйони людей стали жертвами цих за
ходів.

Ми жили на вулиці Караваївський (пізніше Толсгого), З, 
на першому поверсі, напроти тодішньої Караваївської 
лазні. Великі будинки в Києві у власників-багатіїв відібра
ли й передали у так звані житлові кооперативи, якими 
керував управдом. У ті роки відкрили нарпити (з рос. - 
«народное питание») - великі кухні, де люди за помірну 
ціну купували у власний посуд готову їжу. Варилим там 
досить смачно, однак проіснували такі заклади недовго. У 
більшості великих будинків було центральне опалюван
ня, та, зазвичай, воно рідко де працювало. Тож люди вста
новлювали у своїх помешканнях «буржуйки». Талони на 
дрова або вугілля видавали за місцем роботи, а от пробле
му з приготуванням їжі вирішував примус, що працював 
на керосині. Газового постачання в Києві тоді ще не було. 
Знаючи, в які дні місяця привозять велику бочку з кероси- 
ном, на вулиці збиралася черга. Усі стояли з великими 
пляшками, суліями або іншими посудинами.

Біля нашого будинку був величезний двір, де діти лю
били гратися в «цурки-палки», пізніше -  в футбол. А от 
м’яч купити було неможливо.

До 1930-х років по дворах ходили цигани з мавпами або 
ведмедями і розважали нас. За це вони збирали по 5-10 
копійок. Та все поступово зникло: і бродячі музиканти, і 
цигани.

По всій країні відкрилися Торгсини (з рос. «торговля с 
иностранцами»). Там можна було купити те, що не прода
валося у звичайних крамницях, але тільки за золото або
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валюту, яку декому надсилали родичі з-за кордону. Люди 
несли сюди золоті хрестики, вінчальні каблучки, царські 
монети, аби не померти від голоду.

— >44,0-$.

Коли мені виповнилося п’ять років, мати повела мене 
до вчительки музики на ім’я Роза. Було їй тоді, мабуть, 
років 20. У кінці просторої кімнати я вперше в житті по
бачив великий чорний рояль. Учителька ніжно взяла мене 
за руку і посадила на стілець поруч із собою. Щось загра
ла, а тоді взяла мою руку й одним із моїх пальців натисну
ла на клавішу рояля. Той чарівний звук навіки залишився 
в моїй пам’яті. Роза перевірила слух і сказала матері, що 
він у мене «абсолютний». Пізніше я дізнався, що той чудо
вий інструмент був фірми «Бехштейн». Його придбав Ро- 
зин батько, відомий київський інженер, майже перед са
мим початком Першої світової війни.

Цей візит пов’язав усе моє подальше життя з музикою.
Що являв собою Київ 1928 року?
Автобусів, тролейбусів, таксі чи метро тоді не було. 

Ходили тільки трамваї і були так звані «ізвожчікі». 
Будівлі вокзалу, яка стоїть зараз, теж не було. Прига
дую піонерів у білих сорочках та червоних галстуках із 
барабанами та горнами. Гордо марширували вони уз
довж Хрещатика до площі Толстого. Уся дітвора з бу
динків вибігала на вулицю і заздрісно дивилася на них. 
Був серед них і я.

На розі площі і вулиці Толстого стояв газетний кіоск. 
Батько завжди посилав мене по «Вечерний Киев». І я, за
тиснувши в руці 2 копійки, біг, повторюючи: «Вечерний 
Киев, Вечерний Киев», - щоб не забути... Часом трапляло
ся, що я забував... Тоді батько, виглядаючи з вікна, нага
дував мені.
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Роза вчила мене за популярною тоді школою Беєра. Ча
сом я відмовлявся грати і ставив матері свої вимоги, аби 
повела мене в кіно... Коли мати погоджувалася, лекція три
вала знову.

Кілька слів про тодішнє кіно. Кінотеатр, де показува
ли дитячі кінофільми, був на Хрещатику, на протилеж
ному боці від Критого ринку, трохи далі в напрямку Дум
ської Площі (тепер Майдан незалежності). Сеанси для 
дітей влаштовували вдень, вхід коштував 10 копійок. Кіно
фільми йшли чорно-білі, німі. Зазвичай, біля екрану сидів 
піаніст або невеличкий оркестр і грав музику, що якось 
відповідала дії. Усі фільми були іноземного виробництва: 
американські чи англійські. Найбільш популярні герої - Гарі 
Піль і Гарі Лойд. Показували переважно лагідних і розум
них мавп, слонів, а жахали крокодили, леви, тигри, змії, ве
личезні ящери... Від страху діти шалено кричали та плака
ли, й матерям нічого не залишалося, як покинути зал, щоб 
заспокоїти їх. Про похід у кіно мріяла кожна дитина. Тож 
кінотеатр був завжди переповненим.

Демонстрували також кінокомедії, де найбільш попу
лярними акторами були Пат і Паташон (один дуже висо
кий, інший товстий і маленький ), пізніше Чарлі Чаплін.

У вісім років (1931 р.), я вступив до музичної школи, 
розташованої тоді на вулиці Пушкінській, 32, там, де те
пер Спілка композиторів України. Умови для навчання 
були не найліпшими, особливо взимку. Коли наступали хо
лодні місяці, нам, усім учням, доводилося приносити щось 
для опалювання класу й самим перед початком уроків роз
палювати пічку-«6уржуйку». Вона стояла біля класної дош
ки й більше гріла вчителя, ніж нас. Так ми і вчилися, і 
добре вчилися! Не було зошитів, і купити їх було ніде. У 
школі нам видали по два: у лінійку й у клітинку.

Тепер узагалі про життя на початку 1930-х. Із продук
тами харчування в Києві було досить непогано. Колгосп
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ники з навколишніх сіл -  Мотовилівки, Боярки тощо, при
возили до міста молоко, сметану, фрукти, овочі та інші 
харчі. Хліб і хлібні вироби продавали у спеціальних крам
ницях, а випікали на кількох хлібозаводах. Хліб був смач
ний. Проблеми з постачанням почалися незадовго до Голо
домору 1932-1933 років. Але про це пізніше.

Будівля Консерваторії була давньою. Раніше там зна
ходилося «Его императорское музьїкальное училище», а 
1913 року його перетворили на консерваторію. Одним із її 
засновників і першим директором був відомий піаніст і 
педагог В. Пухальський.

Точно не пригадую, коли переїхав уряд із Харкова, і коли 
Київ став столицею України. Здається, 1935 року. Поряд із 
Консерваторією побудували нову модерну школу-десятирічку, 
яка називалася Середня музична школа при Київській кон
серваторії. Обидві будівлі стояли у Музичному провулку (за
раз його немає), який починався праворуч від Прорізної, при
близно за 100 метрів від Хрещатика. Школа розташовувала
ся ліворуч від консерваторії, а перед консерваторією стояв 
пам’ятник композиторові Глинці. Щоби вступити до нової 
школи, треба було пройти кілька конкурсів, бо набирали що
року з усієї України лише 70 учнів. При закладі існував інтер
нат для тих, хто приїхав з інших міст або з сіл, в якому діти 
жили і харчувалися.

Напроти Музичного провулку, на вулиці Прорізній, сто
яв невеличкий будинок, відомий як «домик Чайковского». 
Там великий композитор зупинявся, буваючи у Києві, про 
що свідчила меморіальна дошка.

Також на провулку стояв відомий на весь Київ імпозант
ний будинок ломбарду, де люди закладали свої коштовності.

Нова школа насправді була чудом! Мала п’ять поверхів, 
кілька ліфтів. У кожному класі -  по два рояля, переваж
но «Блютнер», або «Бехпггейн». Одразу, як зайти до бу
динку, справа був гардероб, який ми називали «роздягал-
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кою» і «грілкою», бо взимку, заходячи з морозу, грілися 
там. На нижньому поверсі школи розміщувалися кабінет 
директора, приміщення для вчителів, лікарський кабінет, 
бібліотека. На всіх інших поверхах -  довгий широкий 
коридор, який ми використовували як фізкультурний зал 
для ранкової 15-хвилинної зарядки перед початком занять. 
Праворуч -  класи для загальноосвітніх дисциплін, а після 
третьої -  уроків музики. На цих самих поверхах були чу
дово облаштовані хімічний і фізичний кабінети.

Школа звалася показовою, і до нас часто привозили іно
земні делегації, щоб продемонструвати, в яких умовах 
навчаються радянські діти. Пригадую, як до нас прийшла 
делегація вчителів з Австралії та Нової Зеландії, які сфо
тографувалися з нами. Мені тоді навіть наснитися не мог
ло, що я колись житиму в одній із цих країн.

Заняття у школі проводили двома мовами. Класи групи 
А -  українською, групи Б -  російською. Україномовні зав
жди користувалися втричі більшим попитом. О третій 
годині по полудню загальноосвітня школа завершувала 
роботу, і у тих самих класах продовжувалися заняття з 
музики.

Моїм учителем із фортепіано був Юхим Ісакович 
Толпін. Після війни він завідував у консерваторії кафед
рою обов’язкового фортепіано для всіх студентів не 
піаністів. По класу ансамблю я вчився у Тамарова (ім’я та 
по-батькові не пригадую).

Щоквартально проходили іспити і нам виставляли оцін
ки з усіх предметів, включаючи фізкультуру та військову 
підготовку (стрільба з рушниці, станкового кулемета сис
теми Максим, метання гранат, перша медична допомога 
пораненим).

Обов’язковим було що семестру виступати на академіч
ному концерті у великій залі консерваторії, перед спеці
альною комісією, яка оцінювала виконавський талант сту



дентів. Пам’ятаю, як до Києва з Москви приїхав відомий 
професор Гольденвейзер і поставив мені дуже високу оцін
ку за виконання «Апасіонати» Бетховена.

У п’ятнадцять років я з великим успіхом виконав Дру
гий до-мінорний концерт Рахманінова на одному з таких 
академічних показів.

Наприкінці кожного навчального року був заключний 
виступ у переповненому залі консерваторії, оцінки за який 
вписували в перевідне посвідчення на наступний рік. 
Відмінників спеціально відзначали стипендіями. Я діста
вав 75 рублів на місяць. Працювати треба було дуже бага
то. Я лягав спати не раніше півночі.

Уроки з фаху, тобто з обраного інструмента, проводи
лися двічі на тиждень. Були також лекції з історії музи
ки, сольфеджіо, гармонії і слухання музики. Пригадую, 
коли з Німеччини привезли платівки з симфоніями Бет
ховена, ми збиралися по кілька класів разом, слухали му
зику, стежачи за нотами. Обов’язковою дисципліною (раз 
на тиждень) був клас ансамблю, тобто гри у тріо чи квар
теті. Я грав разом зі скрипалем Едіком Кніговим та 
віолончелістом Феньою Грузманом. Першим твором, який 
ми вивчили, було тріо Гайдна в соль мажорі.

Окрім музичної десятирічки, в Києві була художня шко
ла, де навчалися діти з художнім талантом і здібностями 
до малювання. Ми вважалися «підшефними» й обмінюва
лися екскурсійними лекціями.

Серед викладачів музичної школи-десятирічки пам’я
таю професора Михайлова, композитора Гозенпуда, 
Вільконського (віолончіст), Янкелевича (трубач), Бертьє 
(скрипаль). У моєму класі вчилися Оксана Драй-Хмара - 
донька репресованого українського поета (зараз живе в 
Нью-Йорку), Женя Соколовська, Таня Коваленко, Едік 
Кнігов, Борис Лісняк (його батько викладав математику й 
був нашим класним керівником). Після війни Борис Лісняк
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здобув медичну освіту й оселився в Житомирі. Моїми одно
класниками були й син професора математики Київського 
університету, і племінник видатного революціонера Вале
рія Куйбишева, а також син наркома України Михайла 
Кагановича, пізніше заарештованого і розстріляного.

Українську мову і літературу викладав Яків Григоро
вич Ткаченко. Він часом розповідав нам щось смішне, а 
лекції були дуже цікавими. Одного разу хтось запитав, чи 
знає він Павла Григоровича Тичину? «Аякже! Власне, я 
його знаю, а він мене не знає». Ми добре посміялися.

Гарним вчителем був Валентин Попов. Він викладав 
Конституцію СРСР. Сибіряк, до України приїхав по пар
тійній лінії. Для його роботи було необхідним знання 
української мови. Він із гордістю розповідав нам, як швид
ко її вивчив: «Я сидів день і ніч, і завдяки друзям, які допо
магали мені особливо у вимові слів, за кілька місяців вив
чив, і як ви чуєте, у мене непогана українська мова. Треба 
тільки бажання і настирливість». Лекцію з Конституції 
він розпочав із філософії давньогрецьких часів. Далі йшла 
філософія Канта, Гегеля й поступово дійшов до основ марк
сизму. Звичайно, всім цим він обґрунтував виникнення 
теорії комунізму. Найбільше часу Попов приділяв філо
софії Гегеля. Його лекції були дуже цікавими. Ми дізна
лися, що Попов був одним з ідеологічних цензорів літера
тури, яка друкувалася в Україні і викладав у консерваторії 
історію комуністичної партії. Найбільше його боялися 
члени партії, яким ця історія ніяк не лізла в голову.

За весь час мого навчання існувала проблема з підруч
никами: з деяких предметів був один підручник на п’ять
ох, рідко - на трьох. Із зошитами в ті роки стало набагато 
ліпше. Для того, щоб зробити домашнє завдання, діти зби
ралися у групи по троє-четверо.

Із третього класу школи нам почали викладати англій
ську мову. Роздали підручники, але за кілька місяців замі
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нили на німецьку. Очевидно, вирішили, що в разі війни 
знання німецької мови буде придатнішим. Викладачем її 
був Копейкін. Ходили чутки, що його справжнє прізвище 
Пфеніг (назва дрібної німецької розмінної монети), але, 
тікаючи від фашистського переслідування із Заходу, він 
став Копєйкіним. Як учитель він був дуже вимогливим, 
особливу увагу приділяв правильній вимові. Ми завжди 
мали індивідуально повторювати кожне слово. Він казав: 
«От ви, діти, смієтеся над тими, хто перекручує вашу 
мову; для того я й вимагаю від вас, щоб над вами не смія
лися». За це я дуже вдячний йому, бо зустрівши справжніх 
німців, не звучав, як іноземець.

Якось, щойно вчителька зайшла у клас, одразу оголо
сила, щоб ми принесли і поклали їй на стіл усі зошити, 
на обкладинці яких портрети Сталіна і Леніна і другий 
зошит, де був лише портрет Сталіна. Там хтось помітив 
«саботаж і контрреволюцію». Ми, діти, не мали навіть 
часу докладно подивитися на ті малюнки, й так і не 
дізналися, в чому полягала та контрреволюція. Трохи 
пізніше у нас забрали зошити з портретами інших нещо
давніх вождів. Як виявилося, вони були прихованими 
ворогами народу. Такими оголосили Постишева, Люб- 
ченка, Якіра і всемогутнього народного комісара внут
рішніх справ Балицького.

Наша родина переїхала у нове помешкання, на вулицю 
Мала Васильківська, 21 (нині Шота Руставелі), неподалік 
від Бесарабського ринку. І хоч це було не так далеко від 
школи, а у тріскучі морози треба було бігти якнайшвид
ше, аби не змерзнути. Не варто було надіятися на пере
повнені тролейбуси, які вже курсували Хрещатиком.

Кілька слів про життя киян у 1930-ті роки. Після пере
їзду уряду з Харкова до Києва, десь у 1935 році, сталися 
великі зміни. Зокрема, Київ значно очистили від криміна
лу й одразу стало безпечніше ходити вулицями ввечері



або вночі. Швидкими темпами стали зводити державні 
установи, такі, як будинок Верховної Ради, цовий вокзал 
та багато інших. На розі Хрещатика і тодішньої вулиці 
Леніна збудували і відкрили новий модерний універмаг. 
Для киян тоді це здавалося неперевершеним кроком у май
бутнє. Неподалік, теж на Хрещатику, відкрили перший у 
Києві гастроном. Уранці перед відкриттям магазину ви
шиковувалися довгі черги за вершковим маслом. Відпус
кали кожному по 200 грамів. Там було багато студентів, 
які це масло перепродували в кілька разів дорожче на 
товкучці (Слобідка), на лівому березі Дніпра. Її тоді про
звали «Абіссінією». Італія в той час вела загарбницьку 
війну в Абіссінії, яку зрештою програла, а в Радянському 
Союзі багато уваги приділялося цій війні. Після того у 
пресі писали про громадянську війну в Іспанії, де на боці 
республіканців воювали так звані «добровольці» з Радянсь
кого Союзу.

Щороку проводилися святкування 1 травня і дня Жовт
невої революції. Для цього на розі Хрещатика і вулиці 
Леніна споруджували трибуну, з якої члени уряду й ок
ремі гості приймали парад. Спочатку відбувався військо
вий парад: їхали танки, важка та легка артилерія, марши
рували солдати, над трибунами пролітали ескадрильї, як 
їх тоді називали, «червоних соколів». Після його завершен
ня під звуки духових оркестрів починалася демонстрація 
робітників і службовців різних фабрик, заводів та орган
ізацій. Ішли також студенти університетів, школярі, чле
ни спортивних товариств. Усі несли портрети вождів і пла
кати з гаслами: «Хай живе Перше Травня -  День солідар
ності трудящих усього світу!», або «Хай живе Великий 
Вождь нашого народу Великий Сталін!». Ці гасла з року в 
рік не мінялися. Після параду відбувалися народні гулян
ня, а на фабриках і підприємствах влаштовували прийо
ми зі стравами і напоями.
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Як не згадати п’ятирічні плани розвитку народного гос
подарства. Усі заводи, фабрики, колгоспи і радгоспи, ко
лективи на всіх підприємствах включалися в соцзмагання 
по виконанню й перевиконанню п’ятирічки. Були встанов
лені нагороди і відзнаки, такі як перехідний Червоний 
прапор. Кращі колективи діставали грошові премії, нагоро
джувалися орденами і медалями, деякі ставали Героями 
Соціалістичної Праці, одержували Сталінські, а пізніше 
Ленінські премії. І все це для того, щоб заохотити людей 
працювати краще і більше. Навіть у нашій шкільній 
стінній газеті ми викликали своїх товаришів по класу на 
соцзмагання. Гриміло на весь Союз ім’я Марії Демченко, 
яка виростила 500 кілограмів цукрових буряків і очолила 
рух п’ятисотенниць, започатковано стаханівський рух і 
т. п. Це, так би мовити, один бік медалі. Інший -  пол
ітичні процеси проти троцькісгів, зинов’ївців, бухаринців 
та інших ворогів народу. Жорстокі покарання за прогули 
і запізнення на роботу, за збирання на полі колосків після 
збору врожаю. За це можна було «заробити» до десяти 
років таборів суворого режиму.

Багато друзів і знайомих мого батька вже давно були 
на засланні. Він теж з дня на день чекав, що по нього 
приїдуть: необхідні речі завжди були напоготові. Бать
ко хворів, і «швидка» не раз відвозила його напівживо
го до лікарні. Може, це вплинуло: хворі на Соловках і 
Колимі не потрібні. «Нет худа без добра». Так він пе
режив війну й німецьку окупацію. Мабуть, йому єдино
му пощастило!

Ми жили за п’ять хвилин ходу до Червоного стадіону 
(потім Республіканський). Узимку футбольне поле зали
вали водою, і воно перетворювалося на велику ковзанку. 
Я часто ходив туди.

Одного дня приїхали чемпіони з Москви, я пішов поди
витися на них і покататися на ковзанах. Був чудовий без
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вітряний вечір, грала музика. По радіо оголосили, що чем
піони виступлять о восьмій годині вечора, а до цього часу 
треба очистити головну арену. Я не помітив, як у мене 
замерзли ноги. Поки добіг додому, вже нічого не відчу
вав. Щойно увійшов до кімнати і скинув ковзани, мати 
побачила білі, як сніг, пальці на ногах. Вона одразу при
несла знадвору відро снігу і разом з батьком розтирали 
мої пальці, поки вони не «відійшли» й не набули нормаль
ного кольору. Надалі я був обережнішим, однак щозими 
відчував обмороження рук і ніг.

Після 1930-х в Україні, як і по всьому Союзу, почало 
поширюватися радіомовлення. На Хрещатику та інших ву
лицях Києва на стовпах встановили потужні гучномовці, 
по яких удень і ввечері передавали новини, музику, оголо
шення. А також повідомлення про початок та відбій на
вчальної повітряної тривоги, яка з наближенням війни 
повторювалася дедалі частіше.

Десь 1935-го року в продажу з’явився короткохвильо
вий приймач, за допомогою якого можна було слухати за
кордонні станції. Приймач СВД -  у народі його розшиф
рували по-своєму: «Свистящий, воющий и дорого стоящий», 
або коротше -  «Сволочи, верните деньги». Коштував він 
дуже дорого, понад 600 рублів. Та незважаючи на таку 
ціну, купити його було важко. Батько дістав через знайо
мого директора магазину, звичайно, «давши на лапу». Ми 
слухали передачі російською мовою з Кошице (Чехосло- 
ваччина), польською -  з Варшави. Знаючи українську 
мову, неважко було розуміти польську. До речі, моя 
мати добре розмовляла нею, навчившись від знайомих 
і приятелів-поляків, яких багато тоді мешкало в Києві. 
До революції на вулиці Велика Васильківська збудува
ли польський костьол (зараз Органний зал). Хто знав 
мови, отримував більше інформації і, як правило, боявся 
ділитися нею з іншими.
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Уряд надавав особливого значення чистоті міста. Хре

щатик покрили асфальтом і провели тролейбусну лінію 
від Сталінки вздовж Великої Васильківської до кінця Хре
щатика.

Із театрів, які тоді працювали в Києві, можу назвати 
такі: Київська опера, російської драми, імені Івана Фран
ка, музкомедії, оперети. Були також Державний цирк* 
кілька кінотеатрів на Хрещатику та в інших районах 
міста.

У Київський опері тоді ставили «Запорожця за Ду
наєм», «Наталку Полтавку», «Кармен», «Чіо-Чіо-Сан», 
«Чарівну флейту», балет «Лебедине озеро» та інші виста
ви. Співали Оксана Петрусенко, Зоя Гайдай, Марія Лит- 
виненко-Вольгемут, Михайло Донець, Михайло Гришко, 
Іван Паторжинський та багато ін.

Перший конкурс піаністів відбувся в Харкові. З Києва 
на міжнародний конкурс до Варшави поїхав майбутній 
професор і ректор Київської консерваторії Абрам Михай
лович Луфер. Він удостоївся четвертої премії. Київській 
консерваторії дали найвищу тоді нагороду -  Орден Лені
на (1938 р.). Кілька професорів отримали ордени, зокре
ма Костянтин Михайлов -  орден Трудового Червоного Пра
пора. У Києві виступали лауреати всесоюзних і міжнарод
них конкурсів: Еміль Гілельс (фортепіано), його сестра 
Лі за Гілельс, Буся (Борис) Гольпггейн (скрипка); з-за кор
дону двічі приїжджав піаніст Егон Петрі. У його реперту
арі була «Ля Кампанела» Паганіні-Ліста. Цей твір після 
виконання Егоном Петрі став дуже популярним серед сту
дентів консерваторії. Відомий диригент Володимир Дра- 
нишников приїхав із Ленінграда на гастролі, і йому так 
сподобався Київ, що він тут лишився.

В опері одним із диригентів був Натан Рахлін, який 
пізніше здобув велику славу. Одного разу, їдучи трамваєм 
на вечірню виставу, на якій передбачалася присутність ба
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гатьох членів уряду, він випадково забув у вагоні партиту
ру. Але, на щастя, хтось знайшов ноти і вчасно приніс у 
театр. Інакше він скінчив би свою кар’єру у Воркуті або 
на Соловках за саботаж та шкідництво.

Приблизно за два місяці до випускних іспитів нас зібра
ли на студентські збори. Наближалася війна, й усі про
мовці, переважно комсомольці, в палких промовах підкрес
лювали свою готовність стати на захист Батьківщини. Один 
клявся у вірності партії й уряду і випалив таку фразу, яка 
пізніше стала анекдотом: «Товариші! Якщо наша Батьків
щина покличе нас на її захист, то ми, не вагаючись, по
міняємо смички на штички!» І поміняв. За кілька тижнів 
після початку війни цей патріот, а жив він напроти нашо
го будинку, втік одним із перших, покинувши напризво
ляще старих батьків.

1941 року я закінчив музичну десятирічку при Київській 
консерваторії, де вчився з 1935-го.

Кінець травня 1941 року, великий зал. Кожного індиві
дуально викликають на сцену і під звуки оркестру почес
но вручають атестат. Після цієї церемонії - прийом і танці. 
У багатьох дівчат на очах сльози, наче вони знали, що 
більшість із нас ніколи не побачиться.

З восьми років я зацікавився фотографією і сам зробив 
фотоапарат, використавши для об’єктива скло від окулярів. 
Розчини, фотографічні платівки та папір можна було при
дбати на Хрещатику, у спеціалізованій крамниці. Прояв
ляти та друкувати знімки доводилося у кутку кімнати, за
вішаному ковдрами.

Мій старший брат, бвген, захоплювався радіотехнікою. 
Він був одружений. Жінку звали Мура, вона працювала 
касиром в банку. Під його керівництвом я зробив детек
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торний приймач. Це найпростіший тип приймача, що по
требував навушників. Я був дуже гордий своїми успіха
ми. Женя сконструював електричний програвач для гра
мофонних платівок, і ми вперше почули голос Петра Ае- 
щенка, його популярний тоді «Чубчик кучерявий» та інші 
відомі мелодії.

Женя відслужив у Червоній армії як музикант. Грав на 
кларнеті, пізніше працював наладчиком медичної апара
тури.

Про нього мати розповідала такий випадок. У сім років 
він захворів на тиф, ліків же не хотів приймати, і ніхто 
не міг його змусити. Усі думали, що він не виживе. Бать
ко посилає одного зі своїх робітників по аршин, тобто міри
ло. Зайшовши в кімнату, де лежав брат, робітник почав 
міряти від п’ят до голови, а тоді упоперек. Брат питає, 
для чого він міряє його. Той каже, що буде робити труну. 
Це так вплинуло на Женю, що він одразу почав приймати 
ліки і скоро видужав. А як став старшим, завжди сміявся, 
коли йому нагадували про той день.

У нього залишилися син Валентин із дружиною Алев- 
тиною. Вони мають двох синів: Володимира й Олександ
ра. Мешкають у Києві. Сини одружені і мають дітей.

Мій другий брат, Костя, служив на флоті мічманом, на 
Амурі, що на Далекому Сході. Не пригадую, коли він 
привіз мені в подарунок велосипед. Я ще був малим і не 
діставав ногами до педалей. Довелося зняти сидіння і при
стосувати маленьку подушку. Наступного разу він привіз 
дрібнокаліберну гвинтівку, але батько віддав її назад.

Перед початком війни Костя приїхав у відпуску до Киє
ва. І коли почалася війна, його одразу мобілізували в ар
мію. Військова частина, у якій служив брат, поблизу Киє
ва була оточена, і він потрапив у полон. А за кілька місяців 
якимось чином втік і прийшов додому, худий і виснаже
ний. Із Рівного до Києва Костя йшов пішки, зупиняючись у



селянських хатах. Розповідав, що завдяки вільному волод
інню німецькою йому вдалося звільнитися з полону. Мову 
вивчив, живучи серед німецьких колоністів під час Пер
шої світової війни, коли батько був на фронті. Після по
вернення з полону Костя познайомився з якоюсь балери
ною, а та видала його німцям як колишнього комсомольця 
(молодший командир на флоті, неодмінно мав бути при
наймні комсомольцем). Так він безслідно зник, напевно, 
опинився в Бабиному Яру.

Брат Григорій або просто Гриша, під час громадянської 
війни, ще дитиною із необережності втратив одне око і 
через те до армії його не призивали. Він закінчив Київсь
кий фізкультурний технікум і пізніше здобув звання май
стра спорту. Гриша був дуже ексцентричною людиною. 
Він грав у футбол за київську команду «Спартак», але там 
мало платили. І тоді він перейшов до клубу «Харчовик», 
де платили більше і давали добрий пайок. Його влаштува
ли на роботу продавцем у нововідкритий «Гастроном» на 
Хрещатику.

Одного разу Гриша прийшов до батька, віддав йому 
гроші, які позичав раніше, і сказав, що сьогодні він заро
бив за 5 хвилин більше, ніж батько заробляє за цілий 
місяць, а саме -  200 рублів за один стрибок із парашутом. 
Це було на початку розвитку парашутного спорту, і щоб 
заохотити людей, платили такі гроші. Зі збільшенням 
кількості бажаючих, платню зменшували, а згодом і зовсім 
перестали платити. Тоді після п’ятсот стрибків брат став 
інструктором. Часом Гриша розповідав про неабиякі при
годи. Ось одна з них.

Він і двоє його товаришів десь добре випили. їх заа
рештували і посадили в районне відділення міліції. Як 
тоді було заведено, міліціонери вирішили їх побити, але 
куди там! Двоє наших хлопців були боксерами у важкій 
категорії, включаючи мого брата, і дали належну відсіч.
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Звільнитися їм допомогли колеги-футболісти з команди 
київського «Динамо», опікуваної НКВС, а міліціонерів 
покарали.

Під час війни Гриша був у партизанських загонах у Біло
русії. Потім довгі роки працював тренером відомої фут
больної команди, білоруського «Динамо». На пенсії жив у 
місті Золотоноша Черкаської області. У Москві зараз живе 
донька Людмила, вдалий бізнесмен Руслан. Друга донька 
Олена з онукою Сашею -  у Відні.

№ 3 2 — 3 3 - г а

Про голод тих років написано дуже багато. Я розкажу 
тільки про те, що сам бачив і пережив.

Починаючи з середини 1931 року ситуація з продукта
ми харчування в Києві ставала дедалі гіршою. За хлібом 
доводилося стояти у довгих чергах.

Коли ми переїхали 1931 року у нове помешкання на ву
лиці Мала Васильківська, 21 (пізніше Борохова, тепер 
Шота Руставелі), поруч із нашим будинком, у домі №23, 
був хлібний магазин. Відкривався він о шостій ранку. Моя 
мати, встаючи рано, завжди встигала купити хліб. У се
лян конфіскували запаси зерна, те саме зробили з колгос
пами. Бесарабський базар, до якого було 5 хвилин ходу, 
обезлюднів. Продукти харчування до певного часу розпов
сюджувалися за місцем роботи. Батько діставав невели
кий пайок на залізниці, де працював. На щастя, моя мати 
запаслася крупою, і ми якось перебилися. Люди з сіл, хто 
як міг, втікали до міста.

Батьків односельчанин Карпо Лопуха навесні 1933 року 
ледве живий з’явився на нашому порозі. Батько допоміг 
йому через свого знайомого влаштуватися сторожем в 
артілі, а дружина пішла у прибиральниці. Поселилися 
вони у підвалі одного з сусідніх будинків. Карпо розповів
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нам про жахливий голод в його селі. Пізніше з ним тра
пився такий випадок. Добре випивши, він раптом відчув 
сильний біль в серці. Коли приїхала «швидка», санітари 
вирішили, що серце в нього зупинилося й одразу завезли 
до моргу. На дворі був тріскучий мороз. Полежавши в 
холоді, Карпо «відійшов». «Прокинувся, -  оповідав він. -  
Помацав себе і зрозумів, що я голий. По один бік -  мерт
вяк, по другий бік -  мертвяк. Надворі почув чиїсь кроки. 
Як заголосив: рятуйте! А той, напевно перелякавшись 
живого мерця, кинувся бігти. Майже у повній темряві я 
намацав двері і щосили почав колотити і кричати: рятуй
те! Я живий! Зрештою прийшло двоє людей і мене визво
лили. Після цього випадку горілки більше не торкався».

У шкільному буфеті нам давали склянку молока або 
компоту. Пам’ятаю такий випадок. На початку грудня о 
8.30 ранку я йшов до школи, що на вулиці Пушкінській. 
Посередині Рогнідинської лежав мертвий кінь, трохи при
сипаний снігом. Частину туші хтось уже вирубав сокирою. 
Біля нього метушилося кілька людей. Ідучи додому після 
школи, я бачив, що коня вже не було.

У місті ходили чутки, ніби міліція заарештувала на ба
зарі на Подолі жінку і чоловіка, які продавали ковбасу, 
зроблену з дітей. Мати і батько вчили мене, як бути пиль
ним, коли йду вулицею. Про голод люди говорили пошеп
ки, а в школі ми взагалі про це мовчали.

Улітку 1933 року ми з мамою поїхали пароплавом на 
дачу в село Трипілля, що за 70 км на південь від Києва. 
Побачили там жахливу картину: на половині хат вікна за
биті дошками. Майже півсела вимерло з голоду. Мати так 
перелякалася, що ми наступним пароплавом повернулися 
додому.
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Наприкінці 1920-х років батько захворів на виразку 
шлунку. Хвороба почала загострюватись десь з 1931 року. 
Йому зробили кілька операцій і трохи підлікували. Дове
лося залишити роботу на залізниці і, зважаючи на стан 
здоров’я, йому дозволили відкрити власну слюсарну май
стерню на вулиці Червоноармійській, 10 (або 12) у підвалі 
старого дерев’яного будинку. Бути кустарем-одинаком тоді 
дозволялося, але без використання найманої робочої сили.

Батькові доводилося виконувати роботи для державних 
установ і підприємств. Він лудив, тобто покривав тонким 
шаром олова котли, у яких готували їжу військові. Таким 
замовником був 45-й артилерійський полк, розташований 
у Києві, та авіаційна школа на Солом’янці. Замовники 
постачали свій матеріал такий, як олово та ін. Часом пла
тили продуктами, бо з харчуванням тоді було досить пога
но. Іноді він робив деякі деталі для Академії наук Украї
ни, ті що вони не могли зробити у себе. Це рятувало бать
кову майстерню від закриття. Фінінспектор доймав його, 
але належні втручання таких замовників допомагали три
матися «на плаву». Крім того, він виконував приватні за
мовлення для кооперативів на головки (горілки) для до
машніх примусів. Ті теж постачали дефіцитний кольоро
вий метал.

Тоді в Радянському Союзі тільки-но почала з’являтися 
джазова музика, тож музикантам потрібні були спеціальні 
тарілки, яких більше ніде було дістати. Батькові прино
сили старі підноси для посуду, які можна було придбати в 
комісійних крамницях. На спеціальному станку він видав
лював тарілку певної форми, а пізніше молотком надавав 
їй «джазового звуку». Після приїзду до Києва відомого 
ансамблю Леоніда Утьосова, такі оркестри стали з’явля
тися, як гриби. У Києві на Хрещатику, у фойє кількох
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кінотеатрів перед початком сеансів грав джаз і виступали 
співаки. На тарілках батько непогано заробляв.

Незадовго до початку війни його примусили закрити 
майстерню.

З кінця 1920-х років у Києві можна було почути такий 
вислів, що когось «заарештували за «золотуху»». Це озна
чало, що людину арештовують за підозрою в незаконному 
приховуванні царських золотих монет, переважно золотих 
п’ятірок. Ось один із таких прикладів.

У батька був знайомий, якого він знав із дореволюцій
них років. Його звали Пєнкін. Він був, як тоді називали, 
«дрібний торгаш», тобто торгував, переважно на базарі, 
усім потрошку. Хтось доніс, що він ховає вдома сотню 
царських золотих п’ятірок. Між іншим, я сам був при
сутній, коли він розповідав батькові цю історію: «Приїха
ли до мене о третій ночі. Перевернули все догори ногами, 
шукаючи золоті п’ятірки, і нічого не знайшли. Заарешту
вали й посадили у в’язницю. Сиджу я день, два, три На
решті, на сьомий день мене покликав слідчий і каже: «За 
нашими відомостями, ви десь ховаєте 100 золотих п’яті
рок». Я кажу, що не маю ніякого золота і ніяких золотих 
п’ятірок. «А ви підіть і подумайте, може ви десь заховали 
і забули. Може пригадаєте. У нас є час». За тиждень зно
ву викликають і все повторюється. Я бачу, що виходу не 
маю і вирішив сказати, що я пригадав, маю 120 п’ятірок. 
Може відчепляться від мене назавжди. А слідчий каже: 
«Нам 120 не треба, а тільки сто, а ті лишіть собі».

Віддав він 100 п’ятірок і його випустили. Пройшов дея
кий чає і Пєнкін знову зник. Не з’являвся у нас кілька 
місяців, а коли прийшов, був худий і блідий. Усе повтори
лося, як минулого разу, тільки тепер вимагали 250 золо
тих. «А я кажу їм, у мене залишилося 280. Не хочуть бра
ти зайві 30». Коли його заарештували втретє, він віддав 
останню сотню і сказав: «Більше мене не випускайте, я
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залишаюся у вас на постійне проживання». Пройшов дея
кий час, і його, майже хворого випустили. На тому, як ска
зав Карпо, «скінчилася золота епопея».

У ці роки посилилися переслідування націоналістів. Був 
у нас знайомий Федір Васильович Дорошко, батьків зем
ляк. Він заснував капелу кобзарів і дуже часто ми чули 
його виступи по радіо. За фахом він годинникар, а працю
вав слюсарем на заводі «Арсенал». У 1937 році його зааре
штували і розстріляли як українського націоналіста лише 
за те, що співав українські пісні та думи. Список можна 
поповнити багатьма іншими подібними випадками.

Ми жили в постійному очікуванні, що згадають минуле 
батька і його заарештують, але на щастя репресії його оми
нули.

На підприємствах читали лекції про міжнародне ста
новище. Там говорилося про те, чого не писала преса. Мої 
батьки ходили на такі лекції в жилкоп (житловий коопе
ратив). Перед виборами до Верховної Ради СРСР влашту
вали збори в сусідньому будинку. Тепер це був Фізкуль
турний технікум, а раніше -  синагога, яку закрили на по
чатку 1930-х років, у той самий час, коли позакривали в 
Києві майже всі церкви. Головував на цих зборах Нюня 
(прізвище не пам’ятаю). Він приїхав із провінції, був ком
сомольцем, як тоді звали, «видвиженцем», і намагався 
лізти вгору як міг. Жив разом із батьками у нашому дворі, 
мав дружину і двох дітей. От тільки з мовою у нього не 
все було в порядку. Його батько був дрібним ремісником, 
і в тому містечку, де вони жили раніше, їм доводилося 
спілкуватися переважно івритом або українською, а росій
ської вони не знали. Нюня плутав усі три мови, а люди 
ледве стримували сміх. У той вечір Нюня вирішив поста
вити питання 75-річній абсолюбно неграмотній Мариші, 
яка мешкала в нашому дворі у маленькій кімнатці, пере
робленій з сараю. На життя вона заробляла тим, що купу



ючи на Бесарабці огірки й засолюючи їх, продавала перед 
нашим будинком по 10 копійок за штуку. Газет Мариша 
не читала і радіо не слухала. І от Нюня питає: «Мариша, 
скажите, кто такой товариш Сталин?» Мариша задумала
ся й відповіла: «Товаргац Сталин -  заведующий советской 
властью». Ми, кілька дітей, що були в залі, аби не роз
сміятися тихенько вийшли. Не раз батька хотіли обрати 
до управи жилкопу, але він завжди відмовлявся, мотиву
ючи тим, що має тільки два класи сільської школи.

У батька був добрий і лагідний характер. Він часто до
помагав людям, а тому мав дуже багато друзів, які йому 
теж багато в чому допомагали. Коли я був малим, він чи
тав мені казочки, а пізніше переказував оповідання Фені- 
мора Купера, Конандойля, Жуля Берна та інших.

Із восьми років я почав заробляти гроші тим, що голив 
батька, за що він платив мені по 20 копійок. Для мене це 
були великі гроші. Батько учив мене розумно витрачати 
їх. За свої власні кошти я купив перший фотоапарат 
«Фотокор».

Батько вірив також у те, що організм треба загартову
вати, щоб менше простуджуватися. Аби загартувати мене 
перед школою, ми ходили з ним до Дніпра на Подолі. Це 
було пізньої осені, коли вода тільки-но вкривлася тонким 
шаром криги. (Берег Дніпра тоді ще не був у бетоні). Бать
ко кулаком розбив лід і першим зайшов у воду, а тоді по
кликав мене. У річці було настільки холодно, що я майже 
нічого не відчув. Побув у воді не більше хвилини, вий
шов, одягнувся, випив із термосу гарячого какао і ми по
їхали трамваєм додому. Мати, коли дізналася про все це, 
почала лаятися. Казала, що я дістану запалення легенів. 
Але я після кількох занурювань у крижану воду і справді 
загартувався, бо цілу зиму не хворів.

Під час німецької окупації, щоб вижити, батько робив 
відра, які обмінював на Бесарабці на харчі, або продавав їх.

26  /ІЯЛпїолсй «4{,с£асссНиіс



МУЗИКА І ДОЛЯ 27
Батько мій дожив до 83 років. Я поновив листування з 

родиною, будучи вже в Австралії.

Моя мати дуже любила музику і театр, хоча таланту до 
мистецтва не мала. У неї була подруга -  Галя Глініна. Вона 
мешкала з чоловіком у старому дерев’яному будинку, що 
стояв у дворі, і разом із моєю матір’ю ходила на всі спек
таклі театру імені Франка. Моя мати після кожної виста
ви приходила додому заплакана. Якість вистави оцінюва
ла тим, скільки їй доводилося плакати.

Забіжу наперед: коли почалася війна, Галю Глініну за
арештували на Бесарабці за спекуляцію -  в той час за це 
жорстоко карали. Вона розіграла божевільну, і міліція 
відправила її до психіатричної лікарні. Головний лікар 
Побиковський був її знайомим. Вона була там майже до 
приходу німців. Щойно довідалася, що німці на окупова
них землях просто розстрілюють психічно хворих, втекла 
з лікарні. їй довелося змінити адресу і прізвище на діво
че, бо німці мали список пацієнтів і, здається, розшукува
ли її.

Мати була вправною модисткою. Її клієнти, переважно 
знайомі, могли за помірну ціну гарно одягнутися. Вона мала 
погану звичку -  завжди запізнювалася. Коли нам доводи
лося кудись їхати, я щогодини підганяв годинник, що висів 
на стіні, на 5-10 хвилин уперед. Мати цього не помічала, і 
таким чином нам вдавалося вчасно прибувати на вокзал. 
У неї було багато друзів і знайомих і вона завжди пам’я
тала їхні дні народження чи іменини. Релігійною моя мати 
не була, а от свята всі відзначала. У кутку кімнати у нас 
висіла ікона. Батько завішував її портретом Леніна, коли 
хтось приходив з його роботи, а мати пізніше, лаючись, 
знімала той портрет.
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Мені ще не виповнилося і п’яти років, як ми зібралися 
в першу подорож на Кавказ: до Тифліса (Тбілісі) і Бату- 
ма (Батумі). Мати спакувала у валізи всі необхідні речі, 
навіть посуд і примус. Працюючи на залізниці, батько і 
його сім’я мав безкоштовний проїзд по всьому Радянсько
му Союзу. Поїздка до Тифліса тоді тривала п’ять діб. За 
нашим помешканням наглядав мій старший брат Женя, 
який жив недалеко від нас. П’ять років мені мало випов
нитися лише в серпні.

Це був 1928-й, період НЕПу. Мені, як дитині, ця подо
рож здавалася мандрівкою до якоїсь казкової країни. На 
«ізвожчику» ми приїхали на вокзал. Носильники враз 
підхопили наші речі й понесли у потяг. Вагон був дуже 
довгим, такий тип тоді називали «пульманівським». Паро
воз уже причепили, він голосно пихтів, шипів і пускав 
клуби пару й диму. Раніше я бачив паровоз тільки іграш
ковий, а тепер дивився на справжній -  враження на все 
життя. У нас був «плацкартний» квиток, тобто резерво- 
вані місця в окремому купе. У кожному вагоні їхав про
відник, який стежив за порядком, готував кип’яток для 
чаю. Посередині ешелону був вагон-ресторан.

Я стежив за станціями, які ми проїжджали. На кожній 
зупинці підходили до потягу люди з навколишніх сіл і про
понували смажених курей, молоко, сметану, сир, яблука, 
груші -  все те, що дарувала їм щедра українська земля. 
Запам’яталася мені зупинка в Ростові-на-Дону. На пероні 
я вперше у житті побачив «кавказців». Вони були одяг
нуті у все чорне, на грудях мали патрони, а збоку у кожно
го висів кинджал. Мати сказала, що це грузини. Пізніше я 
звик бачити їх у Тифлісі, а перший раз це було для мене 
дивним видовищем. Прибувши у Тифліс, ми зняли кімна
ту в маленькому готелі з великим двором. Там, граючись,
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я дуже швидко знайшов порозуміння з іншими дітьми і 
трохи заговорив по-грузинськи.

Інколи ми харчувалися в «духанах». Це щось подібне 
до наших ресторанів. Вони здебільшого містилися в підва
лах будинків, улітку там було прохолодніше. їжа цілком 
відрізнялася від нашої. У неї клали багато перцю та інших 
спецій, а це батькові було заборонено. Тому мати сама го
тувала в кімнаті на примусі.

Одного разу фунікулером ми поїхали на високу гору, 
здається, вона називалася Давидовою. Коли ми піднялися, 
почало поступово темніти - краєвид був фантастичним. Мати 
купила мені повітряну червону кульку, і я відчув себе най- 
щасливішою дитиною у світі. Додому взяли східний деліка
тес «рогат лакум» (пробачте за неправильне написання).

Майже щодня я ходив із матір’ю на базар. Куди там 
нашій Бесарабці!!! Такого вибору різних фруктів нам і не 
снилося! І все так дешево! Висіла копчена риба різних 
сортів, а з неї капав жир на великі мідні тарелі. А які 
персики, абрикоси, айва, гранати, дині! Кавуни такого роз
міру, що той, який ми купили за 5 копійок довелося хлоп
чикові везти на тачці до нашого готелю. Усе нам здавало
ся дуже дешевим. Надзвичайно вразили мене тифліські 
трамваї. Вони були відкриті і не мали стін.

Із Тифліса ми поїхали в Батум, який розташований на 
турецькому кордоні на узбережжі Чорного моря. У місті 
можна було купити закордонні речі, які привозили кон
трабандою з Туреччини. Кордони тоді ще не були «на зам
ку». Погостивши кілька днів у Батумі, ми тим самим шля
хом -  через Тифліс і Баку повернулися до Києва, а потім 
поїхали на дачу в Боярку.

Друга поїздка на Кавказ, 1929 року, була цікавішою, 
адже я став на рік старшим.

В Тифлісі ми зупинились у тому самому готелі, але я 
вже не знайшов своїх друзів. Ціла сім’я стала жертвою
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кривавої помсти. Я дуже плакав. Батьки мені пояснили, 
що означає кривава помста, яка тоді була досить пошире
на на Кавказі і з якою боровся уряд.

Утретє ми поїхали туди 1930 року. Усе йшло так само, 
як і в минулі роки, але тільки до Ростова-на-Дону. Тут після 
того, як нові пасажири сіли, потяг кілька годин переганя
ли на якісь тупики, щось чіпляли, щось відчіпляли. На
решті зупинилися біля спустошеної станції і паровоз відче
пили. Запала тиша. Ми з батьком вийшли на безлюдну 
платформу і я побіг уздовж неї. В кінці ешелону був при
чеплений товарний вагон, а за ним -  платформа, де лежа
ли мішки з піском, позаду яких встановлені кулемети та 
пара невеликих гармат, направлених на обидва боки. Коло 
них було близько двадцяти військових. Я запитав одного, 
чи вони їдуть на маневри? На що він відповів: «Ні, хлоп
чику, стріляти будемо бойовими і ти, як почуєш постріли, 
лягай на підлогу, не виглядай у вікно і голову не підіймай. 
Зрозумів? Передай те, що я сказав іншим». Я побіг до бать
ка й переказав йому все, що сказав червоноарміець і по
мчав у протилежний бік платформи. Там, у кінці потягу, 
були такий самий товарний вагон і платформа з кулеме
тами та гарматами. Після того, як до нас причепили паро
воз, прийшов провідник і повторив те саме, що сказав мені 
червоноарміець. Зважаючи на його тон і поведінку, він 
міг бути командиром.

Зрештою наш потяг із великим запізненням рушив. Я 
все дивився у вікно. Уже почало темніти, як ми минули 
станцію Невиномиська, годину або більше після того по
тяг різко сповільнив хід і почалася стрілянина. Згасло 
світло, вагоном пробіг провідник і скомандував усім ляга
ти на підлогу, не палити цигарки, не виглядати у вікно й 
чекати на його команду. Батько казав, лежачи, що це не 
просто перестрілка, а справжній бій. Він це знав, бо був 
на фронті.



Бій тривав зо дві години. Потяг поволі рухався, і коли 
все затихло, почав набирати швидкість. Потім увімкнули 
світло, і без жодних перешкод ми доїхали до Баку. Пізніше 
довідалися, що все це відбулося поблизу Чеченської рес
публіки.

Ми дісталися до Тифліса. Зупинилися цього разу в іншо
му готелі. Нас дивувало, що кімнати і взагалі хати не за
микалися. Будучи там уперше, мати спитала господаря про 
ключ. На що ламаною російською той відповів: «Не бой- 
ся, дамочка. Тут у нас ниигго не украдут, у нас за зто...», -  
і провів поперек горла пальцем. Побувши в Тифлісі пару 
тижнів, ми поїхали до Батума. Батько зауважив, що радян
ська влада тут значно зміцнилася -  контрабандних товарів 
стало менше. Матері ледве вдалося дістати відріз англій
ського коверкоту батькові на костюм, а собі купила кілька 
пар фельдікосових панчіх (щось подібне до нейлону).

У 1937 році я разом із матір’ю їздив до Москви. У нас 
були родичі в Мигищах. Погода там відрізнялася від київ
ської: було похмуро й набагато холодніше, ніж удома. 
Коли ми гуляли Красною площею, бачили похорон Камене
ва (не того, якого засудили до страти). Матір міліціонери 
завели в будинок, а я лишився зовні й дивився на всю це
ремонію. Пізніше, коли все скінчилося, ми пішли до мав
золею Леніна і стали в довгу чергу, щоб потрапити туди. 
На вході стояла почесна варта, люди проходили повільно 
повз тіло вождя. Пізніше ми відвідали Третяковську га
лерею та інші музеї, яких у Москві багато. Узяли квитки 
на знаменитий тоді експрес «Стрела» (Москва-Ленінград), 
але запізнилися на нього. Довелося їхати поштовим потя
гом, що зупинявся майже біля кожного полустанку.

Ленінград - місто з чудовою архітектурою. Наші ро
дичі жили на вулиці Пестеля, яка починалася від Невського 
проспекту. Господар квартири був знавцем хутра, завідував 
артіллю, яка випускала хутряні вироби, й дуже добре за
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робляв. (Судити про стан загального добробуту населення 
міста по ньому було не можна). Ми відвідали всі відомі 
музеї у Петергофі, Царському Селі, Оранієнбаумі, а та
кож неповторний Ермітаж. З роками я дізнався, скількох 
тисяч людських жертв і грошей коштувало будівництво 
тих палаців. Тисячі тисяч селян і кріпаків, серед яких 
багато й українців, наклали там головою. Із Ленінграда 
через Москву ми повернулися до Києва, який чекав на нас 
із сонячною і теплою погодою. Кілька разів були з бать
ком у Желєзноводську. Батько лікував там виразку. Неза
довго до початку війни їздили в Сочі. Я і зараз пам’ятаю 
адресу, де ми зупинялися на цілий місяць. Це вулиця «Кир- 
пичная, б», напроти залізничної станції. Обслуговували в 
ресторанах тоді дуже повільно. Спочатку треба чекати з 
годину, щоби сісти за стіл, тоді півгодини, поки подадуть 
меню, потім хліб, аж тоді страву. На все це потрібно при
наймні дві години. Щоправда, поспішати нам було ніку
ди. Мені запам’ятався чудовий ресторан «Кавказька 
Рів’єра» на березі Чорного Моря.

^ ^  ^  ̂  ̂  С' С6 ^

Я дуже добре пам’ятаю 22 червня 1941 року. Рано-вранці 
цього дня ми чули багато вибухів і спостерігали велику 
активність зенітної артилерії. До цього кияни вже звик
ли, бо в місті часто проводилися подібні навчальні триво
ги і люди думали, що це лише одна з них.

Близько дев’ятої ранку до мене прийшов мій одноклас
ник Льоня Жуковський. Радіо, як завжди, грало, але рап
том перервало передачу і диктор оголосив, що опівдні ви
ступить Молотов. Льоня зблід і сказав: «Це війна», -  й 
одразу поспішив додому. Більше я ніколи його не бачив. 
Батько і мати були вдома і з нетерпінням чекали на два
надцяту. Нарешті рівно о 12.00 ми почули історичну про
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мову Молотова, на завершення якої він сказав: «Враг бу- 
дет разбит, победа будет за нами!».

Одразу після оголошення війни в Києві відкрилися чис
ленні військкомати. Мій батько за віком не належав до 
мобілізації, так само і старший брат Євген -  за станом 
здоров’я. Григорія в Києві не було. А от Костянтина, який 
приїхав у відпуску з Далекого Сходу, одразу забрали до 
армії. Мені мало виповнитися 18 років лише 19 серпня, 
але до того я мав пройти допризовну підготовку. Присла
ли повістку з’явитися на призовний пункт. Подорожуючи 
Кавказом, я захворів на малярію і з початку 1930-х років 
був на обліку й лікувався в поліклініці ім. Леніна на ву
лиці Басейній. Там видавали безкоштовно хінін, єдиний 
відомий тоді засіб лікування малярії. Його імпортували з 
Південної Америки, де росте хінне дерево. Напади малярії 
були тільки влітку, і мене часом так трясло, що за тиждень 
ледве можна було впізнати. Малярійників до армії не бра
ли. Я надав комісії відповідний документ, але, незважаючи 
на це, мав відбута допризовну підготовку на вулиці Карла 
Маркса, у великому дворі недалеко від готелю «Континен- 
таль». Мені видали посвідчення, але там я був лише двічі. 
На третій раз військовий командир і його заступники не з’я
вилися. Ми почекали до обіду й розійшлися додому.

Місто часто бомбардували німецькі літаки, але ту час
тину, де ми жили, не чіпали.

На розі бульвару Шевченка і Хрещатика стояв вели
кий пересувний магазин, де торгували хлібом. Тепер тут 
завжди стояла черга, люди запасалися, купуючи більше, 
ніж їм було потрібно. Над містом висіли аеростати повітря
ного захисту для боротьби з літаками. На дахах будинків 
встановили спарені зенітні кулемети і гармати. І коли з’яв
лявся одинокий літак, що якимось чином проривався че
рез досить міцну оборону, починалася неймовірна стріляни
на. Стріляли звідусіль. У парку імені Шевченка, що напро



ти Університету, гриміли великокаліберні гармати. Де
хто стріляв навіть із пістолетів. Я був свідком, коли пря
мо над центром міста зав’язався повітряний бій. Тяжко 
було визначити, чийого літака збили. Пілот розкрив пара
шут, а на нього обрушився шквал вогню. Виявилося, що 
стріляли у свого. Приземлившись, він був уже мертвим.

Ходили фантастичні чутки про затримання шпигунів. 
Розпускало ці чутки радіо ОБС («одна баба сказала»). 
Якось мати з Бесарабського базару принесла таку новину, 
що одна жінка замість того, щоб сказати «кілограм яб
лук» вжила «фунт яблук», і її одразу затримали як шпи
гунку. Вона ніби піднесла руку і у свій годинник сказала: 
«Берлін, я заарештована».

Проходили численні облави на дизертирів. Пригадую, 
десь о третій ночі голосно постукали в наші двері. Двоє 
військових із рушницями дивилися під ліжками, загляда
ли в шафи, перевірили документи й особливо вивчали мої 
посвідчення, чи не підроблені вони. Якраз цього тижня я 
мав напад малярії, й один з них, побачивши мій хворий 
вигляд, сказав іншому: «Ходімо звідси швидше, щоб ми 
теж чогось не підхопили».

Тільки-но почалася війна, мешканців Києва мобілізо- 
вували на копання протитанкових окопів, бліндажів та 
спорудження різних укріплень. Там людям доводилося і 
харчуватися, і ночувати. Усі були добре підготовлені до 
боротьби з термітними бомбами, які німці широко вико
ристовували в інших країнах. Під час нальотів німецької 
авіації мені доводилося вартувати на горищі. І коли така 
бомба падала на дах, ми одразу лопатами кидали шипля
чу бомбу у відро з піском або просто скидали її з даху на 
землю. Запалювальні бомби великого ефекту не мали, і 
бомбили ними переважно вночі.

Про стан на фронтах ми дізнавалися з газет і гучно
мовців, що були майже на всіх головних вулицях Києва.

34  ?4и<ги<.алссс /Кср-оисЯссіс
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Якщо радіо оголошувало, що бої йдуть у такому-то напрям
ку, то ми знали, що те місто вже окуповане німцями. По
чалася масова евакуація підприємств. Спочатку евакую
валися оборонні заводи, а далі й інші підприємства.

Наш будинок наполовину спорожнів. Першим утік той 
Нюня, який на зборах голосно агітував захищати Батьків
щину і клявся робити це до останнього подиху. Він зали
шив напризволяще немічних і хворих батьків, яких 
пізніше настигла жахлива доля в Бабиному Яру.

Мій батько раптово захворів, докучала виразка шлун
ку, а ліки важко було дістати. Матері доводилося бігати 
по багатьох аптеках, щоб знайти всі необхідні препарати 
за рецептом. Фронт настільки швидко наближався до Киє
ва, що ми вже чули, як стріляла далекобійна артилерія. 
Із початку війни місто було затемнено, і за цим пильно 
стежили всі громадяни і міліція. За порушення чекало 
покарання згідно з законами воєнного часу.

Ми навчилися вираховувати відстань до лінії фронту. 
Уночі -  це різниця між часом від пострілу гармати (яск
равий спалах на небі), і спалахом при розриві снаряду. За 
нашими підрахунками фронт уже був за 35-40 км, а може
і ближче. Місто потроху пустішало. Коли німці були вже 
недалеко, в магазинах раптом з’явилися продукти, які 
швидко розкуповували. Мати, переживши революцію, го
лод громадянської війни і голод 1932-1933 років, доклада
ла багато зусиль, аби запасти найбільше харчів. Але, як 
кажуть у народі, на все життя не запасеш.

Протитанкові «їжаки», як їх тоді називали (сталеві рей
ки, зварені посередині), з’явилися напроти Шевченків
ського бульвару й вулиця була перегороджена на ніч. На 
узбіччях лежали мішки з піском, утворюючи амбразури 
для кулеметів. Там завжди вартували військові. В інших 
районах теж готувалися до ведення вуличних боїв. Для того, 
щоб позбавити німецьких пілотів орієнтирів, куполи церков
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перефарбували в сірий колір. У місті перевіряли докумен
ти, і тих, хто викликав підозру, забирали на допит у міліцію. 
Нарешті поширилися чутки, що німці вже в Пуща-Водиці. 
Так за два дні до їхнього наступу ми дізналися, що Київ ото
чений, і разом із ним - іпісгсоттисячна армія.

Канонада вночі стихла. Настало безвладдя. Люди ки
нулися грабувати крамниці. Ми жили недалеко від Кри
того ринку. Я пішов туди і побачив, як тягли все, що мож
на. Запам’яталося, як один чоловік ніс відро сметани, а 
його черевики і штани були всі у сметані аж по коліна. 
Розповідали, що в підвалі Критого ринку був зал, де збері
галися діжки зі сметаною. їх скидали згори на цементну 
підлогу, вони розбивалися і зрештою утворилося болото. 
Моя мати, незважаючи на протести батька, теж пішла до 
ринку, але на півдорозі зустріла сусіда, який ніс повний 
мішок солі. Той поділився з мамою, бо нести йому було 
дуже тяжко. От і все, що нам дісталося.

Радіоприймачі, які раніше здали у фізкультурний тех
нікум, що був у сусідньому домі (Шота Руставелі, 19), те
пер люди пішли відбирати. Зал, де вони лежали, перетво
рився на людський мурашник. Усі вишукували ліпші прий
мачі, такі як «Теїейдпкеп», «В1аирипк(», а не ті, що рані
ше здали. Інші нещадно кидали на підлогу і, звичайно, 
розбивали.

Одного дня (17 вересня) ми почули дуже потужний ви
бух. То підірвали ланцюговий міст. Вісімнадцятого верес
ня, за день до наступу німців, ми бачили на вулиці п’яних, 
які видавали себе за партизан. Вони були озброєні, як ка
жуть, до зубів. Кожен мав автомат, по кілька гранат, а в 
одного була протитанкова рушниця. Люди з жалем диви
лися на них. Що з ними сталося, невідомо.



МУЗИКА І ДОЛЯ

0&<*КЄ6(>Ш А  <МСЦ*1Л<4&

37

Ранок 19 вересня 1941 року. Ми провели ніч у розду
мах. Що буде далі?! Я вийшов надвір. Люди обмінювали
ся чутками. Казали, що німці уже на Сталінці (тоді пе
редмістя Києва). Час від часу десь стріляли з легкої зброї. 
Раптом хтось закричав із рогу Рогнідинської вулиці, що 
німецький мотоцикліст проїхав Червоноармійською на 
Хрещатик.

Я і ще група людей пішли подивитися. На розі Черво- 
ноармійської стояв газетний кіоск, в разі перестрілки, за 
нього можна було сховатися. На протилежному боці ву
лиці стояло кілька жінок із квітами в руках. Ті люди, що 
прийшли раніше, казали, що перші мотоциклісти вже про
їхали. Нарешті ми почули гуркіт моторів, і по центру ву
лиці проїхало два мотоцикли з колясками, у яких сиділи 
німецькі солдати з кулеметами. Вони були в касках і виг
лядали точнісінько так, як ми їх бачили в газетах і в кіно. 
Після того проїхало кілька вантажівок із солдатами. Я по
вернувся додому, щоб розповісти батькам, а вони вже чули 
все від когось іншого. За дві години я знову пішов на Хре
щатик, та він уже був запруджений німцями. На узбіччях 
стояли великі вантажівки, на яких вони приїхали. Наші 
молоді киянки, вже намальовані, «шпрехали» по-німець- 
ки, а деякі курили цигарки. Один німець сказав мені, що 
в Німеччині порядні дівчата не курять. Я це переклав, і 
дівчата повернулися й пішли геть.

Наступного дня в одному з кінотеатрів на Хрещатику 
німці демонстрували «Культурфільм». Через велику чер- 
іу дістатися туди мені не пощастило. Ті люди, що бачили, 
казали, що фільм показував, як добре живеться в Німеч
чині. 21 вересня з’явилися оголошення про здачу зброї, 
амуніції, радіоприймачів, протигазів та харчів. За неви
конання будь-якого з цих пунктів - смертна кара.
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Це було 24 вересня. Узявши всі наші протигази, я виру
шив на збірний пункт на Хрещатику, неподалік вулиці 
Прорізної. Там уже лежала купа протигазів, на яку я ки
нув і свої. Повертаючись додому Хрещатиком, не дійшов
ши до Бесарабського ринку, я відчув, як захиталася під 
ногами земля, а потім пролунав страшної сили вибух. Обер
нувшись, я побачив величезну хмару диму і пилу над 
місцем, де стояв магазин «Дитячий світ». Залишилися одні 
руїни. Люди кинулися подалі від вибуху, а невдовзі ми 
почули ще один, і так один за одним. Кілька днів лунали 
вибухи і горів Хрещатик. Згоріли десятирічка, консерва
торія і з ними десь кількасот фортепіано й величезна нот
на бібліотека. На горе в ці дні віяв сильний вітер і всі 
мешканці нашого будинку по черзі вартували з відрами 
води на випадок спалаху вогню. Увесь район, де була по
жежа, оточили і туди нікого не пускали. Уже тоді ходили 
чутки, що це робота партизан. У місті не було води, водо
напірні вежі знищили радянські війська, що відступали. 
Казали, німці привезли з Берліна спеціальні насоси і шлан
ги й качали воду з Дніпра, а вночі партизани перерізали 
шланги. За кілька днів настала тиша. Вогонь згас лише 2 
жовтня. Згоріли Хрещатик і частково прилеглі вулиці.

2 жовтня вийшов наказ про обов’язкову реєстрацію всьо
го населення. Я взяв свій паспорт та інші документи і пішов 
на реєстраційний пункт, який розмістився на розі вулиць 
Рогнідинської і Шота Руставелі. Там стояв величезний 
натовп людей. Кожен намагався зареєструватися першим. 
Німець ходив і щось викрикував, а тоді просто бив пали
цею по головах, аби люди вишикувалися в одну шеренгу. 
Я був далеко від брами, через яку пропускали у двір по 50 
чоловік. Німець підійшов, вибрав мене та ще десятьох і 
повів нас без черги прямо до столу, де реєстрували. А після 
того нас посадили в невеличке вантажне авто і привезли 
на вулицю Пушкінську, метрів за двісті від вулиці Тол-



стого, недалеко від того місця, де ми колись мешкали. Цей 
будинок мав п’ять чи шість поверхів, а ліфти в ньому не 
працювали. Керував нами унтер-офіцер в есесівській 
формі. Ми чистили кімнати, переносили меблі з однієї в 
іншу або з одного поверху на інший. Почали працювати 
десь годині о дев’ятій, і рівно о дванадцятій прийшов сол
дат і сказав, що «тіиа§еззеп», тобто обід. Він приніс вели
кий кухоль кави, буханку хліба і грамів 200 вершкового 
масла. Я думав, що це марево. Не забув німець і про ніж. 
Хліб нам здавався таким смачним, якого ми ніколи в житті 
не куштували. Кава була не справжня і трішки підсоло
джена. Під’ївши, решту дня ми працювали з ентузіазмом. 
Хтось із нас сказав: «Жити можна».

Коли скінчили роботу, о п’ятій годині німець приніс 
наші реєстраційні посвідчення і довідку, на якій значило
ся, що я є задіяний у німецькому війську як робітник і 
використовувати мене на іншій роботі не можна. Ця по
свідка чинна й надалі. Підпис «88 ...фюрер». Печатка з 
великою свастикою. Ходити містом тоді дозволялося до 
шостої години вечора, а з цим посвідченням можна було і 
пізніше. На другий день ми так само переносили меблі з 
одного поверху на інший, чистили, мили підлогу та ін. 
Один із німців добре говорив польською мовою, і я про це 
розповів матері. Вона сказала мені, що піде до нього і по
просить відпустити мене, бо я знищу свої руки такою пра
цею. Німця звали Пауль (військове звання тепер не пам’я
таю). Мати легко знайшла його в будинку і сказала, що я 
хворію на малярію, закінчив музичну школу і такою ро
ботою зіпсую свої руки на все життя. Він відповів, що теж 
грає на фортепіано і все розуміє. «Я знайду йому заміну і 
відпущу вашого сина». І за пару днів дійсно відпустив мене. 
Музика подіяла, а посвідка залишилася в мене. Тож я ходив 
містом і не боявся, що мене піймають і пошлють на відбу
дову зруйнованих мостів, або відправлять до Німеччини.
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У місті постійно відбувалися облави й перевірки до
кументів. За кілька днів після приходу німців, у Києві з’яви
лися українські націоналісти у військовій формі з тризуба
ми і жовто-блакитними стрічками. Та невдовзі таємничо 
зникли -  незалежна Україна Гітлерові була не потрібна.

У кінці вересня німці видали наказ про те, щоб усі євреї 
Києва і околиць з’явилися 29 вересня 1941 року о восьмій 
годині ранку на ріг Мельниківської і Дегтярівської вулиць. 
При собі мати документи, коштовні речі, а також теплий 
одяг. Хто не виконає цього розпорядження і буде виявле
ний в іншому місці, того розстріляють. Хто проникне в 
залишені євреями квартири і привласнить собі їхні речі, 
теж буде розстріляний. Ходили різні чутки. Одна з них - 
євреїв збирають для переселення в інше місце.

Майже половина мешканців нашого будинку були євре
ями. Коли почалася війна, то більшість з них евакуювала
ся, залишилися старі або хворі. У нашому будинку лиши
лися старий Овруцький із дружиною і немічні батьки 
Нюні, того комсомольця-видвиженця, що давав інструкції, 
як голосувати за блок безпартійних і комуністів. Овру
цький із дружиною жив на першому поверсі. їхні вікна 
виходили у двір, і коли ми, хлопчаки, грали у футбол, то 
часто м’яч випадково опинявся у їхній квартирі. Нам до
водилося вступати в довгі «дипломатичні переговори», щоб 
господар віддав нам м’яч за умови, що ми гратимемо по
далі від його вікон. Пригадую, як на єврейські свята він 
просив мене розпалювати йому примус, а мої товариші вже 
чекали на мацу, яку він давав як винагороду, і 10 копійок 
на додачу. Пенсії Овруцький не отримував, жив з того, що 
виготовляв паперові кульки і продавав їх на Бесарабці. 
Сумно було дивитися на людей, які й не здогадувалися, 
яка трагічна доля чекала на них.

Наші припаси їжі танули, як сніг навесні. Треба було 
щось робити. І ми з матір’ю вирішили варити мило і міня
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ти, або продавати його на Бесарабському ринку. Від знайо
мої аптекарки, яка знала хімію, мати довідалася, що для 
цього потрібно і в яких пропорціях, а також технологію виго
товлення. Ми купили необхідні компоненти: жир, каустич
ну соду, тальк і великий казан. Дотримуючись усіх вказівок, 
зварили кілограмів шість мила і здивувалися його якості.

У серпні 1942 року німецька адміністрація Києва виріши
ла відкрита консерваторію. їй дали назву: Київська музично- 
драматична консерваторія імені Лисенка. Директором при
значили сина Лисенка (ініціалів на моєму посвідченні 
немає). У приміщенні колишнього музичного інституту імені 
Лисенка, що стояло на вцілілій частині Хрещатика, влашту
вали аудієнцію майбутнім студентам. Коли я зайшов у зал, 
де сиділа приймальна комісія, то побачив поважних панів у 
цивільному, які без сумніву виглядали і трималися як про
фесори. Це були німці, які спеціально приїхали з Берліна, 
аби перевірити й оцінити рівень нашої музичної освіти і на
ших знань. Я виконав сонату «Апасіонату» Бетховена, за що 
був удостоєний оплесків комісії. Мені одразу оголосили, що 
я прийнятий на п’ятий курс. Коли почалися заняття, виявило
ся, що бракує викладачів, і за якийсь місяць консерваторія 
припинила існування. Друга важлива причина закриття - 
погані справи на фронті.

Одного разу батько випадково зустрів на вулиці свого 
знайомого музиканта, який колись замовляв у нього джа
зові тарілки. Той розповів, що при київський поліції німці 
організували духовий оркестр і якщо батько хоче, то він 
допоможе влаштувати мене у цей оркестр. Він приписа
ний до української поліції, але жодного зв’язку з поліцією 
не має. Оркестр був під німецьким контролем і викорис
товували його переважно під час поховань солдат і офі
церів, тіла яких привозять із фронту. Репетиції проводи
лися на Печерську, в будинку, де раніше була якась уста
нова. Я приніс свій атестат, і капельмейстер Василь Не-
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нінгер, подивившись на нього, сказав, що приймає мене і 
завтра владнає всі формальності. Батьки спочатку не дуже 
були задоволені тим, що це якось пов’язано з поліцією. 
Вони думали, що мені видадуть таку саму чорну поліцей
ську уніформу, як і українській поліції. Але нам видали 
стару форму німецьких пожежників, а музиканти вже самі 
причепили на лацкани маленькі ліри. В оркестрі налічу
валось 85 осіб. І коли ходили хоронити німців, його діли
ли на три частини, які грали в різних місцях цвинтаря. 
Окремо ховали солдат, офіцерів і вищих чинів. Я ніколи 
не їздив на похорони, бо не грав на жодному з духових 
інструментів. Я був бібліотекарем. У мої обов’язки вхо
дило дивитися за нотами, складати й розкладати їх у пев
ному порядку, переписувати, часом робити нові аранжу
вання. Роботи виявилося багато. Нами керував майстер 
Грипль. Йому було уже за шістдесят, раніше працював у 
гамбурзькій поліції. В музиці не розбирався, але дуже лю
бив її. Напідпитку, коли ми грали на так званих камерад- 
шафт (товариських) вечорах, намагався диригувати. Як 
казали музиканти, у нього виходило все поперек такту.

Треба віддати німцям належне, що вони музику люби
ли і поважали музикантів. Добрих називали «кюнстлер», 
тобто «мистець». У нашому оркестрі був старшина Ми- 
наєв. (Це військове звання перейшло із духових оркестрів 
Червоної армії). Він потрапив у полон під час Першої світо
вої війни і трохи знав німецьку мову. Старшина стежив за 
дисципліною в оркестрі: щоб не запізнювалися на роботу, 
не приходили у п’яному стані та ін. Я був підпорядкова
ний диригентові і майстру Гриплю.

У нас існував невеличкий джазовий оркестр. Залежно 
від потреб, його кількісний склад збільшували від шести 
до шістнадцяти осіб. Одного разу нам довелося грати на 
весіллі. Наречений був есесівець у чині лейтенанта, а на
речена, очевидно, працювала в цивільній адміністрації



міста. За нами прислали авто і привезли в один із особ
няків на Печерську. Майстер Грипль порадив мені, які 
твори треба грати і які ноти взяти з собою. Наречений був 
дуже поважною особою. Майстра Грипля на весілля не за
просили. Коли приїхали туди, нами став опікуватися спеці
ально приставлений унтер-офіцер у чині фельдфебеля (у 
військах СС були інші, відмінні від армії назви чинів, яких 
я зараз не пам’ятаю). У нього на папері була розписана 
вся церемонія весілля і точно визначено, коли і що нам 
грати. Гості ще не прийшли, і я заглянув у велику кімна
ту, де на столах лежала їжа, якої ми не бачили й уві сні. Я 
подумав, що це все наше українське. І не відомо, може, 
тому нареченому доведеться пізніше заплатити за все це 
своєю кров’ю. У боковій кімнатці стояли ящики з питвом. 
Наш шеф приніс нам склянки і дві пляшки горілки. Ми 
були дуже голодні. Я сказав йому, що нам треба чимось 
закусити, на що він відповів, що зараз не може цього орга
нізувати - і сам голодний. Нарешті почали прибувати гості, 
майже всі есесівці. Тільки й чути було: «Хайль Гітлер!». 
Коли всі усілися, почалися численні промови і поздоров
лення. За командою нашого шефа ми заграли нацистський 
гімн «Хорст Вессельс Лід». Бенкет тривав майже дві го
дини. Гості вже досить багато випили. Нарешті молоді по
дякували їм. Ми здивувалися, коли вони прийшли в нашу 
кімнату і подякували за добру музику, а я натомість поба
жав від нас усіх щастя й успіху в житті. Після чого заду
мався: «А яка у нього робота, що він робить як есесівець? 
Скільки замучив або послав на той світ?»

Нарешті гості почали розходитися. Нам принесли дов
гождану їжу. Наш шеф, який уже добряче випив, дав нам 
цілий ящик горілки та по 20 окупаційних карбованців (за 
них на базарі не купиш і склянки пшона).

Рядовий німець розвіз нас по домівках. Пайок, який ми 
діставали на роботі, ледве вистачало на одну людину. Го
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рілка ж відігравала роль своєрідної валюти, для нас то 
була велика підмога. Це єдине весілля, на якому мені до
велося грати на початку війни.

Колись наш джазовий оркестр повезли на лівий берег 
Дніпра. Це був «Камарадшафтс Абенд» -  товариська 
зустріч Організації Тодта, що під час війни здійснювала 
будівельні роботи. Приміщення було досить просторим, 
там могло б вміститися зо дві сотні людей. З поведінки 
присутніх було видно, що це не вишколені солдати, а зви
чайні роботяги. Для них ми грали пісні «Ділі Марлейн», 
«Юліска» і т. зв. «пісні під пиво». А його було багато, і 
справжнього, не ерзацу. У цей вечір стався такий смішний 
випадок: Коля Бєлий, який грав на барабані, поставив по
заду свого інструмента трилітрову сулію, куди зливав пиво, 
що нам приносили. Тихонович, саксофоніст, розізлився на 
Колю і відсунув барабан убік, щоб німці побачили це. А 
ті лише посміялися, бо за пиво вони не платили. Тож все 
для нас скінчилося добре. Коля і далі зливав пиво в сулію.

Майстер Грипль вирішив скористатися можливістю й 
почав брати у мене уроки гри на фортепіано. От тільки 
старому дуже бракувало пам’яті, і все, чого він навчився 
сьогодні, забував до завтра.

Була така німецька дитяча пісенька «Якби я був пта
шечкою», яку він цілий рік вправляв і так і не навчився.

Наприкінці 1942 року, коли стало досить холодно, у 
когось із наших музикантів виникла ідея просити у майст
ра Грипля розпорядження, щоб музикантам видавали чис
тий спирт, бо клапани у трубах і цуги у тромбонах на мо
розі замерзають. Вони попросили мене, аби я поговорив 
на цю тему з майстром Гриплем. Він мене вислухав і каже, 
що сам бачив, як клапани замерзають і обов’язково гово
ритиме про це з лейтенантом, а наразі спитав, скільки треба 
спирту на місяць для кожного. Я кажу, по 2 літри чистого 
спирту. Наступного дня він уже мав підписаний лейтенан



том дозвіл на придбання 170-ти літрів спирту. Ми з Грип
лем сіли в невеличке вантажне авто і поїхали на Поділ, 
на спиртзавод. Довго блукали вулицями, але врешті знай
шли. На брамі стояв вартовий німець. Він подивився на 
документи, які дав йому майстер Грипль, козирнув і пока
зав рукою напрямок на склад. Там працювали наші місцеві 
люди. Той, що був відповідальним, одразу спитав мене: «Слу
хай, ти свій хлопець?» -  Кажу: «Так». -  А він: «У нас, знаєш, 
тара по 100 літрів і відміряти 70 літрів нічим. Скажи, а твій 
начальник добра людина? У нас, бачиш, великі сім% а году
вати нічим. Тут ніхто не знає скільки того всього є. Ніхто і 
не рахує. Ми підкинемо вам зайвих пару барилець, і пару - 
для нас. А тоді приїдемо до вас і заберемо». Я переказав це 
Гриплю, і він погодився на такий варіант. Ми ще кілька разів 
їздили по спирт. Знаю, що Грипль і лейтенант відсилали або 
кимось передавали його до Німеччини.

Пожежна охорона Києва, або, як називали її німці, по
жежна поліція, мала теж свій духовий оркестр, подібний 
до нашого. їхні музиканти вже не раз діставали перепуст
ки на поїздку в румунську зону окупації, яку прозвали 
Трансністрією (тобто «за Дністром»). Румуни гадали, що 
цю територію вони дістануть у винагороду за участь у війні 
проти Радянського Союзу. У тій зоні була відновлена при
ватна власність, і харчі можна було придбати в необме
женій кількості.

Навесні 1942 року кілька хлопців із нашого оркестру 
попросили мене запитати, чи не міг би майстер видати 
дозвіл на поїздку до Жмеринки, в зону, окуповану румуна
ми. Там за німецькі окупаційні марки можна придбати 
що завгодно. Я сказав майстрові Гриплю, що музиканти з 
пожежної поліції дістають такі дозволи. Він пообіцяв по
говорити про це з лейтенантом. Дозвіл дали.

Грипль спитав, яку мету поїздки поставити в документі? 
Я відповів: «Купівля музичних інструментів для оркест-
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ру». Отже, двоє хлопців з нашої команди першими поїха
ли до Жмеринки. Добиралися залізницею, на відкритій 
платформі з вугіллям, що везли з Донбасу. Пасажирські 
потяги туди не ходили, хіба що для німців. Аби хтось не 
заховав у вугіллі якоїсь контрабанди, його зверху бризкали 
білою крейдою; так одразу помітили б чиєсь втручання.

Після повернення хлопці розповідали про Жмеринку 
таке, що нам у голодному Києві і приснитися не могло. 
Там війни ніби й не було. Звичайно, вони віддячили Грип
лю й лейтенантові салом і румунським милом.

Я обрав собі в напарники валторніста Жору Гітуляра. 
Казали, що він або циган, або молдаванин. Жора був тро
хи вищим від мене, міцної статури. Моя мати поміняла на 
Бесарабці українські карбованці на 600 німецьких окупацій
них марок, батько змайстрував маленький бідончик для 
олії, позичив у знайомих рюкзак, і я був споряджений у 
поїздку туди, де все є.

На Київський вокзал дістався пішки, трамваї і тролей
буси тоді не ходили. Знайшли німця в уніформі залізнич
ника, показали документи, він сказав, що скоро у тому на
прямку піде товарний потяг, але доведеться їхати на 
відкритій платформі. На наше щастя, ми знайшли плат
форму, що мала позаду невеличку будочку для осіб, які 
супроводжують потяг. У ній нікого не було, тож ми непо
гано влаштувалися.

Потяг їхав нешвидко. Крізь вікно ми бачили, що ліс 
уздовж залізничного полотна був вирубаний принаймні на 
кілометр, очевидно, для захисту від партизанів. Іще в Києві 
ми чули, що залізничні колії подекуди охороняють словаки. 
Доїхали до Жмеринки без перешкод. Наші хлопці, котрі вже 
були тут і купували сало та інші товари, дали нам адреси, 
куди звертатися, тож нам неважко було знайти маленький 
ресторанчик, вірніше, це була звичайна хата з вивіскою, на
писаною кимось. Ми зайшли, до нас підійшов господар, поса



див за сгіл і одразу запитав, чи ми не від Альоіиі з Києва. «Я 
знаю, що ви голодні, а ми щойно засмажили порося». Я 
відповів, що ціле порося -  то забагато, нам би лише пару 
шматочків від поросят і спитав: скільки це буде коштува
ти? «Як будете все купувати у мене, то це задарма». Ми пого
дилися на такі умови. «Я продаю сало по 20 німецьких марок 
за кілограм, і таке сало, що ні в кого не знайдете у Жме
ринці!» І справді, він приніс і показав шматок сала надзви
чайно грубий.

Жора одразу випив цілу склянку вина і, будучи голод
ним, одразу сп’янів. Добре поївши, ми пішли прогуляти
ся. У місті було кілька таких ресторанів, а точніше харчі
вень, у деяких навіть грала музика. Нам здавалося, що ми 
в якійсь казковій країні. Війни ніби ніколи і не було! На 
ніч ми залишилися у господаря.

А вранці встали і почали збиратися. Тяжкувато було 
Жорі. Ввечері, коли ми повернулися до хати, він добавив 
винця і тепер почувався не найліпше. Він купив аж 20 кг 
сала. Я боявся, щоб ручка від його чемодана не обірвалася 
і сало не вивалилося на землю, але він добре перев’язав 
багаж ремінцями. Моя поклажа складалася лише з 8 кг 
сала, олії, румунського туалетного мила та двох пляшок 
самогону.

Я подумав і про «легенду» на випадок нашого затри
мання. У перепустці значилося, що ми їдемо купувати 
інструменти для оркестру, але інструментів таких, як нам 
потрібно не було, і щоб не їхати з пустими руками, ми 
вирішили придбати для всіх музикантів сало, бо з харча
ми у Києві погано.

Домовився з Жорою, що я старший і буду говорити, а 
він повинен мовчати.

Господар трохи допоміг нам дійти до станції. Обслуга 
там була німецька, і взагалі ми тут не зустріли жодного 
румуна.
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На платформі стояв залізничник в уніформі, яку я ба
чив уперше. Ще в Києві Грипль навчив мене вітати німець
ких військових стоячи струнко. Це справляло на них доб
ре враження. Ми дійшли до станції, а там уже стояв еше
лон, платформи якого були закамуфльовані брезентом, 
сіткою і сосновими гілками. Важко сказати, що везли на 
тих платформах: чи гармати, чи танки, чи щось інше.

Я підійшов до німця, випалив: «Гер комендант!», і про
тягнув наші перепустки. Він прочитав, спитав, куди їдемо 
й одразу крикнув: «Лейтенанте! Посади цих двох. Вони 
їдуть до Києва». Два солдати вистрибнули з вагона, щоб 
допомогти Жорі підняти валізу, але той відмовився, бо 
якби німець підняв її, то напевно б, зацікавився, що в ній 
такого важкого. Жора, як пір’їнку, підхопив валізу і заніс 
у вагон. Тут їхала обслуга того, що везли на платформах. 
Усі вони були молодими, не більше 20 років. На їхніх об
личчях ми помітили якусь розгубленість і тугу. Один грав 
на губній гармошці, другий підспівував. Нарешті пролу
нав голосний свисток і потяг плавно рушив.

Я дістав із рюкзака фляжку із самогоном, налив трохи 
собі, Жорі і запропонував сусідам, які сиділи ближче до 
нас, але випив першим, щоб зняти підозру. Багато солдат 
уже спали, інші приєдналися до нас. Випили і заспівали. 
Я сказав, що ми випадково потрапили на весілля і нам на 
дорогу дали трохи самогону.

Ми знали, що у Гнівані, на кордоні між румунською і 
німецькою зонами окупації, німецькі митники дуже ста
ранно перевіряють багаж. Ми дуже боялися, щоб началь
ник нашого потягу в рапорті сказав, що в ешелоні є двоє 
цивільних, тоді нас з таким багажем заарештують.

Потяг зупинився. Чую, начальник ешелону складає ра
порт, про нас нічого не каже. Свисток -  і ми рушили. Усе 
відлягло від серця. їхали цілу ніч. Потяг рухався часом 
дуже швидко, а часом дуже повільно. Так ми доїхали до



Білої Церкви. До нашого вагону підбіг німець і наказав 
вийти, бо потяг на Київ не їде. Німці, аби обдурити парти
занів, часто змінювали маршрути поїздів. Ми з Жорою 
злізли і я одразу пішов до начальника станції. Поки я го
ворив із ним, напроти нас зупинився товарний ешелон. Ста
рий німець вийшов із вагона, що був другим від паровоза 
і відрапортував начальникові станції, даючи йому якісь 
папери. Той показав німцеві на нас і сказав, щоб він узяв нас 
із собою до Києва. Я розговорився з німцем. Він виявився 
родом із Рурського басейну, відомого своїми вугільними шах
тами і великою індустрією. Американці й англійці активно 
бомбардували ці об’єкти. Старий сказав мені, що втратив 
двох синів в Африці. Жора відкрив свою пляшку самогону і 
ми утрьох трохи випили й закусили салом.

Під’їжджаючи до Києва, я подумав, що на виході з вок
залу теж може бути перевірка. Тільки ми вийшли на при
вокзальну площу, як побачили велику чергу. Українські 
поліцаї в чорних уніформах перетрушували клумаки, ва
лізки й відбирали зайві продукти. Ми з Жорою попряму
вали просто попереду черги, де стояли німець і два полі
цаї. Дорогою двоє поліцаїв хотіли нас зупинити. Один із 
них майже схопив мене за рукав і крикнув: «Куди ідете? 
Осліпли? Черги на бачите?». А я йому відповів німець
кою, що то не його справа. Почувши німецьку мову, від 
несподіванки він відскочив, як обшпарений. Підійшовши 
з документами до німця, я сказав, що ми поспішаємо на 
роботу на дев’яту годину. Він уважно прочитав обидва до
кументи і сказав: «Аьос» («Ідіть»).

Спочатку мені й Жорі було по дорозі. Ми проходили 
повз будинок, де була мадярська військова частина. Два 
мадяри підійшли до нас, зупинили й хотіли обшукати. Я 
одразу заговорив німецькою і документів показувати не 
довелося. Вони подумали, що ми німці, а німців вони боя
лися, як вогню. Мій вантаж ставав все важжчим і важж-
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чим. Здавалося, що я обійшов пів земної кулі. Уже на своїй 
вулиці зупинявся кілька разів. Увійшовши до будинку, де 
ми жили, я сів на порозі і почав кликати своїх батьків. 
Мати почула, і вони разом із батьком занесли дорогий 
скарб нагору. А я навіть не дійшов до ліжка -  де сів, там 
і заснув. На роботу цього дня не пішов.

Майже всі наші хлопці по кілька разів їздили у Жме
ринку, або навіть углиб румунської зони, де все було ще 
дешевше, ніж у Жмеринці. А деякі побували й в Одесі. 
Одного разу мене покликав майстер Грипль. Він був дуже 
розгніваним. Двох наших хлопців заарештували, бо ті були 
дуже п’яні. Вже у німецькій окупаційній зоні у них хоті
ли забрати все, що ті везли з собою. Подзвонили лейте
нантові, а він сказав, щоб хлопців відпустили, він сам їх 
покарає. А це означало, що вони не будуть грати.

А з фронту прибували повні ешелони мертвих, і хова
ли їх вранці два рази, і після обіду два рази. Німці, що 
перебували в тилу, намагалися забути про трагедії на фрон
тах. Нам доводилося дуже часто грати на різних товари
ських вечорах. Пили вони багато, щоб забути про дійсність. 
А вісті з фронту приходили дедалі сумніші. Грали ми зде
більшого на Печерську, в колишніх особняках, які рані
ше займали працівники НКВС. Коли пізно вночі закінчу
вали грати й ніхто нас не розвозив по хатах, то нам давали 
пароль, тобто слово-перепустку. На всіх перехрестях сто
яли німецькі патрулі і кричали: «Хальт!» («Стій! Па
роль?»). Щоб пройти далі, треба було сказати пароль. Як 
правило, це була назва якогось німецького міста.

З одним із наших трапився такий випадок. Був у нас 
такий Тигов, він грав на басі або тубі (це найбільший за 
розміром духовий інструмент). Добре випивши на такому 
товариському вечорі, він повертався додому і забув пароль, 
а записувати заборонялося. Він присів коло великої купи 
снігу і, намагаючись пригадати, заснув. Так у снігу і про
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спав усю ніч. Його добре притрусило снігом і стирчала 
тільки мідна труба. Вранці його знайшли наші хлопці, жи
вим і неушкодженим.

Через місяць або трохи більше після того, як я вступив 
до оркестру, вранці, йдучи на своє робоче місце, я зустрів 
Федю Минаєва, нашого старшину, і він сказав, що зараз 
зробить важливе оголошення. Коли всі вже були на місцях, 
він повідомив, що сьогодні репетиції не буде, бо всі ідемо 
на медичну комісію. Ми строєм пройшли два чи три квар
тали, зайшли в будинок, схожий на школу. Нам роздали 
картки німецькою мовою. На кожній зазначені прізвище 
і номер, а далі -  кілька пустих граф. Наказали роздягну
тися догола і за алфавітом по десятеро ми заходили до 
невеликого залу, де сиділа комісія з восьми чоловік. Я од
разу збагнув: це не медична комісія, а перевірка, чи немає 
серед нас євреїв, бо перший із комісії, переконавшись, що 
я не єврей запитав, чи в моєму роду не було євреїв серед 
дідів-прадідів? При тому він звіряв колір мого волосся за 
книгою, у якій були зразки. Цей перший добре говорив 
українською з сильним галицьким акцентом. Я думаю, він 
був німцем із Західної України. Другий із комісії ретель
но вивчав мої очі: міряв відстань між ними, заставляв ди
вишся в різні боки і цілу годину звіряв із книгою, що лежа
ла перед ним. Інші члени комісії наказували мені присідати 
і вставати із замруженими очима, навіть лазити навкарач- 
ки. Кожен записував дані у картку й у свою книгу. Останній 
німець був у чині полковника. Він встав з-за столу, підійшов 
до мене і запитав, чи не мав я у своєму роду німців: діда, 
баби, або навіть прадідів. Я відповів, що я козацького роду. 
«А чому та так добре без жодного акценту говориш німець
кою?» Я сказав, що німецьку мову і літературу вивчав у му



зичній школі. Полковник був здивований. Він усміхнувся і 
пішов до свого столу. Трохи пізніше ми дізналися, що таку 
саму комісію проходили музиканти-пожежники.

Репетиція по обіді цього дня відбулася як зазвичай. Го
тували програму з віденських вальсів Йоганна Штрауса.

Наш оркестр ніколи не грав для української поліції, а 
це раптом нас поспішно посадили в автомобіль і повезли в 
невідоме місце. Я наспіх зібрав ноти маршів, які ми гра
ли для німців. Коли ми приїхали, то побачили, що на 
площі вишикувалося кількасот українських поліцаїв. Вия
вилося, що тут відбуватиметься церемонія присяги на 
вірність великому фюреру. Я вперше побачив і почув ко
менданта української поліції Києва Анатолія Кабайду. Він 
був в уніформі, але здалека я не побачив, що в нього на 
погонах. У його мові я почувзахідний діалект, і деякі слова, 
які він вживав, я чув уперше в житті. Зміст промови не при
гадую. Нам подали сигнал і ми заграли кілька німецьких 
маршів, у тому числі відомий у нас «Аііе Категасіеп» («Давні 
товариші»). Після церемонії присяги під нашу музику пол
іцаї сгроєвим кроком покинули площу.

У червні наш джазовий оркестр привезли на вулицю 
Володимирську, в будинок, що напроти тодішнього музею 
Леніна. Нас завели в невеличку кімнату і наказали сидіти 
тихо. У сусідній залі відбувалося якесь важливе засідан
ня. Після голосних вигуків і оплесків двері відчинили й 
ми побачили, що присутні були в чинах не нижче полков
ника. До нас приставили лейтенанта, який мав опікувати
ся нами і нагадувати, що і коли грати. Він дав мені список 
пісень, більшість із яких ми багато разів грали і знали 
напам’ять. Запропонував пива, і за хвилину нам його при
несли. Спочатку було досить тихо, але за півгодини всі 
загомоніли. Ми грали популярні мелодії, і весь зал підспіву
вав. Наш лейтенант залишився дуже задоволеним. Під час 
перерви до кімнати увійшов німець у формі полковника
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і заговорив чистою російською. Він сказав: «Ви не думай
те, що ми прийшли до вас і принесли вам свободу і неза
лежність. Ми прийшли до вас, бо нам потрібна ваша зем
ля, ваше вугілля, залізо і ваша рабська праця. Що мовчи
те? Боїтеся?» Ми завмерли! Він зрозумів, що зайшов дале
ко, махнув рукою і пішов геть. Ми подумали, що то була 
якась провокація, але більше він до нас не підходив. По
ступово люди почали розходитися, і коли лейтенант ска
зав заграти останні два марші, ми заспокоїлися, що все 
добре скінчилося. Після вечірки нас розвезли по хатах.

Влітку 1943 року половину нашого оркестру повезли в село 
недалеко від Києва. Капельмейстер сказав мені взяти ноти 
німецьких маршів, польок і взагалі народних танців, бо ми 
їдемо грати на святі роздачі землі селянам. Коли ми прибу
ли в те село, то на площі вже зібралося багато людей. Із про
мовами виступали німці й українці з адміністрації Києва. 
Усе зводилося до того, що за наказом великого фюрера селя
ни безкоштовно діставали землю у власність. У відповідь 
селяни дякували фюрерові й великому німецькому народу. 
На столах було дуже багато їжі та горілки. Ми всі знали, що 
на фронтах німці терпіли поразку за поразкою, і це був ви
мушений акт, аби вберегти свої тили від партизанів. У такій 
акції оркестр брав участь лише раз.

«ІИ -С м ислі Н ім ц ів -»

Таке застереження досить часто можна було побачити 
в Києві під час німецької окупації. Одного разу і мені дове
лося працювати у ресторані з таким написом. Це було скорі
ше кафе, ніж ресторан. Знаходився він на колишній Черво- 
ноармійській вулиці, майже поряд із тим будинком, де 
мій батько колись мав свою майстерню. Тут грали щовечора 
троє наших оркестрантів: Тихонович на саксофоні, Анатолій 
Свєшніков на фортепіано і Коля Бєлий на ударних.
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Платили за гру небагато, зате двічі годували, а це було 
головне. Одного дня Коля Бєлий питає мене, чи не міг би 
я виручити Свєшнікова і замінити його на один вечір. Я 
погодився. Прийшов на шосту годину. Людей у кафе було 
багато. Ми грали всі відомі німецькі шлягери. Дехто 
підспівував. Усе йшло добре. Були там і словаки, і кілька 
мадярів (союзникам дозволялося бувати в таких місцях). 
Недалеко від музикантів сидів німець в уніформі польо
вої поліції з великою металевою бляхою на грудях, а з ним
- розмальована наша дівка. Він так вульгарно і голосно 
реготав, замовляв одну і ту саму пісню вже разів десять. 
Це була сентиментальна пісня «Батьківщина -  твої зірки» 
(«Неітаі, сіеіпе Зіете»). Щогодини ми мали робити пере
рву на 10-15 хвилин. Але коли переставали грати, німець 
діставав із кобури свій парабелум, і ми з переляку почи
нали грати, що перше спадало на думку. Німець хотів 
похизуватися перед дівчиною. Шкода, що в кафе не зай
шов офіцер вищий чином. Ми вирішили просто втекти 
через кухню. Спочатку зник Тихонович із саксофоном, 
тоді ударник Коля Бєлий, а я останній, влучивши мо
мент, коли німець обійняв свою партнерку. Миттю 
пробіг через кухню, перескочив через паркан і опинив
ся на іншій вулиці. Одразу пішов додому, так і не пове
черявши. Розлючений німець зіпсував Коліні барабани, 
порізавши кинджалом шкіру. Більше я в цьому ресто
рані не був.

Німці любили музику і мистецтво. На колишній вулиці 
Леніна, у приміщенні Театру російської драми відкрили 
Театр-вар’єте -  тільки для німців і їхніх союзників. Че
рез знайомих музикантів мені вдалося кілька разів побу
вати на виставах. Всі артисти були киянами, котрі зали



шились в окупованому місті. Колосальним успіхом корис
тувалася співачка Дембровська (після війни виступала в 
Одесі), її німці зустрічали і проводжали гучними оплес
ками та квітами. Коронним номером була популярна 
німецька романтична пісня: «ІсЬ Ьіп Ьеиіе зо уєгіієЬ і»  
(«Сьогодні я справді закохана»). Виступав також комік 
Мі шевський, який смішив німців майже до сліз. Були ак
робати, жонглери та інші типові для вар’єте артисти.

Не забули німці й про оперу. На жаль, мені не пощас
тило побувати там. Ходили чутки, що під час вистави іуди 
впала радянська бомба, але в газеті «Українські вісті», 
що тоді виходила українською мовою, про це не писали.

Тепер про газети. Спочатку в Києві була газета «Україн
ське слово», але вона здалася німцям занадто націоналіс
тичною. Зняли редактора і перейменували її у «Нове ук
раїнське слово».

Діяла також біржа праці. Реєструватися там люди не 
спішили, бо в анкеті треба було вказувати попереднє місце 
роботи. Ішла активна пропаганда чудових умов, які чека
ють на тих, хто згодиться поїхати працювати до Німеччи
ни. А пізніше людей просто силоміць вивозили, особливо 
молодь. Але ті, що першими зголосилися поїхати туди, 
натякали в листах про жахливі умови життя і бомбарду
вання союзниками індустріальних об’єктів, до яких наших 
земляків і направляли.

Трагічна доля спіткала футболістів київської команди 
«Динамо». Населення діставало інформацію про гравців 
переважно по радіо ОБС (одна баба сказала), а ці новини 
були дуже суперечливими. Ми в оркестрі, наприклад, 
чули, що німецькі футболісти програли динамівцям. Німці 
ж не змогли змиритися з цим і розстріляли наших.

Фронт швидко наближався до Києва. Після поразки під 
Сталінградом, а пізніше й під Курськом німці, що осіли в 
Києві спішно евакуювалися до Німеччини.
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В один із днів наш джазовий оркестр повезли до ка
зарм на Печерську, що розміщувалися у приміщенні ко
лишньої школи. Там мала відбутися церемонія вручення 
нагород за бойові заслуги в одній із щойно прибулих з 
фронту військових частин. Нам, музикантам, принесли 
програму, а також приставили до нас невеличкого на зріст 
єфрейтора. На цій церемонії був присутній навіть гене
рал. Поки сиділо велике начальство, дисципліна була заліз
ною. Спочатку проголошували промови, потім кожен воя
ка підходив до генерала, і той під звуки нашого оркестру 
почесно вручав йому залізний хрест. За півгодини генерал 
передав свої функції полковникові, а сам після прощання 
і голосні вигуки «Хайль Гітлер!» вийшов із зали. По закін
ченню урочистостей почалося розпивання пива. Ми грали, 
дотримуючись програми, а кілька сотень солдат, уже сп’я
нілих, голосно горланили. Поступово старші офіцери по
кидали зал, а солдатня ставала гучнішою і менш контро
льованою. Звідкись узялися солдати з великим барабаном, 
вони марширували й били по ньому гранатою. Ми переля
калися. Хтось розбив одну електричну лампочку, що осві
тлювала зал, а потім і другу. У приміщенні ставало де
далі темніше. На нас уже ніхто не звертав уваги. Добре, 
що вони не мали при собі зброї. Цього вечора я грав на 
акордеоні, бо не був певний, що там буде фортепіано. 
Озвірілі солдати повалили на землю рояль, що стояв у проти
лежному від нас кутку зали, повиймали клавіші й били по 
струнах усім, що потрапляло під руку. Інструмент в агонії 
гинув від варварів. Важко було повірити, що культурна і дис
циплінована нація може перетворитися на таких нелюдів. 
Ми вирішили тікати. У залі лишилося тільки дві лампи. 
Хтось із нас, виходячи, викрутив і їх. Зчинився сірашний 
галас, а ми спокійно попрямували до вартової будки на в’їзді 
до казарм. У чергового було записано, що нас мають відвез
ти додому (цей район Києва вже тоді був оголошений зоною
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воєнних дій і нікому не можна було без особливого дозволу 
з’являтися на вулиці в будь-який час).

Київ перейшов на воєнний стан. І вдень, і вночі було 
чути, що фронт уже дуже близько. За кілька днів перед 
тим було оголошено, що та частина міста, котра ближче 
до Дніпра, є зоною військових дій, і все населення має 
негайно її покинути. За невиконання -  розстріл. На кілька 
місяців раніше нашого капельмейстера Василя Ненінгера 
як фольксдойче від нас забрали, а прийшов новий - Іван 
Лісниченко. Не знаю, де він служив до того, але його му
зичні знання були значно гіршими, ніж у Ненінгера.

Фронт був уже поруч, а ми не знали, що буде далі. І ось 
одного дня, у вересні, ми всі, як завжди, з’явилися на ро
боту, а додому нас уже не відпустили. Я попросив пана 
Грипля повідомити про це мою матір, а вона вже донесла 
цю звістку до усіх родичів наших оркестрантів. Нам ска
зали, що нас тимчасово евакуюють до Львова. Мати при
несла мені мій атестат про закінчення десятирічки, білиз
ну, бритву, трохи сала і горілки на випадок застуди та інші 
необхідні речі. Наступного дня по обіді приїхали дві ве
ликі німецькі вантажівки. Кожен із нас мав із собою свій 
музичний інструмент і особисті речі. Мати й батько вже 
були на станції. Майстер Грипль попіклувався про це. Там 
стояв довгий товарний потяг. Мало їхати багато цивіль
них, були й німецькі, й українські поліцаї, але для них 
виділили пасажирські вагони. Дехто був з дітьми. Так що 
ми їхали не самі. Час прощання настав. Я обняв матір і 
батька, довгі поцілунки... Свисток... Гудок паровоза, який 
змінив моє життя раз і назавжди.

у  не& іф о-ліе

Потяг рушив, проминули околиці улюбленого міста. Що 
чекає на мене? Тепер я сам. Мій батько вчив мене нічого
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не боятися, не бути підлабузником і покладатися тільки 
на свої сили. Почало темніти. Німці заздалегідь розраху
вали, скільки буде людей у кожному вагоні. Спати дове
лося на підлозі, так званим «валетом». Ногам у довжину 
не вистачало місця. Добре, що мати принесла теплу ковд
ру і вовняні светри. їхали повільно. Коли вранці прокину
лися, то вирахували, що за ніч поїзд подолав не більше 
200 км. Ліс уздовж залізничної колії був вирубаний на 
значну відстань -  протипартизанський захід.

За кілька днів ми опинилися у Львові. Наш ешелон по
ставили на станції Підзамче і сказали, що можна йти у 
місто, але ночувати треба у вагоні. Хлопці розбрелися по 
Львову, дехто з них бував тут раніше і мав знайомих. Між 
нами навмисне пустили чутку, що німці ось-ось відіб’ють 
Київ і ми повернемося додому. Зроблено це було для того, 
аби ми не розбіглися.

Я теж був у Львові не раз. Місто, зовсім не схоже на Київ, 
вражало прекрасною архітектурою. Таких руїн, як на Хре
щатику, тут не було. Люди одягалися набагато краще, ніж у 
нас, і голоду теж не було. У місті процвітала торгівля, а точ
ніше, спекуляція. Купити можна було все. Працювало бага
то ресторанів і кав’ярень. Наші хлопці позаводили собі дівчат, 
а декотрі таємно планували тут залишитися. Попродавали 
ковдри, на яких спали у вагоні, годинники -  все те, за що 
можна дістати гроші. А як повірили, що Київ відбили у 
«совєтів», і що ми скоро повернемося додому, гуляли і пиячи
ли ще більше. Ми клюнули на цю чутку й усі зібралися за 
день до від’їзду. Дехто навіть підстригся й поголився.

Потяг рушив, а за день ми опинилися... аж у Бреславлі 
(тоді Німеччина, тепер м. Вроцлав у Польщі). Ми вийшли 
на пустий перон і заграли перед здивованими пасажира
ми найбільш знані німецькі марші. Акуратно одягнені 
німкені і німці, які чекали на свої потяги, були здивовані 
нашим виглядом і нашою грою і голосно аплодували після
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кожного твору. Концерт тривав понад годину. Ми повер
нулися до свого товарняка і, як не дивно, нас одразу пере
садили у справжні пасажирські вагони. У це важко було 
повірити. Ми відчули себе нормальними людьми.

А наступного дня ми приїхали у Краків, тобто поверну
ли назад.

Майже місяць ми їздили туди-сюди, поки нарешті од
ного ранку опинилися в невеличкому німецькому місті Бес- 
кові, що за 80 км від Берліна.

Ми вийшли з вагонів, і я побачив напис «Зберігання 
багажу». У тій кімнатці, як виявилося, працювала молода 
українка. Плата там була дуже маленька, і я, побоюючись, 
що наші речі можуть відіслати на дезінфекцію й ніколи 
не повернути, здав майже все, що мав із собою, включно з 
салом і горілком. Те саме порадив зробити іншим. І мав 
рацію, бо коли нас привезли в пожежну школу, де ми мали 
працювати, саме так і сталося. Пізніше я потроху забирав 
речі з камери зберігання.

Зі станції ми прийшли до пожежної школи, роздяглися 
до нитки просто надворі, пройшли індивідуальну дезінфек
цію волосяних частин тіла, а тоді пішли під гарячий душ. 
На виході кожному видали рушник, комплект білизни, че
ревики, робочі комбінезони, стару без погонів уніформу 
німецьких вогнеборців. Строєм ми пішли до бараків, де 
мали жити майже два роки. Розподілили нас по 24 особи 
на кожну кімнату, або, як німці називали, «штубу». У 
кожній -  по 12 двоповерхових ліжок із солом’яними мат
рацами без простирадл і подушками. Біля входу до кімна
ти стояла невеличка пічка типу «буржуйки» і відро, по
вне брикетів вугілля. Брикети -  це німецький винахід, 
спресовані відходи вугільної і деревообробної промисло



вості. Ми обрали собі ліжка (мені, як наймолодшому, 
дісталося місце на другому поверсі), поклали речі і пішли 
до їдальні. З’їли «айнтопф» (усе в одному) й одразу строєм 
пішли на роботу за 2 км в ліс. Нам приставили наглядача, 
короткозорого німця, якого ми одразу охрестили Піпкою. 
Він дуже сердився, коли хтось його так називав. Ходили 
різні чутки, чому він не на фронті. За однією з версій його 
вважали комуністом. Піпка був дуже працьовитим. Нас 
було багато, і за всіма він не міг встежити. А ми «сачкува- 
ли», тобто або повільно працювали, або просто стояли, а 
якщо помічали, що він дивиться в наш бік, то робили виг
ляд, що працюємо дуже важко.

Механізації жодної ми не мали. Весь наш інструмент - 
це пилка, яку час від часу доводилося гострити, сокира і 
важкий молот, щоб забивати товсті палі для фундаменту 
бараків. Робота починалася рано-вранці, а закінчувалася з 
темрявою. Дощ не перешкоджав, адже солдати на фронті 
воюють незалежно від погоди -  таку відповідь нам дава
ли німці. Валити вікові сосни для непризвичаєної людини
-  виснажлива праця. Після повалення дерева, його треба 
розпиляти й відсікти товсті гілки, а тоді вже менші гілоч
ки і скласти їх окремо, бо спеціальне авто приїжджало і 
вивозило усе це для переробки на фабрику. Стовбури де
рев були надзвичайно важкими, і ми по 16 чоловік із ве
ликою напругою переносили їх туди, звідки спеціально при
стосоване авто забирало колоди на лісопилку. Тяжко було 
й викорчовувати пеньки. Наступний етап роботи -  заби
вання товстих кілків для встановлення поздовжніх балок, 
на які закріплюють стінні блоки і дах. Усі ці конструкції 
мали величезну вагу і потребували потужної сили, а году
вали нас слабенько, переважно бруквою, трохи картоплі, 
моркви і ні крихти м’яса. Узимку наші хлопці крали кар
топлю на полі місцевого фермера, яка там і зберігалася 
під соломою. Одним з додаткових джерел їжі також були

60  Д і їа & о А 'С й  /К і& ао ссН и іс



МУЗИКА І ДОЛЯ 61
гриби. Костя Плужник, музикант з нашого оркестру, вила
зив попід огорожею пожежної школи, і збирав у лісі гри
би, придатні до вживання. Спочатку йому та іншим щас
тило, і всі були задоволені, поки помилково він не поїв не 
тих, що треба і мало не помер. Його ледве відходили й 
нагородили прізвиськом «Савка Грибоєдов». Пізніше Ко
стя Плужник теж оселився в Австралії.

Двічі на ніч, під час нальотів на Берлін, оголошували 
повітряну тривогу: від 11-ї до першої години ночі і від 3-ї 
до 5-ї ранку. Отже, поспавши лише кілька годин, треба 
було йти на важку працю. Щойно оголошували поперед
жувальну тривогу («фораларм»), пожежні машини з нашої 
школи на великій швидкості мчали до Берліна. Дорогою 
вже лунав сигнал повної тривоги («аларм»), тоді їх на
правляли гасити пожежі в ті місця, де вони виникали. 
Пожеж було багато. Ми у Бескові бачили червону заграву 
над Берліном і спалахи від вибухів бомб. Обов’язково 
треба було йги у бомбосховище, розташоване на території 
школи у підвалі старого замку. Там, у замку, розташову
валися і їдальня, і медичний кабінет. Лікаря не було, лише 
фельдшер. Сидячи в цьому бомбосховищі, ми чули вибу
хи потужних бомб у Берліні чи на його околицях. Союзни
ки тоді вже припускали, що Берлін дістанеться «совєтам» 
і докладали всіх зусиль, щоб найбільше зруйнувати місто. 
У Берліні було дуже багато полонених -  французів, бри
танців, радянських і навіть американців, а також робітни
ків, силоміць вивезених із різних європейських країн на 
роботу до Німеччини. Уявіть собі, що могли ці нещасні 
люди думати під час варварських бомбардувань? Як їх 
бомблять власні пілоти? Отже, бомби, окрім німців, вби
вали тисячі людей, які, на жаль, потрапили в полон або 
на рабську працю. Американці й англійці думали бомбар
дуванням зламати німецький дух опору. Це були психо
логічні атаки, які провалилися.



Мені не відомо, чи була у Бескові лікарня або хоча б 
лікар. Наших хворих хлопців доводилося супроводжува
ти до Берліна у шпиталь, бо у Бескові медичної допомоги 
нам не надавали. Одного разу я супроводжував хворих. 
Одного звали Качуровський, він трохи шкультигав, бо болі
ли ноги. Другий, Жора Чебонян, жалівся на щось інше. Він 
називав мене пацаном, і зі мною, як і з багатьма іншими 
музикантами, не рахувався. Усе знав, усе бачив, а от німець
кої мови він не знав. Жора приїхав до Києва з Вірменії перед 
самим початком війни і, як кажуть, застряв.

Ми доїхали до шпиталю потягом. Качуровському зро
били укол, дали ліки й відпустили, а Чебоняну сказали 
лишитися до третьої години. Він категорично відмовився, 
щоб ми за ним заїжджали. Мовляв, не маленький і дасть 
собі раду, хоч раніше він не був у Берліні. Ми домовили
ся зустріти його на станції Александер Плац біля каси не 
пізніше четвертої години. Ми з Качуровським поїхали 
туди. Це місце було знане своїм чорним ринком на всю 
Німеччину і поза нею. Торгували тут переважно іноземці, 
але багато і корінних німців.

Там можна було придбати за спекулятивною ціною усе 
і водночас і відвідати кабаре. Наскільки я зараз пам’ятаю, 
воно називалося «Вероліна Кабаре». Той, хто продав нам 
горілку, був югославом. На етикетці значилося, що 
міцність 75 градусів. Такої ми ще ніколи не бачили, а він 
запевняв нас, що це особливий «сливовиць». Ми погодили
ся купити за умови, що він при нас надіп’є трішечки, аби 
показати, що це не отрута. Він надпив, а тоді скуштував 
Качуровський і сказав, що це майже чистий спирт.

Ми попрямували до кабаре. Швейцар біля входу ска
зав, що місць немає. Я сунув йому в руку пару марок, до
дав, що дамо йому трохи шнапсу, і він повів нас аж до 
самої сцени. Дістав два стільці й посадив за стіл, де вже 
сиділо кілька людей. На нас вони не звернули уваги, бо на
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сцені виступав комік і всі голосно реготали. Тоді вийшов 
конферансьє й розказав такий жарт: «Я захотів купити 
зубну пасту в аптеці, а продавщиця каже: «Продамо, якщо 
ви маєте старий тюбик». -  Я спитав про зубну щітку. -  
«Як старої не маєте, нову не продамо». -  Я хотів спитати 
про туалетний папір, але не наважився». Отакі були жар
ти воєнного часу. Раптом пролунав сигнал попереджуваль
ної тривоги «фораларм». Дія на сцені припинилася, і ми 
кинулися до найближчого бомбосховища у підвалі шести
поверхового будинку. Не встигли туди дійти, як пролунав 
сигнал тривоги. Там уже зібралося багато людей, були ма
тері з дітьми і досить багато жінок старшого віку. Чітко 
позначені кілька заласних виходів, де світилися сині лам
пи. І почалося... Вибух за вибухом, і все ближче до нас. 
Зрештою все під нами підскочило, і мені здалося, що я 
оглух. Світло згасло, зі стелі посипався порох і стало нічим 
дихати. Заголосили жінки, діти, здавалося, що це кінець 
світу. Я спитав у пітьмі Качуровського, чи він живий. Він 
дав у мою руку пляшку горілки і каже: «Хлібани і запий 
водою». Хтось мав запальничку, знайшов і включив аварій
не освітлення. Пил почав поступово осідати, заспокоїлися 
жінки. Ніхто не постраждав. Виявилося, що два запасні 
виходи завалені. Це означало, що бомба влучила в наш 
будинок. Ми чекали, поки дадуть відбій тривоги.

Нарешті почули виття сирени і пішли до виходу. Там 
стояло двоє людей із якимись пов’язками на руках і пита
ли, чи є серед нас потерпілі ? На щастя, потерпілих не було. 
Вулицю ми не впізнали. Це було жахливе видовище. Тут 
бігала і голосила жінка з обгорілим волоссям, а за нею 
хлопчик років семи. (Ми гадали, що дітей із Берліна ева
куювали). Уся вулиця була завалена цеглою вперемішку з 
розбитими меблями та іншими речами. Тут уже метуши
лася поліція, пожежники, стояли авта швидкої допомоги, 
а полонені розгрібали завали. Ми пішли в напрямку каба
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ре. Воно вдивовиж стояло ціле-цілісіньке, а от магазину, 
де продавали металеві вироби, вже не було -  лише купа 
каміння. (Перед нальотом я хотів купити маленькі ножиці 
для обрізання нігтів, а німець відмовив, бо я не мав «Ай- 
зенмаркен», тобто картки на купівлю виробів із заліза). 
Ми повернулися до кабаре. Двері вже були відчинені, 
лунала всім відома «Розамунда», у залі було багато лю
дей. Качуровський сказав мені: «Бачиш, Анатолію, музи
ки і бомби бояться!» Я відповів, що це і справді так: в ту 
частину будинку, де були ми, бомба не влучила. Ми 
підійшли до сцени і сіли за той самий стіл, що й раніше, а 
незабаром з’явилися й ті молоді люди, що сиділи з нами. 
Відвідувачі сходилися до залу. Відкрилася сцена, конфе
рансьє привітав усіх із поверненням, і вистава почалася. 
Бомбардування і війни як і не було. У нас на столі звідкись 
з’явилася пляшка справжнього французького шампансь
кого. Наші сусіди налили нам і після вигуку «Прозіт!» («На 
здоров’я!») ми випили до дна. Я запитав їх, що вони свят
кують. Усі хором відповіли: «Життя!!!» Після першої пляш
ки з’явилася друга. Ми подивилися чудову програму і вже 
настав час іти до станції, спізнюватися ми не могли. На 
умовлену годину Чебонян не з’явився, тож ми поїхали до
дому без нього. Якраз встигли на вечерю. У бараку ми 
розповідали про пережите бомбардування, про кабаре та 
інше. У ту ніч, як завжди, було дві тривоги. Після другої, 
щойно я заснув, у барак увірвався, голосно лаючись, Шпис 
(наш німецький наставник). Знайшов моє ліжко, ледь не 
стягнув мене на підлогу і як закричав: «Де ти загубив Че- 
боняна?!» Я спокійно відповів, що на платформі у Алек- 
сандер Плац було дуже багато пасажирів, і в тому натовпі 
він не зміг увійти до вагону. Він заспокоївся і вже іншим 
тоном каже: «Чебоняна заарештували, він був п’яний і не 
мав жодних документів. Ти о шостій годині ранку у вар
тового, що стоїть на брамі, візьмеш маршбефель (коман
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дировочну) для себе і для Чебоняна і привезеш його до 
Бескова».

їхати треба було 200 км на північ від Берліна. Я при
був у маленьке містечко, знайшов поліцію, показав по
свідчення і документ, що уповноважував мене забрати 
Чебоняна. Старий сержант почав розказувати мені цікаві 
речі, про те, як Жору затримали і допитували. Коли його 
заарештували, у нього не було ніяких документів, але він 
думав, що натрапив на дурнів. Його обшукали і знайшли 
понад тисячу німецьких марок. То були великі гроші для 
німців. У них з’явилися підозри, що він або підпільний 
агент, або навіть шпигун. Приводили різних перекладачів: 
поляків, росіян, чехів, югославів, а він усе казав, що ніко
го і нічого не розуміє («ніхт фершейн»). Нарешті їм усе 
це набридло, і один з поліцаїв сказав: «Давай виведемо 
його надвір і розстріляємо». Чебонян, як це почув, то од
разу почав усе розуміти: назвав своє прізвище, сказав, що 
він із пожежної школи, що в Бескові.

Я підписав усі потрібні документи. Жору звільнили, і 
ми пішли на залізничну станцію. Поїхали до Берліна, а 
тоді до Бескова. Дорогою я розпитав, як усе сталося. Він 
сказав, що вчасно приїхав на станцію Александер Плац, а 
нас там не було, і хтось навмисно вказав не на ту платфор
му і не на той потяг. Це була брехня, але я змовчав. По 
приїзді до Бескова ми одразу з’явилися у Шпіца. Той, коли 
побачив Чебоняна, почав кричати, що посадить його на 
місяць на хліб і воду, а після того, як випалив цигарку, 
заспокоївся і вирішив покарати двомісячною забороною 
виходу в місто.

Комендант школи довідався, що я піаніст і викликав 
мене до свого бюро. Це було по обіді, ми пиляли дерева, 
аж раптом Піпка крикнув: «До нас іде Шпіц!». (Раніше 
він у лісі ніколи не з’являвся). Шпіц підійшов до мене і 
каже: «Кидай роботу і йди зі мною». Дорогою я запитав:



«Куди йдемо?». -  «Пізніше дізнаєшся». Пройшли головну 
браму і направляємося прямо до канцелярії коменданта. 
Він лишив мене в приймальній, а сам пішов із рапортом. 
Відкрилися двері, Шпіц вийшов і каже: «Заходь, тебе хоче 
бачити гер Комендант». Я увійшов. Він встав з-за столу, 
потис мені руку і говорить: «Я чув, що ви добре граєте на 
фортепіано, то чи не могли б ви навчати моїх дітей? Зараз 
ходімо зі мною, я познайомлю вас із моєю дружиною, бо 
вона відає вихованням». Мі пішли до його будинку, він 
натиснув дзвінок. Двері відкрилися, і жінка з приємною 
усмішкою провела нас у досить велику кімнату, попроси
ла вибачення і пішла. Це була прислуга, а незабаром до 
нас підійшла елегантно одягнена жінка. «Це моя дружи
на Ельза, а це гер Анатоль -  учитель музики», -  сказав 
комендант. Ми обмінялися рукостисканнями і пройшли 
до іншої кімнати, де стояв рояль. У мене забилося серце, 
я забув уже, коли востаннє грав на фортепіано. Ельза по
просила мене щось заграти. Господарі влаштувалися на 
дивані.

Не довго думаючи, я почав грати першу частину «Місяч
ної сонати» Бетховена, а після короткої паузи заграв ос
танні дві частини. Подружжя підійшло до мене, тисло мені 
руки і повторювали: «вундербар, вундербар» («чудово,чу
дово»). Ельза призначила заняття двічі на тиждень: у вівто
рок і п’ятницю. Комендант зауважив, що, на жаль, він не 
зможе повністю звільнити мене від роботи, бо війна. 
«Отже, у ці два дні ви будете закінчувати працю о чет
вертій годині і приходити сюди». Ельза привела двох дітей, 
хлопчика і дівчинку, і сказала їм: «Це ваш учитель музи
ки гер Анатоль». Хлопчик простягнув мені руку, а дівчин
ка зробила реверанс. Комендант вибачився і пішов, а Ель
за попросила мене заграти для дітей. Я виконав дві неве
ликі дитячі п’єси Шумана. Ми домовилися, що лекції поч
нуться з наступного вівторка.
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Попрощавшись, я одразу пішов до нашої їдальні. Доро
гою зустрів хлопців, які поверталися з лісу. Щойно ми сіли 
за стіл -  посипалися питання. Усіх цікавило, де я був. Не 
знаючи, що казати, я вирішив почекати до вівторка: може, 
лекції відкличуть -  життя непередбачуване і повне неспо
діванок.

Цієї ночі я довго не міг заснути. Невдовзі пролунала 
сирена повітряної тривоги. Хлопці ліниво вставали з ліжок, 
бо поспати вдалося тільки дві години, а мені ще менше. У 
бомбосховищі було вже досить людно. Бомби скидали 
ближче до нас, і від вибухів п’ятисоткілограмових бомб 
стіни старовинного замку аж гули. Ми вже встигли звик
нути до цього. Хлопці різалися в карти, хтось дрімав, дех
то писав листи дівчатам, що працювали у Сторкові -  
містечку, що за 15 км від Бескова. Там була велика фаб
рика, очевидно, оборонного характеру, бо дівчата не каза
ли, що там виробляється. Ми знали тільки те, що годува
ли їх погано, так само, як і нас.

Багато з наших завели у Сторкові, як то кажуть «рома
ни». Дівчата, які працювали на фабриці, були силою ви
везені зі східних областей України і носили на рукавах 
пов’язки: «Ост» («Схід»). їх просто називали остарбайте- 
рами. У суботу ми працювали до обіду. По обіді -  обов’яз
кове прибирання кімнати (пггуби). І коли Шпіц був задо
волений - усе добре прибрано, -  то давав відпустку в місто, 
але не всім одразу, а лише третині мешканців. Деякі ніко
ли в місто не ходили, бом там нічого було робити, й відда
вали свої відпустки іншим. Вони залишалися і грали в кар
ти або відпочивали.

Серед нас був один цікавий музикант, ударник Митя 
Сич. У Києві залишилися його дружина і троє дітей. Од
ного разу, сидячи за столом, він каже: «Хлопці! Хто при
гадує, як звати мою старшу доньку?» Ми посміялися і 
врешті допомогли йому згадати. Він узагалі поводився до
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сить дивно: коли лунав попереджувальний сигнал триво
ги, Митя не йшов із нами в бомбосховище, а перелазив 
попід парканом з колючим дротом і йшов до лісу. Там він 
почувався безпечніше. І ось трапилося непередбачуване. 
У лісі не було ніяких цілей для бомбардування. Очевид
но, пілоти просто вирішили позбутися бомб і щедро поси
пали ними ліс, де переховувався наш Митя. На щастя, з 
ним нічого поганого не сталося. Повернувшись після 
відбою тривоги, він онімів, намагався говорити, але жод
ного слова не міг вимовити. Минуло понад місяць, поки 
він заговорив нормальним голосом.

У мене був приятель, трубач Саша Ігнатьєв. Він умо
вив мене піти разом до невеликого села Фрідланд, що за 7 
км від Бескова. Ми дійшли за дві години й одразу зайшли 
до невеликого готелю. Тут раніше фермери збиралися на 
келих міцного пива, а тепер, замість нього, продавали 
мальцбір (безалкогольний ерзац). Я познайомився з Вірою, 
дівчиною з Полтави, яка працювала у господаря готелю. 
Вона прибирала і обробляла невеликий город, на якому 
фермер для себе вирощував різні овочі й кілька грядок 
тютюну. Саша Ігнатьєв, як почув слово «тютюн», одразу 
насторожився і запитав Віру, чи не можна дістати бодай 
пару листків того тютюну. Віра відповіла, що він іще зе
лений, а Саша каже: «Це нічого, ми висушимо його на 
сонці». Незабаром з’явилася ще одна дівчина -  міцної ста
тури, червонощока, -  звали її Галя. Вона теж була полтав
чанкою. Галя працювала на маслозаводі, і їй доводилося 
носити важкі бідони з молоком, які привозили фермери. 
Ми пішли до Віриної кімнати, і вона пригостила яблуч
ним струделем і кавою. Час пролетів швидко. Поглянув
ши на годинник, ми подякували і стали прощатися. Дівча
та дали нам невеличкі пакунки. У моєму був шматок се
лянського хліба, загорнутий у папір, та кусень масла, 
грамів на 500. Ми домовилися наступної неділі знову заві
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тати до них. Віра і Галя провели нас метрів 100, помахали 
нам, і ми почали відмірювати ногами сім кілометрів.

Дорогою Саша все питав мене, як найшвидше висуши
ти тютюнове листя. Він хотів запалити у печі, що стояла 
біля входу до кімнати, і сушити тютюн на ній. Я сказав 
йому, що наші хлопці щось придумають. Цигарок нам не 
видавали, тож для курців то була велика проблема. Купи
ти їх, можна було на картки, яких ми не мали. Люди зби
рали недопалки, т. зв. «бички». Жора Чебонян купував у 
місті одну-дві пачки цигарок, а пізніше продавав своїм хлоп
цям по 50 пфенігів за ипуку. Кожну цигарку розрізали брит
вою на кілька частин і викурювали через мундштук.

Ми пройшли майже півдороги й вирішили відпочити. 
Сіли під деревом, нарізали хліба, намазали маслом, яко
го навіть не бачили з початку війни. Воно було свіже і 
надзвичайно смачне. Перепочивши, рушили далі. Встиг
ли якраз на вечерю. Але після смачного селянського хліба 
і свіжого вершкового масла баланда, якою нас годували, 
ніяк не лізла в горло. Ми пришли до бараку і заходилися 
сушити тютюн. На печі пожовклий лист швидко висох, 
його розділили порівно між усіма. Палити в кімнатах за
боронялося, і кожному, хто хотів насолодитися свіжим тю
тюном, треба було виходити надвір. Цигарки з цього тю
тюну охрестили «кріпачком», а пізніше ще гірше -  «мухо
мором». Казали, що від його диму мухи падають і дох
нуть.

Настав вівторок. Рівно о четвертій годині я пішов до 
своїх учнів. Цього разу двері відчинила сама господиня, 
фрау Ельза. Вона приготувала ноти, і першим сів за рояль 
шестирічний Хане. З допомогою своєї матері діти уже вив
чили ноти. Хлопчик справив на мене гарне враження, як і 
восьмирічна Лілі. Фрау Ельзи під час уроків не було. З 
кожною дитиною я займався по півгодини. По закінчен
ню, Ельза подякувала мені й дала загорнутий в папір ве
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ликий шматок яблучного струделя і пачку цигарок «Юно». 
Я подумав, що тепер хлопці будуть мати змогу закурити 
щось ліпше від «мухомору».

Окрім німців, у пожежній школі також навчалися чехи 
і голландці. Із німцями у нас був хоч якийсь контакт: можна 
було перекинутися парою слів, а з чехами і голландцями 
ніякого спілкування не було. Ті пишалися своїми уніфор
мами і навіть не дивилися в наш бік (їхня уніформа була 
відмінною від німецької). На гасіння пожеж у Берлін вони 
виїжджали разом із німцями.

Дорогою до Німеччини, а може і раніше, я трохи за
хворів на бронхіт. З тих пір він часом надокучав мені. 
Тож, коли я супроводжував хворих хлопців із нашого ор
кестру до Берліна, звернувся до лікаря у тому самому гос
піталі. Лікар, оглянувши мене, поставив діагноз: хроніч
ний бронхіт і хронічна нежить і виписав направлення до 
шпиталю в місто Шнайдемюль (тепер м. Пила в Польщі)
-  це на захід від Франкфурта-на-Одері, або двісті кіло
метрів на схід від Бескова. Туди ж направили і Качу- 
ровського. Отже, ми поїхали до Шнайдемюля, невелич
кого міста майже на кордоні з Польщею. Нас поселили 
в одній палаті. Уранці на обхід прийшли гарна жінка- 
лікар і дві сестри, що її супроводжували. На кожному 
ліжку висіла табличка з відомостями про пацієнта. Се
стра взяла мою табличку і дала лікареві, а та, прочи
тавши, взяла в одної з сестер шприц, набрала ліків і 
просто вколола в м’яке місце. Я оглянувся і побачив, 
що шприц хитається, а лікар чекає, поки він зупинить
ся. Сильнішого болю у своєму житті я не пригадую. Вона 
впорскувала мені евкаліптову олію, а кров не розносить 
її так швидко. Трохи пізніше, коли огляд пацієнтів у 
палаті закінчився, прийшла одна з сестер, змастила чи
мось болюче місце, трохи помасирувала і сказала, що 
надалі вона буде давати мені ін’єкції.
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У нашій палаті, досить просторій, стояло старе піані

но. Я спитав у старшої сестри, чи можна мені пограти? 
Вона здивовано глянула на мене і сказала: «Як умієш, то 
грай». Я заграв кілька найвідоміших німецьких шлягерів. 
Хворі підбадьорились (а всі вони були похилого віку), дех
то почав підспівувати, інші слухали й аплодували після 
кожної пісні. Я пограв хвилин 15-20. Старша сестра подя
кувала. Звістка про мій імпровізований концерт дійшла 
до лікарки. Наступного дня під час ранкового обходу вона 
зупинилася біля мене, подивилася на денний бюлетень 
(цього разу в неї був привітний вираз обличчя) і спитала, 
чи почуваюся я ліпше. «Я знаю, що ці уколи дуже болючі, 
але іншого надійного способу лікування, на жаль, немає. 
Сестра Хільда має більш натреновані руки, ніж мої, і те
пер вона буде робити ін’єкції. До речі, я чула, що ви чу
десно граєте на фортепіано. Я колись теж вчилася музи
ки. При нагоді я вас послухаю, а за два тижні вам дове
деться відвідати найвідомішого в Німеччині спеціаліста 
з хвороб вуха, горла та носа. Він у чині генерала. Усе це 
вам влаштує сестра Хільда». Через два тижні Хільда по
вела мене до лікаря-генерала.

На вході до його будинку була табличка, але я не встиг 
її прочитати. Ми увійшли до приймальної, вона дала сек
ретарці конверт і пішла до госпіталю. Чекати мені дове
лося недовго. Відкрилися двері, і стрункий, високий, із 
приємною усмішкою чоловік у білому халаті й генераль
ських погонах запросив мене в кабінет. Він прочитав лис
та, який лишила Хільда, і заговорив до мене ламаною ро
сійською мовою з німецьким акцентом, часом вживаючи 
українські слова. Він сказав, що народися в Одесі. Його 
батьки були німецькими колоністами і повернулися до 
Німеччини перед Першою світовою війною. Він обстежив 
мій ніс за допомогою різних інструментів, і сказав, що за 
два сеанси лікування й сліду не лишиться від моєї хворо



би. Я ліг на кушетку. Він із гумової груші впорскнув у ніс 
якийсь порошок, а тоді приніс невеличку скриньку. Там 
було багато маленьких різнокольорових лампочок. 
Скринька складалася з двох частин і вирізу для шиї. Я 
поклав голову на одну з половин, а другою він закрив усе 
обличчя. Перед тим дав мені в руки дріт із кнопкою. У 
разі, якщо буде дуже гаряче, я мав натиснути на ту кноп
ку, і він вимкне частину ламп. Але скористатися кнопкою 
мені не довелося. Після цієї процедури він знову заглянув 
у ніс і сказав: «Добре! -  і додав. -  Цей метод лікування є 
моїм винаходом. Тільки я поки що ним користуюся. 
Прийдіть завтра у цей же час на сеанс лікування, і після 
того ви на все життя забудете, що колись хворіли». Нсіуп- 
ного дня я сам пішов до лікаря. Тепер він ретельно, навіть 
довше, оглядав ніс і повторив ту саму процедуру. Додав, 
що я вже здоровий, а це для більшої певності. Я подяку
вав йому за лікування і сказав, що ніколи не сподівався 
персонально зустріти німецького генерала, та ще й тако
го, який буде мене лікувати. Він розсміявся і сказав, що 
генералом став не за військові заслуги, а за наукові.

На прощання він запитав, як сказати українською «До 
свидания», і потис мою руку. Я повернувся до госпіталю. 
Лікування завершувалося. Головний лікар оглянула мене 
і сказала, що завтра я виписуюся і повертаюся до Бескова.

У Бескові життя увійшло у старе русло: робота в лісі, 
заняття з дітьми коменданта, вилазки до Фрідланда... 
Тільки тепер я знайшов німця, у якого позичав велосипед 
і платив одну марку за день (за знос покришок). Наші 
хлопці також дізналися, що ми маємо право на коротку 
відпуску, і я вирішив скористатися цим. Давно мріяв по
бачити Відень і Прагу. Знайшовся ще один з наших, хто 
теж хотів побачити ці міста. То був Пічугін, в оркестрі 
він грав на кларнеті, а за професією -  ювелір. Йому було 
близько п’ятдесяти. Я звернувся до Шпіца у цій справі.
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Він вислухав, спитав, скільки днів я хочу, хто ще зі мною 
поїде, і дозволив їхати вже наступного понеділка. Окрім 
командировочної, нам видали картки на дорогу («райзе- 
маркен»). Я розповів Ельзі про свою подорож і дав дітям 
завдання на час моєї відсутності. Ельза вручила мені дві 
пачки цигарок і шматок яблучного струделя і побажала 
«глюкліхе райзе» (щасливої дороги).

Шлях до Праги пролягав через Дрезден. Але там ми не 
виходили в місто. Прага нас зачарувала. У ній були інші 
порядки і закони. Ми побачили на вулиці чудовий бар, де 
на вітрині за склом стояли пляшки з різними напоями. Ми 
зайшли всередину, я запитав, скільки коштує пляшка виш
нівки. Мені відповіли, що цілих пляшок вони не прода
ють, але можна замовити в барі. Чарка коштувала майже 
1 марку, але була такою мініатюрною, що ми розсміялися 
з Пічугіним і пішли геть. Та сама історія повторилася у 
двох інших барах. Люди здалися нам дуже непривітни
ми. Зняти кімнату в готелі було неможливо. Розчаровані, 
ми пішли на станцію і встигли на віденський потяг.

Наступного дня прибули до Відня. Трамваєм доїхали у 
центр і без жодних проблем зупинилися в готелі «Гольдене 
кугель» («Золота куля», він є і зараз) в окремих кімнатах. В 
готелі було чисто, хоч будівля і стара. Внизу кав’ярня. Ми 
покуштували віденських кренделів, запили ерзац-кавою і 
пішли гуляти містом. Віденську оперу бачили тільки зовні -  
враження колосальне. Іноземців у Відні було більше, ніж у 
Берліні, ходили навіть німецькі союзники -  італійці.

Наступного дня ми поїхали на знаменитий Пратер. По
каталися на Американських гірках і на великому колесі 
(«Різен рад»). Я випадково познайомився з дівчиною із 
Запоріжжя, яка працювала на фабриці. Вона поскаржи
лася, що годують їх дуже погано, а працювати доводиться 
багато годин і дуже тяжко. Я пожалів її і запросив до го
телю. У мене був невеликий шматочок сала, сир (сестри з



госпіталю дали на дорогу), трохи яблучного струделя, у ка
в’ярні купив дві чаїнки кави, і ми добре посиділи. Вона роз
повіла мені, як потрапила до Відня. То була типова історія 
для мільйонів наших молодих людей, яких примусово вивез
ли до Німеччини й Австрії. Ми обмінялися адресами, але я 
жодного разу не дістав від неї відповіді на мої листи.

Відень був іще цілим, не зруйнованим бомбардування
ми. Пізніше я довідався, що з наближенням фронту авіа
ція союзників почала активно бомбити це місто.

Спочатку ми з Пі чуті ним думали іще раз побувати у Празі, 
а потім вирішили повернутися до Бескова. За час моєї відсут
ності нічого особливого не трапилося. Але діти Ельзи часто 
питали у неї, коли приїде гер Анатоль? Кілька разів я супро
воджував хворих до Берліна. Тоді місто нещадно бомбили 
союзники, і деякі райони були настільки зруйновані, що страх 
дивитися. Фронт швидко наближався до кордонів Німеччи
ни і нарешті дійшов до правого берега річки Одер. У Франк- 
фурт-на-Одері були великі склади пожежного майна, і нас 
направили туди для евакуації цих складів. Кількома вели
кими вантажівками нас доправили до Франкфурте Райони 
поблизу Одера уже обстрілювали кулеметним вогнем із про
тилежного берега. Щоб не потрапити під кулі на перехрес
тях вулиць, ми проскакували небезпечні місця дуже швид
ко. Перевантажені автомобілі таким самим способом по
верталися до безпечної зони. Подібних поїздок у нас було 
декілька, поки не вивезли все майно.

Кілька останніх місяців ми вже не будували гаражів 
для пожежних машин, а складали з готових конструктивів 
одноповерхові будинки на одну сім’ю. Таких було багато 
по всій Німеччині. Ми спочатку закладали фундамент і 
прокладали каналізаційні труби, електрику -  проводку, 
хтось інший підводив воду.

Десь у березні прийшов наказ вивезти нашу робочу ко
манду до Берліна. їхали поїздом, розмістилися в західній
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частині міста у пустій школі. Напроти був великий парк, 
а там - численні батареї протиповітряної оборони. Зеніт
ки були крупного калібру, це можна було визначити за 
звуком і частотою пострілів.

Поблизу школи в парку було наше бомбосховище: рів 
шириною в кілька метрів, покритий дерев’яними балка
ми у кілька накатів, сидіння з дошок уздовж стін; тьмяні 
сині електричні лампи і все. Очевидно, цивільне населен
ня району евакуювали, бо, окрім наших хлопців і військо
вих, тут ми нікого не бачили. Постріли з гармат великого 
калібру, що стояли у парку, вибухи бомб, які скидали на 
місто одразу з 500-600-т бомбардувальників під час на
льотів -  все це зливалося у нестихаючій канонаді, що три
вала по дві години. Хлопці казали: «Якщо пекло існує, то 
ми вже в ньому». Нам повідомили, що скоро буде евакуа
ція на південь Німеччини, і ми не повинні надовго відлу
чатися від команди. У школі не було де помитися, а я зга
дав, що маю одну знайому в Кепеніку -  передмісті Берлі
на. Я зателефонував їй (на моє щастя, телефон працював), 
і вона запросила в гості. Залишивши хлопцям номер її те
лефону на випадок екстренного зв’язку, я поїхав у Кепенік. 
Бомбардування завдало тут такої шкоди, що важко було 
собі уявити. На довгій вулиці, де мешкала моя знайома 
Ніна, стояло всього три неушкоджених будинки, все інше 
зрівняли з землею на сотні метрів.

Ніна доглядала старого 93-річного німця. Господарі, 
запеклі нацисти, втекли на Захід. Раніше, до втечі хазяїв, 
Ніна вела домашнє госродарство, готувала їжу для сім’ї, 
їй залишили великий запас харчів, років на два -  так вона 
казала. То були переважно різноманітні консерви для три
валого зберігання, а ще вино і шнапс.

Я набрався хоробрості й попросив дозволу скористати
ся душем та дещо випрати. Ніна принесла мені чистий 
рушник і спитала, де ті речі, що я збирався прати? Адже
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вона зробить це ліпше за мене. Поки я купався і голився, 
дівчина приготувала їжу і занесла старому до його кімнати.

Стіл дівчина накрила в бомбосховищі. Такого різнома
ніття на страв я давно не бачив -  консервована риба, м’я
со, стояла й пляшка вина. Ми чули далекі вибухи бомб, 
постріли зенітної артилерії і не звертали уваги на все це. 
Я сидів на дивані напроти Ніни. Після сипної вечері і склян
ки вина відчув таку втому від багатоденного недосипання, 
що задрімав. Ніна стягнула з моїх ніг черевики, підклала 
під голову подушку, накрила ковдрою, і так я проспав аж 
до десятої ранку. Розплющивши очі, побачив на столі сніда
нок. Ніна відіпрала мої речі, і вони встигли висохнути за 
ніч на подвір’ї. Я не знав, як їй віддячити. Гроші вона ка
тегорично відмовилася брати.

Мені треба було повертатися до так званого дому. Ішов 
дощ і нальотів авіації не було. Через два дні ми мали ви
рушити до Баварії.

Потягом приїхали на Ангальтер Бангоф (вокзал у 
Берліні). Тут тисячі біженців, і всі намагаються їхати яко
мога далі на захід. А нам треба спочатку на південь через 
Дрезден, а тоді на захід. Вагони нашого поїзда були пере
повнені, багато військових. Спочатку мені довелося сто
яти, а тоді один із солдатів поклав довгу рушницю між 
валізами, і я сів. Було дуже незручно, я часто вставав. Не 
знаю, як довго це тривало, але після перевірики документів 
нас висадили на якійсь маленькій станції, а натомість по
садили військових. Я навіть був задоволений, бо цілу ніч 
не витримав би сидіти і вставати. Ніхто не міг сказати, 
коли буде потяг у нашому напрямку. Але через якийсь час 
прийшов поїзд старого дачного типу з двома довгими схо
динками уздовж усього вагона. Дверей було стільки, 
скільки окремих купе. Усередині купе було повно людей, 
тож ми влаштувалися на сходах. Трималися за довгі руч
ки, а деякі полізли на дах і взялися за віддушини, або вен
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МУЗИКА 1 ДОЛЯ 77
тилятори. Спати було небезпечно, вирішили, що будемо 
співати. Поїзд їхав дуже повільно. Раптом з невідомої при
чини нас і усіх цивільних осіб висадили посеред поля. Ми 
назбирали трохи соломи й сіли просто неба. Надворі було 
холоднувато, але без вітру, світив повний місяць. Дехто 
вже почав клацати зубами. Один музикант, ударник на 
прізвище Курич -  жартівник, любитель анекдотів, -  по
бачивши це сказав: «Ех ви, суслики! Чого ти, Костя, дри
жиш? Подивись угору -  побачиш повний місяць. А ти не 
думай, що то місяць, а думай, що ти в Африці або в Авст
ралії, і то не місяць, а сонце, і тобі одразу стане легше». 
Усі посміялися, і стало тепліше. На ранок підійшов потяг 
із пустими вагонами. Ми поїхали повз Дрезден, якимось 
обхідним шляхом. Заїхали до кордону з Чехією, а далі 
потяг зупинився, бо колію розбомбили. Довелося йти уз
довж залізниці. Наступної станції вже не існувало: від 
будівлі вокзалу залишився тільки фундамент. Пара локо
мотивів лежала по обидва боки від колишнього вокзалу, а 
вагони порозкидані за сотню метрів. Скрізь - величезні 
варонки від бомб, деякі заповнені дощовою водою. Ми по
спішили пройти далі, щоб не бачити такої жахливої кар
тини.

Дійшли до невеликого полустанку. Там стояв паровоз і 
шість вагонів з людьми. Сказали, що потяг іде до Карлс- 
бада, а далі в Байройт. Ми сіли, і за півгодини поїзд ру
шив. Але наше щастя тривало не довго: залізниця зазнала 
бомбардування, і знову треба йти пішки. Я ніс багато нот, 
які ставали дедалі важчими, довелося потроху викидати 
їх у річку, що протікала внизу. Так ми пройшли кілометрів 
десять. На невеличкому роз’їзді стояв іще один потяг. Ми 
знову поїхали. Проїжджаючи через тунель, потяг раптово 
загальмував, і люди, що стояли, попадали. Кілька разів ма
шиніст намагався вивести поїзд із тунелю, але в небі круж
ляв літак, готовий атакувати в будь-яку мить. Нарешті літак



збили, і ми без перешкод доїхали до Карлсбада (тепер Кар- 
лові Вари, Чехія).

На станції Карлсбад робилося щось неймовірне: тисячі 
біженців із візочками, клумаками; по радіо оголошують, 
що батьки розшукують дітей, які загубилися в цій ме
тушні. Ми знайшли невелику кімнату і, хоч у ній було 
тіснувато, всі якось улаштувалися. Ми були такі втомлені, 
що за кілька хвилин більшість зморив сон. Я прокинувся 
від виття сирени. Очевидно, літак помітили із запізнен
ням, зенітні гармати й кулемет уже працювали наповну. 
Не знаю, чи було тут бомбосховище, але добігти до нього 
ми б уже не встигли. Стрілянина несподівано почалася і 
так само несподівано стихла. Ми дуже зголодніли. Хтось 
із наших бачив, що польова армійська кухня роздавала 
всім без винятку суп. Узявши свій алюмінієвий посуд, ми 
стали у довжелезну чергу за «вермахт зуппе» (армійським 
супом).

Щоб утамувати голод, ставали в чергу по два-три рази. 
Суп нам здавався дуже смачним, хоч насправді то була 
рідка круп’яна каша. Фізично ми настільки виснажилися, 
що, незважаючи на небезпеку бомбардування станції, ли
шилися тут до ранку. Я почувався досить сильним і пішов 
із Кузякіним подивитися на місто. Пройшовши одну ву
личку, відчули запах печеного хліба і попрямували туди. 
То була невелика пекарня, а біля неї -  магазинчик. На 
вітрині -  великий асортимент хлібних виробів. У нас від 
запаху печеного хліба роздувалися ніздрі й текла слина. 
Ми зайшли в магазин, і я сказав німецькою, що хочу купи
ти два маленьких кренделі. Чех зробив вигляд, що не ро
зуміє мене. Тоді я заговорив українською, польською - 
нічого не допомагало. Ми махнули рукою і пішли далі. 
Дорогою натрапили ще на дві пекарні, тут нам пояснили, 
що потрібно мати продуктові картки, аби купити хліб чи 
інші вироби.
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Повернулися на станцію і довідалися, що план змінив
ся, і ми поїдемо на Байройт наступним потягом. Скоро ми 
знову були в дорозі. Але наші пригоди з потягами не закі
нчилися: поки ми їхали, стався авіаційний наліт, і міст, 
через який ми мали переїжджати, розбомбили. До ранку 
ми сиділи у вагоні, а тоді продовжили шлях пішки. Зовсім 
не помітили, як опинилися на території Райху. Усі дороги 
патрулювала авіація союзників, і все, що рухалося по до
розі, обстрілювали з кулеметів. На полях обабіч дороги 
були викопані індивідуальні окопи -  ями трохи ширші за 
тіло людини, куди, в разі появи літаків, плигали і приги
налися. Ми йшли по дорозі і спочатку почули, а тоді поба
чили літак. Люди хоч і поховалися миттєво в тих ямах, та 
з літака все одно дали кулеметну чергу -  обстрілювали 
усе, що рухалось. Він полетів далі, а тоді знову вернувся і 
був збитий зенітним вогнем. Пілот урятувався на парашуті 
та сів недалеко від ферми, яку не так давно сам обстріляв. 
Він попав у загороду з домашньою птицею. Кури, гуси, 
качки з переляку перелетіли через паркан і бігали тепер 
у паніці по полю. Пілот, побачивши фермера з милицею, 
який стрибав на одній нозі, підняв руки вгору. І хоч на 
боці у нього висіла кобура з пістолетом, він і не намагався 
захищатися -  стояв як вкопаний. Фермер з усієї сили став 
бити його милицею і голосно лаятися. Незабаром під’їха
ла німецька машина і забрала пілота. Як виявилося 
пізніше, це був американець.

Наша команда поділилася на групи по троє і розташу
валася по фермах. Ми домовилися зустрітися за три дні в 
тому селі, де височіла вежа кірхи.

Я підійшов до фермера, показав йому наші посвідчен
ня і спитав, чи не могли б ми зупинитися в нього на три 
дні, запропонувавши свою допомогу по господарству. Він 
радо погодився, і ми одразу пішли на поле, щоб позаганя
ти у двір птицю. Коли зайшли в хату, господар познайо
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мив зі своєю дружиною, а кожний із нас по черзі назвав 
своє ім’я. Потім він показав свою ферму і загадав напиля
ти і нарубати якомога більше дров, бо це йому, інвалі
дові, найважче зробити самому. Ми одразу взялися до ро
боти, а за півгодини нас покликали у хату, де уже був на
критий стіл. На на тарілках -  нарізаний хліб, шматки коп
ченої свинини, яблучний струдель, а у великому глечику - 
кава. Від усього побаченого в мене аж слина потекла. Хане, 
так звали фермера, зауважив, що на нас пізніше чекає 
смачна вечеря. Добряче пообідавши, ми з ентузіазмом взя
лися до роботи: двоє пиляли, один рубав. Гора дров швид
ко росла. Почало темніти. Ми помилися і сіли за стіл. Нас 
пригощали курятиною, гусятиною -  усім тим, що стало 
жертвою нальоту. Я стільки пташиного м’яса ніколи не їв. 
Хане навіть поставив на стіл саморобний шнапс, тобто го
рілку. У цей день ми жили, а що буде завтра? Невідомо.

За три дні ми встигли напиляти й поколоти всі дрова, 
що були у фермера. А ще від’їлися, помилися, відіспали
ся. На дорогу Хане дав нам шмат смачного селянського 
хліба і смаженої курятини. Ми подякували і, за німець
ким звичаєм, побажали господарям доброго здоров’я.

У селі, де мала зібратися вся команда, ми дізналися, 
що американські війська швидко просуваються в нашому 
напрямку. Де точно вони були, ніхто не міг сказати. Нам 
порадили не рухатися основними дорогами, які цілодобо
во патрулюються ворожими літаками, а вибирати малі, 
обхідні шляхи. Після чергового переходу ми зупинилися 
в пустій школі. Спали просто на підлозі. Наступна зупин
ка була у невеличкому містечку, де всі будинки були одна
кові (таке житло Гітлер обіцяв після війни кожному 
німцеві). Ми звернулися до мера міста, і він розселив нас 
по різних оселях. Я попав до молодої німкені, як виявило
ся пізніше, на своїй роботі вона була невеликою началь
ницею і любила усіма командувати. Як тільки я увійшов



до її хати, вона підвела мене до дверей ванної кімнати, 
видала халат, рушник і наказала роздягатися тут. «А я 
візьму твої речі і виперу. І обов’язково поголися. Бритву 
знайдеш на поличці». Я так і зробив, а коли вийшов -  на 
столі вже стояла їжа і пляшка вина. Я спитав, чи вона щось 
святкує сьогодні? Витримавши коротку паузу, вона відпо
віла, що у неї день народження. Я помітив в кутку кімна
ти чорне піаніно і вирішив зіграти німецьку пісеньку «Пий, 
пий друже мій, пий...», яку виконують за таких обставин. 
Але спочатку я запитав, чи грає вона на фортепіано? Вия
вилося, що трішки грає. Потім я попросив дозволу заграти 
щось для неї. Вона з недовірою подивилася на мене і ска
зала: «Як умієш, то грай». Останні слова зачепили мене 
за живе. Я швидко опинився на круглому стільчику біля 
піаніно і заграв застольну пісню. Оглянувся -  а Хільда від 
щастя плаче. Вона запитала, звідки я родом? Я сказав, що 
з України, з Києва. Із радіоповідомлень про успіхи німець
ких військ під час наступу на Україну вона знала про Київ, 
але думала, що то дика і відстала країна, а про фортепіа
но там і не чули. Мене це не здивувало, вона була жерт
вою гебельсівської пропаганди. Велике враження справи
ло на неї те, що я добре володів німецькою мовою, а музи
ки навчався у музичній школі, а також, що за програмою 
ми грали твори Бетховена, Шумана, Шуберта та інших 
композиторів-класиків. На доказ цьому я зіграв «Місячну 
сонату» і «Для Елізи» Бетховена. Потім Хільда розпиту
вала мене про батьків. Врешті, побачивши, що я майже 
засинаю, постелила мені на дивані, а сама пішла нагору, у 
свою спальню.

Вранці було вирішено, на знак вдячності за гостинний 
прийом, дати мешканцям містечка невеличкий концерт. 
Наш оркестр зібрався біля ратуші. Була неділя, і люди, 
які виходили після служби з кірхи вже чекали на наш 
виступ. Ми почали концерт із веселих популярних маршів
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та пісень, а завершили піснею «Батьківщина, твої зірки 
світять...». Чути було далеку артилерійську канонаду, що 
наближалася. Обличчя людей ставали серйознішими. Під 
гучні оплески мер міста подякував за виступ, а ми, спаку
вавши інструменти, пішли далі на захід, до Байройта.

Ми пройшли кілометрів десять, або й більше. Зупини
лися на відпочинок у маленькому лісочку біля дороги. Ко
жен із нас мав невеликий запас їжі, що дістали у фер
мерів, часом за гроші. Канонада вже скінчилася і було 
чути тільки окремі постріли гармат невеликого калібру. 
Тож ми вирішили вийти на головну дорогу. Метрів за три
ста до неї Зеленцов і Бєлий пішли у розвідку. Через 15 
хвилин вони прибігли і повідомили, що бачили багато ав
томобілів із білими зірками по боках. То, напевно, аме
риканці! Що нам робити? Куди йти? Отже, для нас війна 
скінчилася.

Нам сказали, що до Байройта 60 км, а ми пройшли вже 
10, значить залишилося 50. Порадившись, вирішили вий
ти на головну дорогу, а там буде видно. Десь довідаємося, 
що діється у світі.

На дорозі було багато біженців із візочками. Амери
канські автомобілі з солдатами рухалися в обох напрям
ках. Ми виглядали жалюгідно: в старих, брудних, вино
шених куртках німецьких пожежників і робочих комбі
незонах. Кларнети, труби, флейти заховані в футляри, а 
от по басах і барабанах одразу було видно музикантів. Ми 
приєдналися до потоку біженців, і ніхто не звертав на нас 
уваги. Наш капельмейстер Іван Лісниченко - єдиний, хто 
мав уніформу лейтенанта німецької поліції, а старшина 
Федір Минаєв був одягнений так, як і ми. На військових 
ми ніяк не були схожі. Лісниченко і Минаєв сказали, що 
спробують зупинити пару пустих великих американських 
автомобілів, щоб під’їхати до Байройта.
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Ми всі стали обіч дороги окремо від біженців, а Лісни
ченко голосував на дорозі. Три великі пусті «Джими», так 
називали ці вантажівки, зупинилися. Один сержант і два 
солдати подивилися на нас, щось між собою перемовили
ся і засміялися, а сержант передав щось по рації, а потім 
скомандував тим двом солдатам, щоб вони посадили нас у 
свої машини. Документів не питали, порахували, скільки 
нас, і розділили рівно на три групи. Привезли... у табір 
військовополонених. З поведінки сержанта можна було по
думати, що він особисто звершив великий подвиг, узявши 
в полон до зубів озброєного ворога. Двоє офіцерів потис
кали йому руки, плескали по плечу і все показували і ди
вилися в наш бік. Нас не обшукали, а просто загнали все
редину. Нашими сусідами виявилися есесівці з дивізії 
«Мертва голова» (Тоїеп Кор£) -  справжні головорізи. А 
побачили б ви їх тут. Як вони жалюгідно виглядали!

Табір збудований нашвидкуруч іподілений колючим 
дротом на секції. На стовпі перед входом висів номер. 
Люди просто неба сиділи або лежали на траві. Добре, що 
не було дощу. Тримали нас тут недовго, десь опівночі по
везли на скотобійню. Тут стояв запах зіпсованого м’яса. 
Сісти було ніде, тож ми полягали на цементну підлогу. 
Кожному видали денний пайок американського солдата, 
що складався з маленької м’ясної консерви з відкривач- 
кою, пакетика сиру, порошкового концентрату апельсино
вого соку, який треба розчинити у воді, та ін. -  з голоду не 
помреш. Ми тут перебули ніч.

Найгірше те, що їх не цікавило, хто ми такі. Есесівців 
не переплутаєш і звичайних солдат теж. А ми для них 
просто не існували, і край. Я своїм друзям по нещастю вис
ловив таку думку: музика завела нас сюди і музика має 
нас вивести звідси.



Те, що ми тут, очевидно, помилка. Вони ж повинні мати 
список людей, армійські звання і взагалі якийсь облік має 
існувати? Знову нас перевезли до іншого табору. Нашими 
сусідами стали власівці. Це були офіцери і молодший ко
мандний склад, серед них -  одна чи дві жінки, одягнуті в 
чоловічий одяг.

Невдовзі ми опинилися в обладнаному табірі. Це були 
бараки колишньої німецької армії -  з ліжками, солом’я
ними матрацами, душами й армійського типу туалетами. 
Годували тричі на день, на обід майже завжди давали 
омлет із яєчного порошку. Нами зацікавилися як музикан
тами: прийшов лейтенант у супроводі сержанта-перекла- 
дача з німецької і наказав скласти список усіх музикантів 
із зазначенням, хто на чому грає, а потім приніс анкету 
одну на всіх. Я розказав лейтенантові в деталях, як ми 
зупинили вантажівки, щоб під’їхати до Байройта, як нас 
натомість завезли до табору військовополонених; показав 
посвідчення, де було написано, що я працюю у робочому 
відділенні при пожежній школі. Він пообіцяв доповісти 
своєму керівництву і розібратися. Цієї ночі ми спали спо
кійніше. Пізніше виявилося, що Лісниченко, який мав до
кументи на нас усіх, не передав їх у фільтраційному та
борі.

Одного разу лейтенант сказав, що нашу справу переда
но вищому керівництву, а він особисто хоче послухати, як 
ми граємо. Імпровізований концерт зібрав багато представ
ників табірної адміністрації, яка мала в Байройїі своє ка
зино, де можна було випити, поїсти, потанцювати, але азар
тних ігор там не було. На концерті я познайомився з сер
жантом -  американцем українського походження на ім’я 
Джон (українці звали Іваном), з Детройта. Його батьки 
виїхали з Волині перед Першою світовою війною. Джон 
сказав, що у тому казино бракує піаніста для джазового 
оркестру, а сам він грає на гітарі й акордеоні. Час від часу
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їм потрібні трубач, кларнетист або саксофоніст. Він та
кож повідомив, що в Байройті існує український табір для 
переміщених осіб, заснований Організацією Об’єднаних 
Націй, і що він довів до відома директора цього табору 
про наш оркестр. Українці в УНРівському таборі занепо
коїлися нашою долею і побоюються, що американці по
милково можуть видати наш оркестр репатріаційній місії 
Радянського Союзу. Через те вони збираються їхати до 
Мюнхена у штаб американських окупаційних військ у 
Баварії і клопотати про наше визволення. Джон пообіцяв 
взяти мене з табору до казино на репетицію джазового 
гурту; там я зможу зустрітися з представником української 
спільноти в таборі для переміщених осіб. Він теж збираєть
ся їхати до Мюнхена з клопотанням. А тим часом вирі
шили перевірити фаховий рівень нашого оркестру. Ця 
новина значно зміцнила наш дух.

О диво, американці попросили обов’язково заграти по
пулярні німецькі пісні: «Аілі Марлейн» і «Розамунду». Пе
реконавшись у нашому вмінні, нас привезли до великого 
залу, де виступали також інші мистецькі сили, що опини
лися в цьому таборі. Там трапилася така комічна історія: 
грали троє мадярів і чогось посварилися. Раптом один із 
них, той, що грав на скрипці, зі злості вщент розбив свій 
інструмент на голові колеги-кларнетиста. Американцям 
ця сцена сподобалася більше, ніж усі інші виступи. Ті, 
хто мали фотоапарати, знімали рештки розбитої скрип
ки. Закінчилося все добре, бо мадяр знову з’явився на сцені 
із заласною скрипкою і закінчив свій виступ під голосні 
оплески. Наш оркестр грав із особливим ентузіазмом і за
кінчив програму концерту під бурхливі оплески.

Після виступу до нас підійшов американський капітан, 
похвалив, подякував за гру і сказав, що наша справа про 
визволення розглядається, і скоро нас буде звільнено. Це 
була найліпша звістка, яку ми давно бажали почути.
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Щодня приїжджав Джон і забирав мене й кількох 
інших музикантів до казино. За нами там ніхто не сте
жив, і ми з легкістю могли втекти, але не хотіли підвести 
Джона. У кантині я купив собі швейцарський годинник 
фірми «Єгер ле Культр», який і досі працює.

У казино стояли скриньки, де лежали целофанові па
кетики з цигарками, по шість у кожному. В інших скринь
ках -  шоколад. Це було безкоштовно, бери, скільки хо
чеш. Ми, звичайно, перед поверненням до табору набира
ли повні кишені для наших хлопців.

Американці для армії і флоту випускали невеликі кни
жечки найвідоміших пісенних «хитів» з нотами і текстом, 
«хіт-кіт -  вдалий набір». Саме з цієї книжечки ми й по
повнювали свій репертуар. Пізніше, коли я працював в 
американському госпіталі, вона мені теж дуже знадоби
лася. Відвідувачі казино були пов’язані з табором, у яко
му перебували ми, приходили й солдати з інших військо
вих об’єднань з-під Байройта. Більшість американських 
солдат була мобілізована на військову службу під час 
війни, їх звали «джі ай», (СІ (дженерал ішю), в перекладі
-  загальний призов). Це люди різних професій, із різних 
штатів Америки, різного національного походження -  пе
реважно, нащадки англійців, ірландців та інших євро
пейців, в тому числі й українців. Чорношкірих тоді тут не 
було, вони мали свої окремі підрозділи. Мій американо- 
український приятель із Детройта казав, що там багато 
українців, чиї батьки прш'хали до Америки на заробітки з 
Галичини і Волині на початку 20-го століття. Вони мали у 
Сполучених Штатах свої осередки, громади і церкви. 
Скрізь існували хори, танцювальні групи і драматичні 
гуртки. Люди дотримувалися рідних традицій і свят. Ве
сілля відбувалися за українським звичаєм. Джон мав не
величкий гурт, який обслуговував ці весілля. Він діставав 
20 доларів і казав, що це добрі гроші. Він записав свою
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адресу і телефон на нотах, а я не переписав у свою кни
жечку, бо тоді в мене її не було. Ноти, на жаль, загубили
ся. Про нього у мене залишилися дуже світлі спогади.

Наприкінці серпня Джон, як завжди, заїхав по мене і 
ми поїхали до казино. День нічим не відрізнявся від попе
редніх. А ввечері Джон, посміхаючись, підійшов до мене, 
обняв і оголосив, що завтра нас визволять; і все це приско
рила делегація з кількох українців із байройтського табо
ру, які зустрілися з найвищим чином у штабі армії. Він у 
їхній присутності по телефону дав наказ негайно відпус
тити нас як людей цивільних і відвезти до табору пере
міщених осіб у Байройті.

Ми підійшли до бару. Він замовив дві склянки вина і 
ми випили за дружбу. Коли я повернувся у табір, то мої 
друзі уже знали про те, що нас відпустили. їм сказали, 
щоб завтра на восьму ранку всі були готові до переїзду в 
табір для переміщених осіб. Того вечора кипіла робота, 
люди чистили черевики, голилися, підстригали один од
ного. Дехто навіть не спав. Таке буває тільки раз у житті.

— &о-лРс.

Тяжко передати те, що я переживав, коли американ
ський вантажний «Джим» віз нас із неволі й перетинав 
оту невидиму лінію, яка ділила життя на волю і неволю. 
Хлопці кричали, хто як міг. їхати довелося не довго. На 
жаль, я не пам’ятаю назву тієї школи, куди нас спочатку 
привезли. Це був табір українців, які відмовилися повер
татися на батьківщину, табір БР -  переміщених осіб. Тут 
нас чекали з хлібом-сіллю. Ми одразу помітили, що на 
брамі табору був той самий прапор, який тепер розвиваєть
ся над незалежною Україною, і той самий тризуб. Нас при
вітав своїм співом хор, а у відповідь ми, зійшовши з авто
мобілів, вишикувалися і, не маючи нот, без репетиції, за
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грали «Реве та стогне Дніпр широкий» та «Взяв би я бан
дуру». До школи стали збігатися німці з сусідніх будинків, 
адже це були звуки духового оркестру з 84-х осіб!!! Для 
нас уже приготували кімнати: це були звичайні шкільні 
класи. Того ж вечора нас відвідало керівництво табору. 
Мене вразило, що всі, з якими я знайомився, мали титули: 
пан доктор, пан професор або магістр, пан директор, або 
інженер. Крім того, я помітив, що пан директор чи пан 
магістр, коли вітався з якоюсь пані, то казав: «Цілую руці, 
пані», а руки не цілував. Це були люди із Західної Украї
ни, де так було прийнято за етикетом. Спочатку мені було 
дивно, але пізніше я звик до того. Переважна більшість 
мешканців табору була із заходу України. Саме вони док
лали найбільше зусиль до нашого визволення. Українці зі 
сходу виявляли меншу активність, але серед них було 
більше людей з вищою освітою і майже всі мали серед
ню. У тих областях, де панувала Радянська влада, не було 
такого звертання до вчителя -  «професор», але в Польщі, 
та й у Франції кожного вчителя називають професором.

Наступного дня до табору прибула радянська репатріа
ційна делегація у супроводі членів комісії Ради Об’єдна
них Націй. Її представники агітували членів нашого орке
стру повернутися на батьківщину і переконали всіх, окрім 
нас трьох: мене, Кості Плужника (пізніше оселився в 
Сіднеї) і Малю (оселився в Канаді). Тож усі старання на
ших друзів по визволенню нас із табору військових зло
чинців пропали марно: спочатку бажаючих повернутися 
перевели до іншого табору, звідки їх у місто вже не випус
кали. Щоб переманити нас до себе, вони посилали нам ве
ликі кільця смачної (зробленої німцями) вудженої ковба
си, а ми їли і часом запивали вином і пивом. І шкода нам 
було їх, бо додому репатріантів і не збиралися везти.

Забіжу трохи наперед. Не минуло і двох місяців після 
тих подій, як троє з наших утекли з фільтраційного табо

88  т4на*їіолсй і4(,£&ьисНиіс



МУЗИКА І ДОЛЯ 89
ру, що розташовувався у невеличкому місті Заган на кор
доні Польщі з Німеччиною. (На тому самому місті під час 
Першої світової війни був табір російських військовопо
лонених). Вони розповіли, що одразу після прибуття до 
фільтраційного табору їх спочатку поселили разом з інши
ми, а потім вирішили використати оркестр для власної 
розваги і розмістили ближче до начальства у трохи 
ліпших умовах. Щовечора оркестр грав на танцях для об
слуги табору, а їх було кількасот на кілька тисяч репатрі
антів, що постійно прибували і від’їжджали на батьків
щину. Обслуга складалася з політруків -  чоловіків і жінок, 
які розважалися «на повну котушку»: з музикою, горілкою 
і німецькою ковбасою. Наші хлопці «пронюхали» (один із 
сп’янілих політруків просто сказав їм правду), що нічого 
навіть і мріяти про повернення додому. «Моліть Бога, щоб 
попасти на зруйнований Донбас, щоб на Колиму, або у 
Воркуту не попали». Вони вирішили тікати, поки була 
можливість, -  оркестр не дуже пильнували. Рано-вранці 
пішки вирушили на захід. Коли хтось дорогою питав, куди 
вони йдуть, то казали, що до найближчої комендатури. 
«Так ви ж ідете у протилежний бік». їх підвозили. У ко
мендатурі видавали довідки на чужі прізвища про те, що 
такі-то повертаються на батьківщину. Часом німці підво
зили за гроші. На кордоні із американською окупаційною 
зоною знайшли німця, який за гроші показав місце, де 
можна безпечно перейти кордон. Він підказав, що при 
переході треба йти задом наперед, а як зупинить варто
вий, то відповісти, що втікаєте від американців. Хлопці 
перетнули кордон без перешкод і повернулися до нашого 
табору.

Нас трьох перевели до великого табору. Тут, окрім ук
раїнців, було багато росіян не тільки з України, а й з Росії 
та Білорусії. Вони видавали себе за українців, так було 
безпечніше. Українці з заходу вважалися польськими гро



мадянами і репатріадії у Радянський Союз не підлягали. 
Мене помістили у чотиримісну кімнату. Ліжка були дво
поверхові, й мені як молодшому дісталося місце нагорі.

Саша, один із моїх сусідів по кімнаті, розповів, як він 
мало не потрапив до кацету (концентраційний табір). 
Німці затримали його прямо на вулиці в Макіївці, де він 
жив усе своє життя з батьками. Спочатку Сашко працю
вав на фабриці поблизу Бреславля, а коли її розбомбили, 
його відправили на захід Німеччини. Там він влаштував
ся в анатомічному музеї. Виконував усю брудну роботу. 
Хтось сказав йому, що заспиртовані рештки людських 
частин тіла не мають отруйних речовин і той спирт мож
на пити. А випити він любив! І ось почав потроху відлива
ти спирт, а доливати воду. Так тривало довго, поки за
мість спирту в посудинах не опинилася майже чиста 
вода. Заспиртовані рештки почали псуватися і смерді
ти. Працівники музею викликали поліцію, і Сашу за
арештували. Від кацету врятувала капітуляція. Далі у 
цій книжці я оповім ще кілька смішних і трагічних 
історій з табірного життя.

Радянська репатріаційна комісія діяла іноді досить аг
ресивно, я думаю, це залежало від того, хто був на чолі в 
даному місці. Якось по обіді я почув сигнал табірних 
зборів. Били по відрізаній залізничній рейці. Я глянув у 
вікно. На площі стояло кілька автомобілів: два з амери
канською військовою поліцією, два УНРРА і два з радянсь
кими прапорами. Встановили мікрофони і гучномовці. Я 
вирішив дивитися згори. Зібралося чоловік сто, і радянсь
кий офіцер почав говорити. Усі свистіли й переривали 
його. Раптом я побачив, що хтось непомітно підпалив один 
автомобіль, а тоді і другий, на якому приїхали радянські 
офіцери. Люди почали розбігатися, а американці подіста- 
вали фотоапарати і, сміючись, фотографували все, що 
відбувалося. Ніхто не намагався гасити вогонь. Потім усі
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зібралися й поїхали геть. А згодом приїхали німці і забра
ли згорілі машини. Другий візит «совєтів» був за тиждень. 
Приїхали вони так само, як і перед тим, але цього разу 
з двома вантажівками. Я вирішив тікати. Швидко збіг 
сходами вниз, підійшов до паркану, що оточував табір, 
відхилив дві дошки й, перебігши через дорогу, опинив
ся у великому парку, звідки було видно в’їзні ворота до 
табору. За якийсь час виїхали автомобілі з УНРівськи- 
ми знаками, тоді американські, а в кінці -  вантажні. 
Доїхали до перехрестя, з вантажівок почали вискакува
ти люди й щодуху розбігатися, хто куди. Автомобілі 
постояли з півхвилини і поїхали далі. Я повернувся до 
своєї кімнати, невдовзі зайшов сусід по коридору і ска
зав, що «совєти» шукали мене. Тут стало очевидним, 
що хтось із табору доносить репатріаційним службам 
про тих, хто зі Східної України.

Я вирішив використати знайомство з поляком-музикан- 
том, із яким познайомився, коли той провідував свого знай
омого в нашому таборі. Пішов до польського табору, де 
він мешкав, і швидко розшукав його. Змалював усю ситу
ацію, в якій опинився, і попроросив допомогти мені пере
братися до польського табору. До речі, це був табір для 
поляків, які не збиралися репатріюватися до Польщі. Ми 
разом пішли до коменданта (мій знайомий був його доб
рим приятелем) і все владнали. В анкеті і табірній книжці 
записали, що я народився не в Києві, а в Кіельці (різниця
-  дві літери) і видали мені ДП картку (у ній національність 
не вказувалася). Комендант тільки спитав, чи я добре граю 
Шопена. Я сказав, що навіть сьогодні, як переберуся сюди, 
одразу заграю для пана коменданта. Мені дали чудову 
окрему кімнату. Того ж вечора я дотримався свого слова й 
у приміщенні, де стояло піаніно, грав Шопена: все, що знав 
напам’ять. Тепер я міг спокійно спати і ходити вулицями. 
Ніхто примусово не повезе мене додому. Зв’язок із україн
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ським табором я не втрачав. Там усі знали причину мого 
перебування в польському таборі.

Запам’яталася така комічна історія. Хтось із мешкан
ців табору удень украв у німецького фермера корову. 
Завів її через головну браму. Багато людей стали свідка
ми цього, навіть двоє американців, що випадково 
опинилися тут. Незабаром у супроводі дванадцяти, а 
може й більше представників МП (військова поліція) 
прийшов той німець, у якого зникла корова. Американці 
обшукали в таборі все: кожну кімнату, на даху, в підва
лах. Корова ніби щезла. Капітан, що очолював пошуки, 
був із Детройта, і все життя мав справу з гангстерами. 
А тут він не склав свій іспит і вирішив піти на комп
роміс. Пообіцяв, що не покарає винуватих, йому тільки 
цікаво, куди зникла корова. Повірили на слово і показа
ли. Корову завели в ліфт і зупинили між двома повер
хами, а електрику вимкнули. У темряві тварина спо
кійно стояла в ліфті і жувала жуйку.

В українському таборі я зустрів професора Львівської 
консерваторії, скрипаля Володимира Цісика і його брата, 
віолончеліста Зенона. Володимир мав дружину і чотири
річного сина Василька. Ми створили тріо. Я грав на фор
тепіано або акордеоні, коли не було фортепіано. Ми діста
ли роботу -  розважати музикою поранених і хворих в аме
риканському шпиталі. Удень ходили по палатах, коридо
рах і грали популярні американські пісні. Бувало, що в 
палатах лежали поранені радянські бійці. Звичайно, дові
давшись, що ми з України, вони замовляли нам заграти 
«Катюшу, «Любимьій город», а українцям грали «Карії 
очі», «Реве та стогне» та інше. Не раз ми бачили сльози на 
їхніх очах. У суботу вдень ми виступали в їдальні для сол
датів, а ввечері -  для офіцерів. Я закінчував роботу пізно, 
а транспорту доїхати до табору не було. Тому мені виді
лили невелику кімнату при шпиталі, в бараку, разом з
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іншою обслугою. Сім’я Ціснків мешкала на приватній 
квартирі, недалеко від шпиталю.

У перший день роботи я лишився на ніч у своїй кімнаті. 
Сусіди по бараку, американці, багато пили, співали, го
лосно сварилися, кричали. І раптом знялася стрілянина. 
Стріляли з пістолетів у протилежний барак, а ті -  в наш. 
Пролунало навіть кілька автоматних черг. Я зіскочив з 
ліжка і ліг під вікном. Стрілянина тривала хвилин десять. 
Завила сирена і закричали: «ЕмПі» (військова поліція)! 
Поліцаї увірвалися до кімнати, наказали: «Руки вгору!» -  
і виганяли всіх надвір. Мене вони одразу впізнали, бо вдень 
я грав у їхній їдальні. Обшукувати не стали, а в інших 
забирали зброю і по-ковбойськи нюхали дуло пістолета. 
Переконавшись, що його тільки-но застосовували, власни
ка відводили вбік і пізніше кудись відвозили. Не знаю, як 
їх покарали, але наступного дня усі були на волі.

В офіцерській їдальні стояв рояль. Я грав соло, а коли 
закінчив, до мене підійшла жінка в чині капітана і росій
ською попросила про зустріч, бо дуже хотіла поговорити 
про життя за радянської влади. Вона була родом із Оде
си, і з батьками виїхала до Америки після революції 1917 
року, а за фахом -  лікар, фахівець із хвороб очей. Я і сам 
хотів цієї зустрічі, бо один українець із табору потребу
вав негайного лікування. Наступного дня я привів до неї 
того українця з хворим оком, і вона, оглянувши, сказала, 
якби він прийшов на два дні пізніше, то врятувати око 
вона не змогла 6. Американці уже тоді застосовували пені
цилін в армії, а в Європі його ще не можна було дістати. 
Вона допомогла ще двом українцям, які потребували ліку
вання очей. Соня, так звали її, розповідала, з якими труд
нощами вони з батьками дісталися Америки, а потім - про 
небувалу економічну кризу. Соні доводилося працювати 
за мізерну платню, та ще й утримувати батьків, яким важ
ко давалася англійська, тож знайти роботу вони не могли.



Вона працювала й тоді, коли вчилася на лікаря, і в армію 
пішла через те, що після війни їй буде легше відкрити 
приватну практику. І що б не сталося в майбутньому, їй 
буде забезпечена пенсія ветерана війни. Я зустрічався з 
нею не раз, і фактично вона відмовила мене коли-небудь 
навіть думати про еміграцію до Сполучених Штатів. Зав
дяки їй я познайомився з Робертом Соркіним, теж україн
цем. Він був «персонел офісер», тобто завідувачем кадрів 
шпиталю і ніяк не міг зрозуміти, чому люди не хочуть 
добровільно повертатися на батьківщину.

Музика мене завжди виручала. Мені треба було десь 
тренуватися у грі на фортепіано. Один німець, теж музи
кант, познайомив мене із жінкою-лікарем, у якої була зай
ва житлова площа. їй могли підселити будь-кого -  такі 
були закони після війни. Жила вона недалеко від госпіта
лю, де я працював. Це був чудовий особняк. Його власни
ки були представниками справжньої німецької інтелі
генції, і, як виявилося пізніше, досить багатими, хоч ніко
ли цим не хизувалися. Унизу -  приймальна і лікарський 
кабінет господині, а нагорі вона мешкала з донькою, яка 
закінчувала медичний факультет університету. Там сто
яло чудове фортепіано, на якому я міг грати, скільки зав
годно, адже господарів майже ніколи не було вдома.

Отже, я переїхав. Речей у мене не було: трохи одягу, 
ноти й акордеон. Від платні за кімнату хазяї відмовилися. 
Донька господині казала, що я дуже схожий на її брата, 
який загинув у Франції на початку війни. Під час універ
ситетських канікул я поїхав із нею до Ліндау, курортного 
містечка на березі Боденського озера. Там її тітка мала 
великий готель. Він був сімейною власністю, частка нале
жала і її матері. Частина верхнього поверху була у корис
туванні родини. Я дістав дві кімнати. У першій стояв ро
яль, а друга була спальнею. Ця родина володіла також 
кількома фермами, які частково постачали продукти для

94  ?4н&«ііа*сссс (/РСс£<ї4сЯиіс



МУЗИКА 1 ДОЛЯ 95
готелю, а також виноградниками і невеличким винороб
ним підприємством. їжу приносили просто до першої 
кімнати, меню було на столі. Я замовляв тільки сніданок, 
бо обідали і вечеряли ми разом із тіткою в її апартамен
тах. Платні з мене як з почесного гостя не брали. У залі 
головного ресторану я дав три концерти по півгодини; грав 
Бетховена і Шопена. Після них господиня готелю сказала, 
що я можу приїжджати, коли захочу, і жити, скільки за
хочу. Трохи погостювавши, ми переповненим потягом по
вернулися до Байройта.

В українському таборі я виступив на академії, тобто на 
концерті, приуроченому до певної важливої події. На сцені 
в таких випадках завжди на видному місті встановлюва
ли жовто-блакитний прапор і тризуб.

Ми готувалися з Володимиром до концертного турне 
Німеччиною. Однин із перших концертів відбувся 28 груд
ня 1946 року в місті Фрайбурзі у провінції Брайсгау, непо
далік кордону зі Швейцарією. Нашими імпресаріо стали 
представники відомої фірми «Мюзік Гаус Рукміх» з Фрай- 
бурга, яка мала великий магазин у місті. Там можна було 
придбати будь-які музичні інструменти і ноти. Крім того, 
УНРРА, що опікувалася нами, організувала серію концер
тів у таборах, де компактно проживали українці.

Одного разу мені самому треба було їхати потягом із 
Франкфурта до Мюнхена для зустрічі з Володимиром Ціси- 
ком. Там мав відбутися концерт для української спільно
ти. Потяги тоді завжди були переповненими. Я ледве втис
нувся у вагон у Франкфурті й цілу ніч їхав стоячи й без 
світла -  електричних ламп бракувало. А ввечері ми вис
тупили в таборі, він називався, якщо не помиляюся, «Пан
цер Казерне» і розташовувався у колишніх казармах 
танкістів вермахту. Після концерту нам улаштували ве
ликий прийом. Володимир зустрів багатьох земляків зі 
Львова, а з Києва там нікого не було. По закінченні прийо
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му мені сказали номер кімнати і на якому вона поверсі. Я 
ледве стояв на ногах від утоми. Знайшов свою кімнату, 
постукав, відчинив двері. У ліжку лежала якась жінка. Я 
подумав, що не туди потрапив. Пішов поверхом вище -  
там були інші номери. Вирішив спитати у тієї жінки, може 
вона допоможе розв’язати проблему. Постукав. Чую голос: 
«Увійдіть». З ліжка піднімається жінка і каже: «Заходь
те. Це тут. Мій батько зараз у госпіталі, а ви будете спати 
на його ліжку». Вона стала хвалити, як ми добре грали і 
спитала, де я вчився, звідки родом і т. п. А тоді каже мені: 
«Ви не звертайте на мене уваги, роздягайтеся. Я медичка, 
на останньому курсі університету». Я ж тільки-но поклав 
голову на подушку - одразу заснув і крізь сон чув її не
впинну розмову. Прокинувся аж об одинадцятій ранку. На 
столику посеред кімнати стояв мій сніданок і записка з 
подякою за чудову музику. Паперу в мене з собою не було, 
тож я на звороті цієї записки подякував за сніданок, увагу 
і побажав їй на відмінно закінчити університет. В подаль
шому я не раз бував у Мюнхені, але за браком часу не 
заходив до неї.

Українські табори були скрізь на території американської 
окупаційної зони. На англійській побувати не пощастило.

У той час мені доводилося багато подорожувати, і я пе
реконався у практичності німців. Більшість міст Німеч
чини постраждали від масивних бомбардувань, не виста
чало житла і, звичайно, місць у готелях. Майже завжди в 
кімнатах стояло по два ліжка і за згодою вони заселяли 
кімнату незалежно від того, хто там був першим. З часом 
я звик до того, що доводилося ділити помешкання з не
знайомцями, чоловіками чи жінками. Люди були раді, що 
пережили страшну війну і залишилися живими. Ні в кого 
не виникало бажання завдати шкоди комусь іншому.

Роботу в американському госпіталі ми завершили в кінці 
грудня 1946 року. Поранених перевезли в інші місця і гос
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піталь закрили. Я дістав подяку від Роберта Соркіна за 
відмінну працю. Тоді ж Володимирові Цісику запропону
вали посаду диригента хору семінаристів у греко-като- 
лицькій семінарії, що була в замку Гіршберг поблизу 
Вайльгайму в Баварії, на південь від Мюнхена. Він запи
тав мене, чи згоден я і надалі співпрацювати з ним як аком
паніатор і соліст. Там, у семінарії, у нас буде багато часу 
на репетиції і на концертні поїздки. Мене запишуть туди 
як семінариста, щоб узаконити моє перебування, а лекції 
я можу не відвідувати.

Моя господиня-лікар із донькою влаштували прекрас
ну прощальну вечерю і сказали, що їхній дім завжди 
відкритий для мене.

Відкрилася нова сторінка мого життя.
Я не раз, засинаючи, думав, яку важливу роль відіграє 

музика в моїй долі, і взагалі, в долі людства. Музика -  це 
не лише гра на якомусь інструменті, це й пісня, якою за
колисує мати свою дитину. Музика нас супроводжує скрізь 
і всюди. Перше, що створюють українці, коли збираються 
разом, -  це хор. Хори існують при кожній церкві, в кож
ному селі. Недарма я назвав свою книжку «Музика і доля». 
Музика не тільки нерозлучна зі мною, а й нерозлучна з 
народом, до якого я належу.

в̂ Си(НШ Рі.

У замку почався новий етап мого життя. Нас, семіна
ристів, було троє в кімнаті. Один був сином православно
го священика з Волині, на прізвище Кіндзявий. Оскільки 
православних семінарій у Німеччині тоді не було, батько 
віддав сина до греко-католицької. Другого звали Михай
лом, і він був із Галичини. З вікна нашої кімнати відкри
вався чудовий краєвид на німецькі південні Альпи. Уни
зу перед замком було невелике, майже кругле озеро метрів
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двісті діаметром, а навкруги -  зелені луги. З самого по
чатку я був представлений ректорові семінарії, доктору, 
отцю Лабі. Він справив на мене добре враження і сказав, 
якщо у мене виникатимуть якісь проблеми, то завжди звер
татися тільки до нього. Я лише кілька разів був на лекці
ях, і всі вони починалися з молитви. Семінаристи знали їх 
напам’ять, а я не знав. І мені було ніяково. За моєю спи
ною хлопці перешіптувалися, я відчував, що вони хочуть 
мене про щось запитати, але не наважуються. Врешті один 
підійшов і питає: «Пане Анатолію, а ви хрещений?» На 
що я відповів: «А на якого я схожий?» Він почервонів, і 
більше ніхто мені таких запитань не ставив.

Я ніколи не чув, щоб семінаристи дискутували на 
релігійні теми. Усі їхні розмови точилися навколо якогось 
новоосвяченого священика, його призначення в парафію. 
Тут, звичайно, фігурували Канада або Америка. Мова 
йшла про добру або погану парафію. Коли я запитав, що 
значить добра парафія, то у відповідь почув, що це така, 
де парафіяни -  заможні люди і добре жертвують на церк
ву. Про погану я вже і не питав.

У великій залі семінарії стояв рояль, де ми з Володими
ром і проводили репетиції. Разом із ним жив його тесть - 
доктор Лев зі Львова, професор української мови. У той 
час він укладав англо-український словник. Я часто вече
ряв із сім’єю Цісиків. Маленький Василько, син Володи
мира, майже завжди з дозволу своєї матері ходив зі мною 
до озера неподалік замку. Він сидів на березі, а я купався 
і плавав. Дорогою чотирирічний Василько цілу годину роз
казував мені свої дитячі фантазії про те, як він розмовляв 
із пташечкою або метеликом. Я ж зазвичай його хвалив, 
що він такий розумний. У його батьків не вистачало тер
піння слухати його дитячі вигадки. Та одного разу я був у 
від’їзді увесь тиждень. І як тільки повернувся, до моєї 
кімнати прибігла схвильована Василькова мати й каже,
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що Василько хворий, ліки не хоче приймати і постійно 
питає, де є пан Моросник: «Будьте дуже ласкаві, зайдіть 
до Василька зараз!» Поки я йшов, мимоволі згадав своє 
дитинство і придумав для Василька баєчку. Щойно він 
побачив мене у своїй кімнаті, одразу підняв голову. Я зра
зу ж почав свою баєчку: «Васильку, я йшов по дорозі і бачу, 
що наш знайомий зайчик сидить і плаче. Я питаю: «Чому 
ти, заєньку, плачеш?» А він каже: «Василько дуже хво
рий і не хоче приймати ліки. Скажіть йому, що я просив, 
щоб він негайно почав приймати ліки, а то помре». -  «Так 
зайчик і сказав?» Я кажу: «Так зайчик і сказав!» -  «Мамо, 
давай ліки! Зайчик сказав, щоб я приймав ліки!». Після 
того випадку Василькові батьки стали трохи уважніше 
ставитися до фантазій маленького сина. А я в цю мить 
подумав, що Василю Цісику мало б бути зараз аж 65 років! 
А де він і що робить? Може, він сам або хтось із родичів 
чи знайомих прочитає ці рядки і скаже, що хтось згадав 
про його дитячі роки і напише до мене листа?

А що відбувалося за межами семінарії? Графиню в зам
ку звали фрау Грефін. Справжнього прізвища я ніколи не 
чув і нікого про це не питав. Походила графиня зі старого 
німецького роду, а в буденному житті була дуже простою 
і непомітною. До прислуги завжди зверталася, додаючи 
перед прізвищем: гер, фрау або фройляйн, залежно від 
того, чи то був чоловік, жінка заміжня чи незаміжня. 
Одного разу вранці, проходячи повз квітник перед фа
садом замку, я побачив графиню. Вона сиділа на низень
кому стільчику і поралася біля квітів. Я привітався як 
завжди: «Гутен морген, фрау Грефін». На що вона 
відповіла: «Гутен морген, гер Анатоль. Ці квіти, -  сказа
ла вона, -  я не довіряю нікому, це подарунок від япон
ського принца, коли я була в Японії до війни». Манера 
її поведінки в замку не привертала уваги. Вона не вирі
знялася з-поміж інших.



Улітку графиня влаштувала прийом. Очевидно, то була 
така традиція. Запросила гостей -  аристократів з Німеч
чини й Австрії. Прийом проходив на головній терасі пе
ред фасадом замку. Усе в стилі 19 сторіччя. Музиканти 
одягнені так, як одягалися за часів Моцарта -  в перуках і 
камзолах. Так само була одягнена вся обслуга. Електрич
ного освітлення не було, все відбувалося при свічках. Но
вих гостей графиня вітала першою, а тоді за нею вітали 
всі мешканці замку, а також і я. Семінаристів і викла- 
дачів-священиків на прийомі не було. Я у смокінгу стояв 
третім після графині.

Запрошені гості -  цвіт аристократії Німеччини й сусід
ньої Австрії. Дами у розкішних шовкових сукнях й окса
митових та діамантових прикрасах. Вони кланялися гра
фині, а я, як і всі чоловіки, що вітали гостей, цілував 
кожній дамі руку, а чоловікам просто потискав. Переваж
но то були вже немолоді люди. Та ось підійшла дама з 
молодою донькою. І як дійшла до мене черга цілувати їй 
руки, я почервонів, а вона трохи посміхнулася. Загалом 
свою роль того вечора я зіграв добре, бо наступного дня 
графиня подякувала і похвалила мене.

На прийомі були також офіцери з Головної квартири 
американських військ у Мюнхені. Видно було, що почува
лися вони не зовсім вільно. Ті гості, що знали англійську, 
підходили до них і намагалися їх розважати. Коли прибу
ли усі запрошені, я приєднався до них на терасі, де стояли 
столики. Біля оркестру було відведено місце для танців. 
Музиканти, чоловік десять, грали менуети, кадрилі та інші 
старовинні танці. А пізніше -  вальси. Тих, хто вмів танцю
вати, знайшлося лише три чи чотири пари.

З самого початку вечора я уважно стежив за манерами 
цього аристократичного товариства і зауважив, що особ
ливо жінки уникають швидких рухів, і тим наче хочуть 
підкреслити шляхетність своєї персони. Вираз обличчя теж

100  Дял&алсй і4іс і̂аисЯи(с



МУЗИКА 1 ДОЛЯ 101

передавав стриманість, навіть у разі, коли їм доводилося 
сміятися. У мене зав’язалася розмова з одним паном, що 
був із дружиною. Він першим заговорив до мене. Я дові
дався, що він власник фірми, яка виробляє речі для сто
матологічних кабінетів, і між іншим зауважив, що похо
дить із роду Габсбургів. Але родинність була далека. Дру
гий чоловік, з яким я познайомився, був теж фабрикан
том і походив із династії Гогенцолернів -  далекий спад
коємець. Вони здивувалися, коли дізналися, що я із Києва 
і що я мистець (німецькою «кюнстлер»).

Усе, чим частували гостей, привезли з ферм, які нале
жали графині, в тому числі й вино -  з її власної винарні. 
Розходитися гості почали за першу годину ночі. І знову 
цілування й потискання рук... Упродовж літа було кілька 
таких прийомів, тож наступного разу я уже почувався 
вільно і добре грав роль аристократа.

Минув тиждень. Графиня покликала мене до свого 
бюро і сказала, що чула мою гру по радіо і їй сподобалося. 
А директор радіостанції дуже хвалив мене. Вона виріши
ла надати мені окреме помешкання, одне з найліпших, 
призначене для важливих гостей. Вона взяла ключі і ми 
пішли до мого майбутнього житла. Це були дві кімнати з 
усіма вигодами. У першій стояло невелике фортепіано. 
Друга кімната -  спальня з чудовими меблями. Я спитав, 
скільки маю платити? «Нічого, -  відповіла графиня. -  Інко
ли ви будете грати для гостей, не більше як півгодини». Я 
погодився. Тепер я міг репетирувати, коли і скільки захо
чу. Тут я почав писати свою «Українську рапсодію» для 
фортепіано (за 30 років з’явилася друга версія -  соло для 
фортепіано з оркестром).

Ми з Цісиком і далі виступали з концертами по всій 
американській, а часом і по французькій окупаційних зо
нах. Цісик із братом Зенком і сім’єю планували емігрува
ти до Сполучених Штатів Америки. В мої плани це не
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входило. Я випадково познайомився з ві ртуозом-контраба- 
систом Яковом Погребі нським, колишнім киянином. 
Відтоді ми створили з ним концертний дует і почали готу
вати програму.

Яків був віртуозним музикантом. На контрабасі він з 
легкістю і почуттям грав речі технічно складні навіть для 
скрипалів. Пізніше він емігрував до Америки і грав у Філа
дельфійському симфонічному оркестрі. Найвидатніший 
контрабасист, композитор і диригент Сергій Кусевицький 
прилюдно передав свою корону найкращого контрабасис
та світу Якову Погребінському.

У таборах для переміщених осіб уже почали підготов
ку до переселення мешканців до інших країн. Тож мені 
довелося розпрощатися з комфортабельним помешканням 
у замку. Я подякував графині за її доброзичливість.

Ми переїхали до міста Ашафенбург і я оселився в ук
раїнському таборі «Піонір Казерне». Яків із дружиною -  
на приватній квартирі. У таборі мені дали півкімнати. 
Другу половину займав професор української мови Харків
ського університету Михайлівський із дружиною Іриною. 
Він був співробітником газети «Неділя», яка видавалася в 
Ашафенбурзі. Наша кімната була розділена двома шафа
ми. Частина, що коло вікна, належала Михайлівським, а 
біля дверей -  моя. Життя в цьому таборі було набагато 
інтенсивнішим. Тут налічувалося кілька театральних 
гуртків. Одним із них керував Зботанів, і всі вважали, що 
він найліпший режисер. Мені доводилося співпрацювати 
з деякими. Хорові гурти були майже на кожному поверсі, 
на кожному блоці тих довгих коридорів колишніх німець
ких казарм. Мистецьке життя в таборі вирувало. Численні 
академії, присвячені різним ювілейним датам.

Pavlo
Text Box
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Ірина, дружина Михайлівського, мала приятельку Ва

лентину Пономаренко, яка разом із нею належала до од
ного з театральних гуртків. Вони ходили на репетиції і 
виступали на сцені. Ірина була росіянкою й українська 
вимова давалася їй тяжко. На сцені це було дуже помітно. 
Досить часто артисти через свої амбіції міняли театральні 
трупи, наприклад, коли режисер не давав їм роль, яку вони 
хотіли.

Я був на одній виставі, де дія відбувалася в часи 
Середньовіччя. На сцені мала бути мармурова статуя. А 
де ж у таборі взяти мармурову статую? Вихід знайшли: 
побілили одного хлопця крейдою до половини і поставили 
в ящик, який нагадував гранітний постамент. На сцені 
вистава, холодно, гуляє вітер. Статуя спочатку чхнула. У 
залі сміх... Тоді чхання повторилося кілька разів. Під за
гальний регіт режисер зігнав зі сцени статую. А вона не 
поспішаючи, пішла під голосний свист і вигуки. А те, що 
на сцені під час дії губили одного вуса або бороду, то це 
особливої реакції у публіки вже не викликало. Усе-таки 
це були любителі, а не професіонали, їм усе прощали.

Люди в таборі не сиділи склавши руки. Тут були курси 
крою та шиття, вишивання, малювання, ремонту авто
мобілів... Готувалися до еміграції в інші країни, додому 
ніхто не збирався повертатися.

Не можу оминути увагою й існування двох головних ук
раїнських політичних партій, що мали осередки в усіх ук
раїнських таборах. Мені не відомі їхні політичні платфор
ми. Лише зазначу, що обидві виникли в Західній Україні. 
Вони окремо влаштовували концерти й академії, а я, неза
лежно від того, хто був організатором, брав в них участь. 
Я мав добрих друзів і знайомих з обох партій. Одного разу 
мене у таборі зустрічає жінка, знана як «бандерівка». Ця 
симпатична пані завідувала складом одягу, що УНРРА роз
поділяла серед мешканців табору. Вона каже мені: «Пане



104 ї Ф н л & о л і й  М с ^ іо и іЯ и к

Мірошнику, в нас до складу прибула нова партія одягу з 
Америки. Я для вас відклала вашого розміру дві маринар- 
ки (піджаки) і штани до них. Думаю, вам пасуватимуть, 
розмір і колір підійде. Ми ж маємо дивитися за вами, щоб 
ви добре виглядали. Ви ж завжди граєте для нас. Зайдіть 
завтра вранці до мене». Смак у пані був непоганий, і з 
розміром вона не помилилася.

Склад, де розподіляли харчі, контролювали «мель- 
никівці». Тут у мене була така історія. У таборі мешкала 
одна чудова співачка Галя Колодуб із сестрою Марійкою. 
Галя походила зі сходу України і була заміжньою за ліка- 
рем-українцем із Галичини, доктором Тимочком. Він пра
цював для УНРРА і обслуговував наш табір. Я часто аком
панував Галі на концертах і академіях у таборі й поза ним.

Якось я був у доктора Тимочка на огляді, і він знайшов, 
що я дуже худенький і мені потрібне посилене харчуван
ня. Виписав мені подвійний пайок, такий самий, як і для 
туберкульозників. Тут мені допомогли «мельниківці». 
Замість того, що я мав би стояти в довжелезній черзі за 
тижневим пайком, мені заздалегідь готували мій по
двійний, і я міг узяти його будь-коли поза чергою.

Нас забезпечували харчуванням і одягом, а грошей не 
давали. Люди ж придумували, як їх заробити. Мої знайо
мі Валентина Пономаренко й Ірина Михайлівська еконо
мили шоколад, що ми діставали в пачках з УНРРА, а тоді 
їздили з тим шоколадом у села поблизу містечка Швайн- 
фурта й обмінювали його у фермерів на яблука, інші 
фрукти й овочі, бо за браком грошей і продуктових кар
ток вони не могли цього придбати. Один чоловік купував 
у німців свіжі оселедці, засолював їх і продавав або об
мінював у таборі на щось інше. Люди пристосовувалися. 
Деякі працювали у німців.

Ми створили невеличкий гурт із легкою концертною 
програмою. Нас запросили виступити в осередку амери-



камського Червоного Хреста у Франкфурті-на-Майні. При
слали машину швидкої допомоги (амбуланс). Була зима, і 
це найліпше підходило для нашої поїздки. Усередині ам- 
булансу -  тепло і затишно. Від Ашафенбурга до Франк- 
фурта недалеко, ми доїхали за пару годин.

Приміщення нагадувуало кінотеатр: велика сцена з ро
ялем посередині і з напівпрозорою завісою. У залі -  столи 
з кавою, кексами, пончиками, порізаними тортами й інши
ми солодощами. Зал був переповнений. Ми зі скрипалем 
заграли «Бірбарел-польку», співачка виконала кілька відо
мих американських пісень, пара танцюристів затанцюва
ли гопака. Усе йшло з великим успіхом. Останньою мала 
виступити з орієнтальним танком наша танцюристка. 
Акомпонував її чоловік на особливому інструменті, який 
він колись придбав у Середній Азії. Танцівниця спочатку 
мала сісти на сцені, і роблячи під музику орієнтальні рухи 
повільно вставати. Але щойно солдати побачили її, у залі 
почали свистіти, кричати і кинулися на сцену. Вона ледве 
втекла, замкнулася у своїй кімнатці і на сцену більше не ви
ходила. Публіка швидко розійшлася, і нас запросили за стіл.

Пригощали тим, що їли солдати. Німець, якого ми взя
ли з собою, раніше був у нацистській партії і не міг знай
ти роботу. Нам же потрібен був скрипаль. Він був дуже 
вдячний за надану можливість.

На стіл поставили гору пончиків, кексів і тортів. Я взяв 
із собою трохи, загорнувши в хусточку. Ми знову сіли в 
амбуланс, дівчата заспівали. Але, як ми й очікували, німе- 
цеві від переїдання стало недобре. Ми почади щосили сту
кати в кабіну водіїв, щоб вони зупинилися, а ті думали, 
що ми так бавимося. Нарешті зупинили авто. Відкрили 
задні двері і наш німець вилетів, як куля. Вернувся бідо
лаха трохи блідий. Решту дороги проїхали без пригод. У 
цьому осередку Червоного Хреста мені довелося виступати 
не раз, але з іншими артистами.

МУЗИКА І ДОЛЯ 105



Тим часом, після довгих міркувань ми з Погребінським 
вирішили їхати до Фрайбурга і вступати до консерваторії, 
яку тут називали «Гохшуле фюр музік», або Музична Ака
демія. Фрайбург був розташований у французькій оку
паційній зоні, і нам треба було брати спеціальну перепус
тку. Для майбутніх студентів перешкод не було. Навчан
ня для нас безкоштовне. У призначений день і час ми з’я
вилися перед приймальною комісією. У своїх анкетах за
значили, що раніше навчалися в Києві. Німцям було дуже 
цікаво почути студентів «звідти». Я акомпанував Якову. 
Він заграв на контрабасі останню частину концерту для 
скрипки Мендельсона. Це нелегка річ для скрипки, а для 
контрабаса -  неможлива за технічними труднощами. Нас 
зупинили і сказали, що покличуть інших викладачів, аби 
вони теж послухали диво-контрабасиста. Я заграв один із 
найскладніших октавних етюдів Шопена і Десяту рапсо
дію Лі ста. Мене прийняли у клас професора Карла Зей- 
мана. Мій піаністичний рівень він оцінив дуже високо і 
дав письмову рекомендацію на Радіо Франкфурта, де я в 
подальшому виступав, а також написав листа до всесвітньо 
відомого піаніста Вальтера Гізекінга. У нього я взяв близь
ко десяти уроків, а в Академії продовжував вивчати ком
позицію та оркестровку.

Лекції Гізекінга були дуже специфічними. Він приділяв 
велику увагу «духу» композитора. Заняття не були обме
жені в часі і могли тривати понад три години. Ми опраць
овували кожен такт. Після того, як правило, сідали за два 
фортепіано і музикували, тобто імпровізували по кілька 
годин. Скажімо, спочатку я починаю імпровізувати, а тоді 
він приєднувався до мене. Він казав, якщо людина не має 
фантазії і творчого таланту, вона не може бути добрим 
виконавцем, і у приклад ставив Лі ста, Шумана, Рахмані- 
нова та ін. Уміння імпровізувати дуже знадобилося мені 
як композиторові пізніше. Гізекінг, до речі, теж був ком
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позитором. В Академії я виявив бажання вчитися компо
зиції й оркестровки, а для дипломного іспиту з фортепіа
но навчався у професора Карла Зеймана, який вважався 
на той час одним із найкращих педагогів і піаністів Німеч
чини. На заняттях дозволялася присутність інших сту
дентів того самого викладача. Я любив імпровізувати. Од
ного разу професор вийшов із класу під час мого уроку. 
Його покликали до директора в дуже важливій справі, і я 
вирішив пожартувати над студентами. Сидячи за фортеп
іано, став імпровізувати в авангардному стилі. Вигляд у 
мене був серйозний, а по закінченню імпровізації хтось 
мене запитав, що я грав. Один із них випередив мене і 
сказав, що то Хіндеміт. За влади Гітлера твори Хіндеміта 
були заборонені, а тепер він набував популярності. Я роз
чарував їх, сказавши, що то просто імпровізація. Наступ
ного разу Зейман каже, що йому відомо, що я добре на
слідую стиль Хіндеміта, і чи не міг би я зараз це повтори
ти. Точнісінько повторити я не зміг, але загалом вийшла 
непогана імпровізація. Щойно я закінчив грати, Зейман 
розсміявся і сказав «Я теж подумав би, що ти грав Хінде
міта». Він вважався одним із найліпших педагогів і інтер
претаторів творів Моцарта і Бетховена. Земан був такої 
думки, що тільки слов’яни можуть добре виконувати тво
ри Шопена. Це в їхній крові таке особливе чуття. Я бага
то часу приділяв композиції й особливо оркестровці.

У Фрайбурзі мені довелося наймати приватну кварти
ру. По прибутті я пішов до квартирного бюро. Як студен
тові мені видали направлення, де була вільна житлова 
площа. Я пішов за цією адресою, подзвонив у двері. Відчи
нила старенька жінка і, подивившись на мій папірець, 
повела в невелику кімнату. Там було ліжко з матрацом 
без білизни, шафа, столик і один стілець. Я запитав про 
постільну білизну і подушку. Вона сказала, що немає. Ми 
пішли широким коридором, аби подивитися туалет і ван



ну. Я помітив, що біля стіни в коридорі стояло піаніно і 
запитав у старенької, чи не можу я спробувати. Вона доз
волила. І я заграв «Для Елізи» Бетховена. Жінка позаду 
мене вже витирала з очей сльози. «Є у мене для вас і білиз
на для ліжка, і як прийде з роботи мій син, то поставимо 
піаніно у вашу кімнату». Тепер я міг не виходячи з дому 
вправлятися скільки хотів. Мій колега Яків теж добре 
влаштувався, і не дуже далеко від мене.

Українська громада у Фрайбурзі не була такою числен
ною. Тут також влаштовували концерти й академії, у яких 
ми брали участь. Доводилося виступати й перед францу
зькою адміністрацією, яка була досить великою. У фран
цузів, так само, як і у німців, музика і взагалі мистецтво, 
були в пошані. На концертах нас оголошували «Ле Гранд 
артист юкраінен».

Французів із німцями ніколи не можна переплутати. 
На прийомах вони виглядали пихатими, і при знайомстві, 
вклоняючись, галантно цілували жінкам руки. Із самого 
початку вечора трималися гордо і мало розмовляли. Так 
було, коли нас запросили як гостей на якесь державне свя
то. Наш знайомий француз із військової адміністрації 
міста Фрайбурга, полковник Міїїіель, прислав за мною 
свого шофера, який відвіз мене і Якова на прийом. Зал 
уже був майже повним, і нам іще залишалося формально 
познайомитися з двома доньками полковника, які спеціаль
но приїхали з Парижа. Я радився з Яковом, чи будемо цілу
вати дівчатам руки. І ось з’явилася мадам у супроводі 
дівчат, одягнених за останніми вимогами моди. Полков
ник говорив німецькою і представив свою дружину як «Май
не фрау», а дівчат по-французьки -  «мадемуазель Монік» і 
«мадемуазель Ізабелла». Вони просто привіталися за руку, а 
«фрау» треба було поцілувати руку. Ми сіли за великий стіл 
на 20 осіб. Гості полковника зайняли половину, а половина 
дісталася теж працівнику військової адміністрації міста.
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Столи чудово накриті: пляшки різних вин і коньяку 
«Мартел». Атмосфера святкова. До мікрофона підходить 
офіцер із багатьма орденами і відзнаками, і після корот
кої промови передає слово генералові Кінгу, командувачу 
французьких окупаційних військ у Німеччині. Я, знаючи 
французькі слова, що вживаються в музичній літературі, 
міг розуміти зміст того, про що говорив генерал. А гово
рив він не довго. До цього часу офіціанти вже встигли 
наповнити келихи шампанським. І коли генерал проголо
сив: «Хай живе Франція!», -  усі встали, заспівали «Мар
сельєзу» й випили шампанське. За 10 хвилин зал уже гудів. 
Пили не лише вино, а й коньяк. Музика грала популярні 
французькі пісні. Ми з Яковом запросили наших справж
ніх парижанок до танцю. Моніка, моя партнерка, вияви
лася доброю танцюристкою, вона відвідувала в Парижі 
школу танців. Бал затягнувся до другої ночі. Полковник 
разом із сім’єю запросив нас до Кафедрального католиць
кого собору в центрі на церковну службу. Відмовитися ми 
не могли, це розцінили б як непошану. Служба починала
ся о восьмій годині ранку, але, на відміну від православ
ного, їхнє богослужіння не триває більше, ніж півгодини. 
Після того ми заїхали до полковника. Жінки переодягли- 
ся, а ми випили пару чарок «Мартела» і поїхали на обід до 
французького клубу. Наступного дня старша донька пол
ковника Ізабелла від’їжджала до Парижа, і ми всі пішли 
на станцію попрощатися з нею. Потім я мав готувати про
граму для сольного виступу і сказав, що вільним буду лише 
в кінці тижня. За кілька днів провели до Парижа і Моні- 
ку, а полковник пообіцяв мені і Якову, що організує нам 
обом поїздку туди, узявши нас автом із собою.

У нас обох з’явилася проблема з грішми. Німецьких 
марок мали досить, але їх ніхто не обміняє на франки. І 
купити франки було ніде. Я знайшов геніальний вихід. 
Треба лише дістати дозвіл хоч на один день поїхати до
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Швейцарії. А план такий: купити у німецьких колекціо
нерів дорогих поштових марок або колекцію, хоч і не всю, 
і за валюту продати у Швейцарії. Гроші і колекції марок 
перевозити через кордон не заборонялося. І тут нам при
годився наш полковник. Він влаштував нам одноденний 
переїзд кордону зі Швейцарією поблизу міста Базеля. Ми 
з успіхом продали дорогі і рідкісні марки, і тим владна
ли справи з грошима. Полковникові весь секрет не розк
рили. Я сказав, що продав свої марки, які збирав іще з 
дитинства. Хочу зауважити, ми не мали громадянства і 
паспортів у нас не було. Нам дали ДП (дісплейсед персон 
кард). На ній значилося ім’я, прізвище, стать, відбиток 
пальця, номер і це все. Не маючи паспорта, не можна 
було отримати візу. Це ускладнювало поїздки за кор
дон. Полковник Мішель дістав спеціальний дозвіл для 
нас двох відвідати Париж. Ми сіли в його службове авто 
і поїхали до французького кордону. Від Фрайбурга було 
дуже близько. На кордоні наші папери перевірили і ко
зирнули полковникові. Ми вже у Франції!

Із перших кілометрів було помітно, що це зовсім інша 
країна. Проїхавши кількасот кілометрів, ми зупинилися в 
невеликій корчмі, тут можна було і заправити авто. Ми 
зайшли всередину і відчули себе ніби в минулому столітті. 
Стільці і стіл були тесані сокирою. Молода, але не дуже 
охайна жінка спитала, що ми хочемо їсти і пити і принес
ла пляшку вина без етикетки, а потім смажену курку, яку 
ми замовили. Тарілки і виделки здавалися столітньої дав
нини. Руки довелося мити нам під рукомийником -  
підвішеним бачком, вода з якого витікає, коли штовхати 
долонею маленький циліндр. Стіни хати були складені з 
необтесаних валунів, що залишилися після льодовикового 
періоду. Після їжі та вина нам стало веселіше. Вирішили 
переночувати у невеликому містечку на півдорозі до Па
рижа. Тут цивілізація мала більший вплив, але ще дале



ко до Німеччини. Якось переспали і рушили до того місця, 
про яке я багато чув і читав. Погода була хмарною, але 
без дощу. І було значно холодніше, ніж у Фрайбурзі. На
решті в’їхали в передмістя Парижа, напевно це був робіт
ничий район міста. Будинки обшарпані, паркани похилені,
і нам здавалося, що тут мешкає біднота. Карти міста у 
мене не було, а Мішеля я не хотів питати. Він довіз нас до 
пансіону, де ми мали жити, а сам поїхав додому. Ми пере
ночували, викупалися і дістали карту міста. Поміняли 
гроші на франки і поїхали дивитися Париж. Це був Па
риж за два роки після закінчення війни. Він не постраж
дав, як більшість німецьких міст, але виглядав занедба
ним. Люди невеселі, біля кафе на вулицях сиділи, пили, 
майже всі палили, включаючи жінок. Ми поїхали на мет
ро. Тут стояв густий запах людського поту, перемішаний 
із парфумами і ще чимось невідомим. Наступного дня до 
нас приїхав Мішель і повіз показувати ліпші околиці Па
рижа і райони, де мешкають багатії. Для музеїв у нас не 
вистачило часу, треба було в певний день перетнути кор
дон. Майже тією самою дорогою ми вернулися додому.

Зазначу, що французи дуже прихильно ставилися до тих, 
кого німці насильно вивезли на тяжкі роботи і всіляко при
нижували. Під час війни я бачив у Берліні французьких 
полонених, які після бомбардувань розгрібали щебінь, 
биту цеглу, й мало не голими руками. На їхніх шинелях 
на спині був чорний трикутник, щоб відрізнити від інших 
полонених.

Характерно, що французи вважали вино за необхідну 
складову обіднього або вечірнього меню. Нам від УНРРА 
в тижневий пайок також клали по 2 літра вина на кожну 
особу, включаючи дітей.

За рекомендацією УНРРА до мене звернувся співак, 
який, знайомлячись, одразу сказав, що не терпить фамі
льярності і його треба називати тільки на ім’я і по бать
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кові -  Ніколай Порфирійович (прізвище не запам’ятав). 
Він прибув із Парижа і зареєструвався в УНРРА як співак. 
Голос мав добрий, у його репертуарі були українські, 
російські, французькі, німецькі пісні та романси. Прізви
ще мав типово українське, от тільки українську мову на
зивав «малоросійським нарєчієм». Те саме стосувалося й 
інших слов’янських мов. Батько його був дворянином із 
Київської губернії і мав земелю ще й у Чернігівській. Ре
волюція змусила їхню сім’ю покинути Україну. І як тисячі 
таких, як вони -  дворян, купців і взагалі багатих, захопив
ши все цінне, що можна взяти з собою подалися до Турції 
разом із білогвардійцями. Пізніше переїхали до Болгарії, 
а тоді до Югославії. І нарешті з великими перешкодами 
дісталися до Парижа. Жили, поступово продаючи коштов
ності і згодом опинилися в такому скрутному становищі, 
що конче треба було шукати роботу. А найпростіше в Па
рижі в ті часи -  це стати таксистом. Титуловані дворяни 
мили посуд у ресторанах, а їхні дружини працювали у 
пральнях і брали будь-яку роботу, аби тільки не померти 
з голоду. Молодий Ніколай Порфирійович, навчившись 
грати на балалайці і маючи добрий голос, виступав у бага
тьох паризьких ресторанах. Він був, скоріше, диваком, і 
через те ми з ним ні у які дискусії не вступали. Нам про
сто було шкода його. У нього була майже наркотична за
лежність від кави. Руки завжди дрижали, і заспокоювали
ся тільки після кави. Без цього він не міг працювати. Зав
жди носив із собою невеличкий, зроблений із червоної міді 
глечичок, підставку для нього і білі шматочки сухого спир
ту для кип’ятіння води. Найбільше нас дратувала по
вільність церемонії. Після закипання води він спеціаль
ною міркою, з точністю до одної зернини, міряв каву, і до 
того всього додавав мізерну кількість солі, потім кушту
вав на смак. Звичайно, йому здавалося, що чогось не виста
чає або чогось забагато, і знову додавав трішечки води,
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кави або солі. Пив він із маленької чашечки, повільно, 
цілу годину, прицмокуючи, а головне -  робив це незадовго 
до свого виступу на сцені. Те саме повторював під час перер
ви в концерті. Попрацював він із нами недовго, а потім, і 
слова нікому не сказавши, зник. Напевно, повернувся до Па
рижа.

В одному з концертів я познайомився з чудесним декла
матором, артистом Харківської філармонії Матусевичем. 
Тут, у Фрайбурзі, відомим на всю Німеччину став україн
ський баритон Василь Матіяш, із яким я багато співпра
цював уже будучи в Австралії. Із німцями в музичній 
сфері ми мали тісні зв’язки. У Фрайбурзі був величезний 
музичний магазин Мизік Наиз КисктісЬ, де можна було 
купити будь-який музичний інструмент, ноти і все, що по
в’язано з музикою. Власник цього магазину щомісяця у своє
му великому будинку влаштовував Мизіс АЬепсІ (музич
ний вечір). Тут збиралися музиканти, композитори, дири
генти, поети, письменники, художники -  усі причетні до 
мистецтва. Композитори грали нові твори, поети декламу
вали, кожен присутній робив якийсь мистецький вклад. 
Сервірували вино і легку закуску. Ми з Яковом не раз гра
ли на цих вечорах, і нас приймали як рівних, націо
нальність тут ролі не грала. Пан Рукміх без нашого про
хання написав свою рекомендацію до кількох найбільших 
театральних агенцій щодо організації для нас концертних 
турне Німеччиною і виступів по радіо. Окрім цих реко
мендацій, ми дістали від ректора Музичної академії, про
фесора Шека листа до одної з найбільших і найпотужні
ших станцій Європи -  Радіо Франкфурт. Я поїхав із Яко
вом до Франкфурта. Там нас прослухали і призначили день 
виступу: п’ятниця, 26 вересня 1947 року, о 17-й годині. У 
програмі: «Рідкочуване». У день виступу мене повели до 
приміщення, де стояло не менше 15-ти фортепіано. Я роз
губився, спробував чотири чи п’ять, і всі вони були такі
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добрі, що я не знав, який обрати. Нарешті ще раз спробу
вав німецький «Штайнвей» і сказав, що гратиму на цьо
му. Правду кажучи, під час трансляції у прямому ефірі я 
хвилювався упродовж кількох перших акордів, а далі ово
лодів собою і забув, що мене слухає вся Європа. А може, 
хтось ще й у Києві. Тоді записів на плівку не робили, як 
тепер, а одразу все йшло в ефір. Я заграв «Ноктюрн» фа 
мінор Шопена і «Менует» Падеревського, а Яків виконав 
на контрабасі під мій акомпанемент «Циганські мелодії» 
Сарасате і Концерт Кусевицького.

Ми з Яковом постійно жили в Ашафенбурзі, тут знахо
дилися і наші документи. Ми знали, що коли прийде час 
емігрувати в іншу країну, нам доведеться пройти так зва
ний «скринінг», тобто докладну перевірку, звідки ми по
ходимо. Адже паспортів у нас не було і не мали ми дер
жавної приналежності. Ми бездержавні -  «зіаіеіезз», але 
про це скажу пізніше.

Зараз розповім, як ми інший раз вирішили проблему з 
добуванням грошей. На радіо мені заплатили стандартну 
ціну -  75 марок. На чорному ринку пачка американських 
цигарок коштувала 300 марок!!! Неподалік Ашафенбурга 
була фабрика з виробництва покришок і гумових камер 
для велосипедів. Тут у робітників можна було купити пов
ний комплект для велосипеда за 300 марок, а у Фрайбурзі 
ми продавали його за 1500 марок. Один знайомий німець 
приходив до потягу, коли ми приїжджали, платив гроші і 
забирав наш товар. Він, звичайно, теж добре заробляв, бо 
їздив до фермерів, і частково з ним розплачувались гро
шима, а частково -  саморобним шнапсом (горілкою) зі 
слив, яблук, груш та інших фруктів. Називали фермери 
цей самогон «цвечген васер». Він за смаком нагадував 
«Слівовіц», який продавали в Чехії, Югославії, і був дуже 
міцний -  градусів 60. Коли ми поверталися до Ашафен
бурга, то на станції нас теж чекав чоловік, який забирав
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товар. Часом для моїх сусідів я привозив каністру вина, і 
тоді всі на цьому поверсі святкували мій приїзд. Одного 
разу ми мало не попалися німецькій поліції у Франкфурті. 
Ми йшли з валізками, повними велосипедних шин, і до 
нас причепилися двоє німецьких поліцаїв у цивільному. 
Вони догнали нас і зупинили, показали свої металеві же
тони таємної поліції. Я одразу випалив їм французькою: 
«Кес ке се месьє. Вони подумали, що ми французи й відско
чили, вибачилися, а ми далі продовжували йти до вікна, 
де здавали багаж французи. Німецька поліція не мала пра
ва зупиняти, обшукувати не тільки французів, а й їхніх 
союзників. Ми подорожували з французькими документа
ми. Лише там зазначалися наша національність і мета по
дорожі. Німці французької не розуміли, були загорді вчи
ти чужу мову. «Ля се Пасе» -  це перепустка, нам видавала 
її моя знайома німкеня, яка працювала в цьому бюро, а її 
начальник був добрим приятелем Мішеля. Знайомство 
допомагало. Яків використовував свій контрабас для пе
ревезення французьких цигарок з Фрайбурга до Ашафен- 
бурга. Французькі цигарки були дешевші за американські, 
й купляли їх ті, хто не міг собі дозволити американських. 
Запам’яталося, як одного разу американські прикордонни
ки на кордоні двох зон у Карлсруе, увійшли до нашого 
купе, перевірили документи і, побачивши контрабас, по
кладений між полицями, сказали: «Мюзішіан». І один з 
них через брезентовий футляр потягнув за струну. Про
звучав глухий звук, і вони, посміхаючись, пішли. їм і на 
думку не спало, що половина контрабасу наповнена пач
ками цигарок.

У той час почали окреслюватися перспективи нашої 
подальшої еміграції. Біженців з Європи мали прийняти 
Америка, Канада, Австралія і кілька латиноамерикан
ських країн. Багато людей змінили в документах місце 
народження. Це були майже всі «східняки», так називали



їх у таборі, тобто вихідці зі східних областей України. 
Змінити на папері -  це одне, а довести комісії, що ти зі 
Львова або Рівного, то це інша справа. І тут на допомогу 
приходили справжні колишні мешканці цих міст. Вони 
допомагали у створенні нової біографії. Треба було добре 
знати не тільки ту вулицю, де жив, а й сусідні, і де була 
церква, й ім’я священика, і вчителів у школі. Словом, тре
ба було переконати, що ти, безсумнівно, -  мешканець того 
міста або села, що значиться в документах. Я не раз чув, 
як мої сусіди по кімнаті Михайлівські сварилися, коли вив
чали свою нову біографію, бо вона їм не завжди легко да
валася. Мене особисто допитував на комісії американсь
кий поляк, і я своєю польською вимовою так переконав 
його, що народився в Кельце, що він мене більше нічого 
не питав.

Багато людей дуже переживали, боялися, що їх віді
шлють додому на «родіну». Але з часом переконалися, що 
то була не більше, як формальність, і тих, що провалили
ся на іспиті, додому не відіслали. Якось я купив підруч
ник з іспанської мови. Складність вивчення полягала в 
тому, що я не знав правильної вимови слів. Довелося поки
нути іспанську. Узявся серйозно вивчати англійську. У та
борах для переміщених осіб працювали різні курси для 
набуття спеціальності або професії, і я чув, що в Австралії 
розвинене сільське господарство. Про всяк випадок пішов 
на курси трактористів і по закінченні дістав посвідчення 
тракториста.

Політичне напруження в бвропі зростало, наближала
ся «холодна війна». Кожному з нас було досить однієї 
війни, і треба було заїхати подалі від можливої зони 
військових операцій. Такою найбільш віддаленою країною 
була Австралія. До того ж, міркував я, там велика терито
рія і є де сховатися. Але були люди, які все життя мріяли 
дістатися до Америки, і Яків Погребінський - один з них.
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Він чудово малював портрети, у нього була своя клієнту
ра: офіцери американської служби безпеки. Вони й допо
могли йому емігрувати до Сполучених Штатів. Спочатку 
він грав у симфонічному оркестрі, а тоді, завдяки знайом
ствам і маючи неабиякий талант до малювання, на замов
лення Білого Дому у Вашингтоні намалював портрет аме
риканського президента Айзенхауера і цим зробив вели
ку кар’єру. Востаннє він мешкав у Колорадо Спрінгс. Дея
кий час ми листувалися, і він запрошував мене до Амери
ки. Але такої охоти я не мав, бо був дуже зайнятий. Із 
часом я перестав отримувати відповіді на свої листи і зро
зумів, що його вже немає в живих.

Був у ашафенбурзькому таборі ще один талановитий 
художник -  Анатолій Салабай. Він дуже часто гостював у 
Дмитра Михайлівського, мого сусіда по кімнаті. Салабай 
робив художнє оформлення в їдальні для старшого скла
ду американських офіцерів. І ті прийшли подивитися, як 
вона буде виглядати. Раптом одна дощечка на драбині, де 
стояв Анатолій, тріснула, і він разом із кількома відерця
ми фарби впав з висоти 3-х метрів, обляпавши всіх офі
церів. «Я думав, що мене за це розстріляють. Але вони 
добре посміялися і пішли відмивати фарбу і приводити 
себе до ладу. Завтра я знову іду малювати». Салабай, 
здається, теж емігрував до Америки.

Пройшов запис бажаючих емігрувати до Австралії. Я 
записався одним із перших. Серед головних умов було те, 
що перші два роки всі емігранти погоджуються працюва
ти там, куди їх направить держава. Отже, два роки гаран
тованої праці. Америка цього не пропонувала. Ми, живу
чи в таборах, фактично не мали грошей. Німецькі марки 
в той час не були конвертовані в іншу валюту.

У табір приїхала австралійська медична комісія. Пере
віряли легені на туберкульоз і рак. Обирали найздорові- 
ших. Потім була іще одна перевірка або, як це називаєть



ся, «скринінг». І після кількамісячного чекання нас повез
ли на південь Німеччини в перехідний табір. Спати тут 
довелося чоловікам і жінкам в одній залі, просто на голій 
підлозі. Були ми тут кілька днів, і я щоранку жартома 
наспівував пісню «Ой летів орел та й сів собі посидіти...». 
Врешті, мій жарт людям набрид, і всі закричали: «Заспі
вай уже нарешті щось інше!».

Привезли нас на станцію, де вже стояв спеціально за
мовлений УНРРА потяг, яким ми мали дістатися Венеції, 
а звідти американським транспортним кораблем пливти 
до Австралії. Ми сіли в комфортабельні вагони. Я нага
дав тим, хто був зі мною в одному купе, що це є перший 
етап прощання з Європою і з Україною. Одна жінка, що 
сиділа напроти мене, заплакала. За кілька годин, вже на 
кордоні з Австрією, до вагону зайшли австрійські прикор
донники. Перевірили наші документи, і ми рушили далі, 
милуючись із вікон чудовими краєвидами. Почало темні
ти, але мені не спалося... Якесь особливе почуття... Таке 
буває не часто.

Потяг зупинився, я глянув у вікно і побачив напис італій
ською (ця мова мені відома з термінів, що вживають у 
музиці). Два італійських прикордонники пройшли через 
вагон. Паровоз стомлено пихтів. Свисток - і ми рушили до 
Венеції. Потяг ішов досить швидко і привіз нас прямо в 
порт. Тут стояло пофарбоване в сіро-синій колір судно з 
написом: «Сепегаї 5иіг§із». Це воно мало перепливти Се
редземне море, Суецький канал, Червоне море, Баб-Ель- 
Мандебську протоку, Індійський океан, Велику Австра
лійську Затоку й кинути якір у прекрасному Сіднеї.

Ми вийшли з вагонів і попрямували до тралів, аби підня
тися на корабель. Тут двоє матросів швидко глянули на 
наші документи й показали, куди йти далі. Там рахували 
людей і направляли на заздалегідь визначені поверхи. 
Мені дісталася середня палуба. З ілюмінаторів було вид
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но землю. Нижчий від нас поверх знаходився уже під во
дою. Ліжка, прикручені до підлоги, укомплектовані мат
рацами і подушками. В таких умовах американці транс
портували свої війська до різних країн і континентів. 
Жінок розмістили окремо. На нашому судні пливло близь
ко 950 жінок і чоловіків, майже порівно. Більшість паса
жирів були балтійці: естонці, латиші, литовці, а також ук
раїнці, поляки, югослави, мадяри і трохи росіян. Не встигли 
ми влаштуватися на кораблі, як одразу з’явилися хворі на 
морську хворобу. Мої знайомі по табору Рита Метр із маті
р’ю поселилися на верхній палубі серед інших хворих жінок. 
Щойно ми відпливли з Венеції, мені довелося носиш для них 
апельсиновий сік з їдальні.

Годували нас дуже добре. Я мав гарний апетит і мені 
доводилося ставати в чергу двічі. Корабель відчалив із Ве
неції вночі, а коли ми прокинулися вранці, берега Європи 
уже зникли з горизонту. Хворих на морську недугу було 
дуже багато. Натомість ті, що не страждали від неї поча
ли шукали розваг. З дозволу капітана на самій нижній па
лубі організували танцювальний майданчик. Окрім мене 
на кораблі знайшовся ще один акордеоніст, який виявив 
бажання грати на танцях. І це продовжувалося навіть тоді, 
коли ми перепливали Індійський океан, де нас досить доб
ре колисало.

Я вже трохи говорив англійською і познайомився з інже
нером Бобом Люндгеном, який наглядав за фонтанчика
ми питної води (їх було дуже багато), а його батько був 
головним інженером судна. Завдяки цьому знайомству мене 
кілька разів запрошували виступати в офіцерській їдальні, 
а по прибутті до Австралії подарували 20 доларів -  на той 
час для мене великі гроші.

Після кількох днів подорожі наш корабель причалив у 
єгипетському порту Александрія. Десятки невеличких 
човнів з арабами... Вони продавали переважно шкіряні
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жіночі сумочки й інші речі, виготовлені зі шкіри. Але 
мало хто з нас мав гроші. До вечора простояли в Порт- 
Саїді і попливли через Суецький Канал у напрямку Аде
на. Погода і температура повітря давали знати, що пливе
мо на південь, до екватора. Настрій у всіх був бадьорий, 
окрім хворих на морську хворобу. Ми не розуміли, чому 
хвороба не відпускала, адже корабель стояв у порту і його 
зовсім не хитало.

Минули Африку, -  ми уже в Індійському океані. Пе
ред переходом через екватор на судні почали готуватися 
до свята Нептуна, володаря усіх морів та океанів. Цере
монії посвячення підлягали лише ті, хто вперше перети
нає екватор. Мене, як і інших, намастили чимось і силою 
води зі шлангів пропустили через велику трубу з брезен
ту. Потім кожен, хто пройшов церемонію такого «хрещен
ня», діставав від Нептуна спеціальне свідоцтво.

Ми пливли далі, і ось з’явилися перші далекі обриси бе
регів Західної Австралії. У світі назрівало політичне проти
стояння між Америкою і Радянським Союзом. Боб повідо
мив, що прийшов наказ, і судно не повернеться до Європи по 
наступну партію емігрантів, а після Сіднея негайно пливе до 
Нового Орлеану в Сполучених Штатах для транспортування 
американського війська до Південної Кореї. Боб запропону
вав мені допомогти, якщо у мене є бажання, нелегально дої
хати до Америки. Там мене як біженця заарештують, а за 
пару днів відпустять, і я зможу легко дістати дозвіл на постій
не проживання у Сполучених Штатах. Я подякував за пропо
зицію і, пам’ятаючи поради лікарки з Одеси, вирішив не 
міняти свого плану. Тим часом австралійський берег зник з 
горизонту і не з’являвся аж доки ми не наблизились до Сіднея. 
І як не дивно, наші хворі почали швидко видужувати, а деякі 
дівчата стали чепуритися, в надії, що наш корабель зустріне 
натовп мільйонерів.
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Один із найбентежніших днів у моєму житті -  14 трав
ня 1948 року. Попередню ніч нам майже не спалося. Ми 
пливли вздовж австралійського берега майже цілу добу. 
Виразно було видно численні пляжі, будівлі. Корабель вхо
див у Сіднейську гавань. Здаля здавалося, що мачта обо
в’язково зачепить нижню частину величезного моста, але 
цього не сталося і ми попливли далі. Перед тим до нашого 
судна причепили два буксири, аби допомогти йому при
швартуватися. На борт піднялися представники митної 
служби і лікарі з карантинної інспекції. Ми всі вишикува
лися на головній палубі з витягнутими руками, а лікарі 
ретельно оглядали зап’ястя і долоні. На березі чекало 
кілька чоловік в уніформі і пасажирський поїзд.

Отже, настала хвилююча мить - ми в Австралії (лати
ною -  Тегга АизЬгаІіз, південна земля). С х о д и т и  трапом 
мені допомагав Коля. Весь його багаж -  рушник, у який 
загорнута бритва. Коля ніс акордеон, а я -  дві невеличкі 
валізи з одягом, нотами і фотоапарат «Ролейфлекс». Наші 
дівчата-красуні повісили носи. Мільйонерів із квітами та 
«Роле Ройсами» не було.

Нас розподілили по вагонах і потяг рушив. Проїжджає
мо чистими й гарними околицями Сіднея. У кожного на 
думці: «А де ж мені доведеться жити в цій новій батьків
щині?» За кілька годин ми дісталися Батхурста. Це неве
личке місто, оточене великими фермерськими господар
ствами, де розводять овець. Нас розмістили в бараках, 
жінок -  в окремій частині табору. Під час війни тут був 
військовий табір, де тренували австралійських солдат пе
ред відправкою для участі у військових операціях. Бара
ки пустували вже кілька років. Навколо них виросла висо
ка трава, були розкидані сухі стовбури мертвих евкаліптів 
і тисячі тисяч здичавілих кроликів бігали по полю. їхні



нори були скрізь: під бараками, під деревами і в полі. Ми 
одразу дізналися, що за кроляче хутро тут платять гроші, 
а щоб зловити тваринку, не потрібно бігати за нею, тре
ба засунути руку у кролячу нору і -  тягни кроля за вуха. 
Для деяких із нас це були перші заробітки в Австралії. 
Усім прибулим як безробітним призначили допомогу: 
25 шилінгів щотижня, із яких 20 вираховували за утри
мання, на руки ми діставали 5 шилінгів (в 1 фунті -  20 
шилінгів, 1 шилінг -  12 пенсів).

Умови нашого утримання тут були такі самі, як і для 
австралійських солдат, які перебували тут під час війни. 
Ліжка з солом’яними матрацами і без білизни. Посеред 
бараку стояла піч, а для опалення ми збирали на полі стов
бури і гілки сухих дерев. Через брак пилок і сокир, стов
бур дерева закладали у піч і просували далі в міру згоран
ня, спочатку його кінець стирчав. Нас годували тричі на 
день. На сніданок, зазвичай, була вівсяна, перлова або ку
курудзяна каша, на обід і вечерю -  смажені ковбаси і дуже 
жирна баранина в різному вигляді. Тут стояла пізня осінь- 
початок зими, було холодно. Тож баранячий жир на тарі
лках швидко застигав, а нам така їжа була незвичною, не 
до смаку.

Через те, що більшість усіх новоприбулих були вихід
цями з країн Балтики (Естонії, Латвії, Литви), австралій
ська преса всіх без винятку охрестила «балтами». У гео
графії європейських країн австралійці мало розбиралися. 
У перший же, як тут називають, «вікенд» до нас приїхало 
багато фермерів разом зі своїми сім’ями, щоб подивити
ся, як виглядають оті «балти». Австралійці виявилися 
дуже приємними людьми, між нами одразу зав’язалися 
знайомства, посипалися численні запрошення на танці та 
відвідини. Хтось сповістив пресу, що серед прибулих є 
відомий український піаніст, і кореспонденти розшукали 
мене, щоб взяти інтерв’ю для місцевої газети. Так я зустрів
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кореспондента Біла Фогерті (Віїї Ро§егй), який став моїм 
добрим приятелем, а також познайомився з відомим на 
всю округу фермером Горасем Бравном (Ногасе Вго\уп). 
Наступного «вікенду» Горас приїхав, забрав мене і ще 
кількох і повіз до своєї ферми Траенгл Флет (Тгіап§1е Ріаі). 
Вона була розташована приблизно за 60 миль від Батхур- 
ста і мала 15000 акрів (6000 гектарів) землі, близько 
10 000 овець. Горас почастував нас смачним австралійським 
обідом зі смаженої баранини та фруктами із власного саду. 
Безперечно, не обійшлося і без міцного австралійського 
пива. Я був здивований, що, незважаючи на віддаленість 
від великого міста, в такій глушині, у вітальні стояло чу
дове фортепіано. Є такий австралійський вислів: «То іїп§1е 
ІЇіе іуогу», тобто «відчуй слонову кістку, клавіші», у дано
му випадку просто «заграй». І я заграв.

На другий день знайомства з Білом Фогерті мені влаш
тували інтерв’ю на місцевій радіостанції 2-В5. Першим 
запитанням було: «Но\у іо  уои Ііке Аизігаїіа?» (Як вам по
добається Австралія?). Про це питав майже кожен австра
лієць, із яким ми знайомилися. І так продовжувалося уп
родовж кількох років. По-перше, я пояснив присутнім, що 
я не балт, а українець. І що у нас є своя країна, яка нази
вається Українська Радянська Соціалістична Республіка, 
яка входить до складу Радянського Союзу; що Україна 
представлена в ООН. У нас є своя мова. Коли почалася 
радіопрограма, ведучий попрохав, щоб я привітав своїх 
земляків спочатку англійською, а тоді українською мовою. 
(Хоч англійську мову я посилено вивчав, в моїх знаннях 
часом траплялися пробіли). До цього я не був готовий, і 
просто сказав у мікрофон: «Неііо еуегуЬосіу!» А тоді: «Я 
Анатолій Мірошник. Вітаю всіх українців в Австралії». 
Це були перші слова на цьому континенті, які прозвучали 
в ефірі українською мовою. Звістка про відомого піаніста 
швидко долетіла до Сіднея, і незабаром мене викликали



туди на радіостанцію 2-5М. Знайшовся спонсор містер Бер- 
нард (Мг. Ветагсі), власник найбільшого в Батхурсгі готе
лю, який заплатив за мою подорож літаком до Сіднея. На 
аеродромі мене зустрів і привіз до радіостанції головний 
редактор новин 2-5М Том Джекобс (Тош ̂ соЬз). В інтер
в’ю він поставив мені стандартні запитання, наприкінці 
попросив заграти на фортепіано коротеньку річ. У той са
мий день він представив мене мільйонерові містеру Апле- 
ротсу (Мг. АррІегоїЬ). Його фірма виробляла харчі з же
латину під назвою «Аегоріапе^11у». Містер Аплеротс спон
сорував одну з програм на цій станції і також був знаний у 
Сіднеї як великий філантроп, тобто жертвував гроші на 
гуманітарні цілі та підтримував мистецтво. Він став і моїм 
спонсором, а я за це зобов’язаний був виступати як піаніст 
у його програмах. Це збігалося з моїми планами, але все 
упиралося в те, що я був пов’язаний контрактом із держа
вою, мав працювати там, куди мене призначать. Пройшов 
місяць, і мене призначили працювати санітаром у Репатрі
аційному госпіталі у Конкорді (Сопсогсі Кераігіаііоп 
Нозрііаі). Керівництво табору влаштувало пишні проводи. 
Директор Містер Вільям Ріс (Мг. \Уі11іат Кеез) подарував 
мені книгу з підписами багатьох мешканців, а його влас
ний підпис був таким: «Дорогий Анатолію, де б ти не був, 
завжди пам’ятай, що ти маєш у моїй особі і в особі моєї 
дружини твоїх добрих друзів і щоб із тобою не трапилося, 
ти завжди можеш бути певним в нашій допомозі».

Інші мешканці табору теж почали діставати призначен
ня в різні місця країни. Кого направили у Квінсланд руба
ти цукрову тростину, кого працювати на залізниці і жити 
в шатрі, куди часом уночі заповзали погрітися непрошені 
гості: змії або удави. Чоловіків направляли переважно на 
державні проекти, наприклад, на Зпо\уу Моипіаіп ЗсЬете
- будівництво каналів для водосховищ та гідроелектрос
танцій, на \¥агга§атЬа ^ а т  -  дамбу для водосховища і
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постачання води для Сіднея. Жінок посилали працювати 
санітарками до госпіталів, на фабрики та ін. Без роботи 
ніхто не лишився.

Я прибув до госпіталю, і мене поселили в такий самий 
барак військового типу, у якому я жив у Батхурсті. Тут 
нас було 40 в одному помешканні. У госпіталі працювало 
вже кілька естонців, литовців, латишів, а також один ук
раїнець із Галичини, доктор Сірко. Вони приїхали до Ав
стралії попереднім транспортом. Інші санітари були авст
ралійцями. Мене поставили на другу зміну, від 2-ї дня до
11-ї години ночі. В обов’язки санітара (огсіегіу) входило: 
допомога сестрам при перев’язках, обмивання, годуван
ня пацієнтів, роздача їжі, чаю та кави, збирання та миття 
посуду, транспортування до операційного відділення і 
назад.

На чолі сестер і санітарів була старша сестра, яку зва
ли матроною. Зазвичай ці посади займали старші за віком 
жінки, які звикли до військової дисципліни й командува
ли усіма відповідним чином. Я не мав постійної палати, а 
заміняв тих, у кого був вихідний день. У кожній палаті 
лежало 45 пацієнтів. Один санітар обслуговував дві пала
ти. За восьмигодинний робочий день я так багато ходив, 
що тільки і думав про те, аби присісти бодай на пару хви
лин. У кожної сестри була помічниця-санітарка. Мені до
водилося домовлятися з санітарками, щоб полегшити свою 
роботу. Були дні, коли я працював разом з естонкою Но
рою Таймец, родом із Талліна. Вона була заміжня, хоч 
мала лише 18 років, і походила з дуже інтелігентної сім’ї. 
До війни її батько був естонським послом у Японії. Часом 
зі мною працювала українка з Одеси Тоска Дядик. До речі, 
Тоскина мати і брат Борис теж працювали в госпіталі. 
Траплялися сестри, з якими працювати було дуже тяжко.

Я був не звичайним санітаром. Австралійська преса ціка
вилася мною, але тодішній міністр еміграції Артур Кол-
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велл (АгІЇшт СоЬуєіі) не хотів звільняти мене від дворіч
ного контракту, аби я міг зайнятися своїм фахом, тобто 
музикою. Моя доля розглядалася на сесії австралійського 
парламенту в Канберрі. Незважаючи на всі зусилля пре
си, мене від контракту так і не звільнили. Я став відомою 
особою. Керівництво госпіталю надало мені можливість 
вправлятися на фортепіано в залі Червоного Хреста на те
риторії госпіталю. Газети написали і про цю подію. Я висту
пав у програмах, спонсорованих Аплеросом на радіостанції
2-ЗМ, які вів Том Джекобс. Ці дві австралійські сім’ї стали 
для мене майже ріднею. У мене з’явилося багато друзів й
3-поміж інших етнічних груп, не тільки австралійців.

Я дуже вдячний своєму батькові за ті настанови, які є 
дуже важливими у спілкуванні з людьми. По-перше, він 
казав ніколи не заводити ворогів. По-друге, застосовувати 
дипломатію, уникати суперечок чи сварок. Ліпше промов
чати і залишитися при своїй думці. І по-третє, дуже важ
ливе, поважай усіх, із ким працюєш. Найменший гвинтик 
у машині може зробити її нездатною до праці.

У Канберрі, австралійській столиці, почали відбувати
ся Конвенції громадян Австралії (СШгеп С о п у є п їїо п з ) .

Я був запрошений взяти участь у концерті. Між Сіднеєм 
і Канберрою існувало повітряне сполучення, і я прибув літа
ком. Заграв на концерті «Десяту рапсодію» Лі ста і «Фанта
зі ю-експромт» Шопена- Успіх колосальний. Після концерту 
мене познайомили з Міністром еміграції Артуром Колвел- 
лом, тим самим, який не хотів звільняти мене від контракту. 
Не минуло і тижня, як я дістав письмове запрошення відвідати 
його в маєтку біля міста Баларата у штаті Вікторія. Я мав 
кілька зустрічей із ним і його сім’єю. Він був людиною інте
лігентною, дуже любив музику і навіть знав китайську мову.

У госпіталі за контрактом я працював тільки дев’ять 
місяців. А потім сталося таке. Том Джекобс, який мав ба
гато приятелів і знайомих, на одному із прийомів познайо



мив мене з Реджинальдом Маршем (Ке§іпа1<і МагзЬ), ди
ректором Департаменту праці і національної служби, пер
шою особою після міністра. Під його опікою були всі емі
грантські готелі Австралії. Я грав на тому прийомі. 
Пізніше, під час чергування в госпіталі, до мене підхо
дить сестра і каже, що якийсь великий начальник кличе 
мене до телефону. Думаю, хто може бути той великий 
начальник? Підхожу, знімаю слухавку і чую: «Анатоль, 
це говорить Редж Марш. У мене до тебе прохання, чи не 
міг би ти зробити мені послугу? Моя донька закінчує шко
лу, і за традицією на дебютному балі має бути представ
лена генерал-губернатору Австралії, а її партнер захворів. 
Будь ласка, не відмов мені». -  «Добре, містере Марш. Я 
це зроблю». -  «Знаю, що фрак у тебе є. Репетиція буде 
завтра о другій годині, я на твоїй роботі все владнаю для 
звільнення на дві репетиції. Автомобіль приїде о першій 
годині і відвезе тебе туди, а пізніше назад». Я відбув дві 
репетиції. Усе пройшло чудово. У призначений вечір одяг
нув фрак, якого давно не носив. Приїхав по мене чудовий 
чорний лімузин і відвіз до «Трокадеро», найліпшого в 
Сіднеї залу для таких оказій. Ось тут мені стали в пригоді 
аристократичні манери, яких я навчився, живучи у замку 
і відвідуючи всі церемонії. Патриція, моя партнерка, 
окрім того, що була красунею, ще й чудово танцювала. 
Перший танок -  вальс дебютантки -  оцінювало журі. Вона 
дістала спеціальну нагороду. Після презентації ми 
підійшли до столу, де сидів генерал-губернатор і Реджи- 
нальд із дружиною. Жінки вийшли на хвильку, і я опи
нився поруч з Реджем. Він каже мені: «Ти знаєш, Ана
толь, у мене з’явилася така ідея. Минулого тижня в Мель
бурні почалися тримісячні курси, що готують менеджерів 
і асистентів менеджерів для емігрантських гостелів (гур
тожитків), які мій департамент відкриває по всій Авст
ралії. Я влаштую тебе на ці курси, а по закінченні направ
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лю працювати в гостель у Сіднеї. Ти згоден?» Я кажу: «Зго
ден». -  «Отже, так. Ти завтра, в неділю, на роботу не йди. 
Це все я влаштую сам. У понеділок будь готовий. Уранці 
зайди до офісу і забери гроші, які винні тобі за роботу в 
госпіталі. О 9.30 по тебе заїде автомобіль і відвезе на 
аеродром. Мій водій дасть тобі листа, в ньому будуть усі 
інструкції, квиток на твоє ім’я візьмеш у касі ТАА (Транс 
Австраліан Ейрлайнс). Усе! А зараз давай вип’ємо за друж
бу і за твій успіх в Австралії».

Я прокинувся в неділю й одразу сказав своїм друзям по 
бараку, що їду на курси менеджерів до Мельбурна. Вони 
погано знали англійську, мабуть тому нічого не спитали. 
Настав довгоочікуваний понеділок. Усе йшло за планом. 
У бюро, де я мав дістати гроші, здивувалися, що я поки
даю госпіталь. Таких випадків із новоприбулими тут іще 
не було. Вчасно приїхало авто і доставило мене в аеропорт. 
У листі, який вручив мені водій, було офіційне направ
лення на курси, зазначено назву готелю, де я житиму в 
Мельбурні під час навчання, моя платня, а також заробіт
на плата після призначення на посаду асистента менедже
ра гостелю для емігрантів. Я летів 22-місним літаком Б-3 
(Даглас 3). Це була одна з найпоширеніших моделей 
літаків, якою користувалися тоді авіалінії світу. Після дво
годинної подорожі і зупинки в Канберрі ми приземлилися 
на аеродромі в Есендоні, передмісті Мельбурна. Звідти 
автобус довіз мене майже до готелю «Уісіогіа Раїасе». По
клавши свої речі на ліжко, одразу пішов до інституту, де 
відбувалися лекції. Я постукав у двері, хоч вони не були 
зачинені, зайшов і сів на перше вільне місце. Лектор 
навіть не звернув на мене увагу і продовжував лекцію, 
малюючи на дошці якусь схему. Я одразу почав записува
ти звучання англійських слів, часом вживаючи українські 
літери, а вже в готелі за допомогою словників приводив 
конспект до ладу.
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Для того, щоб навчитися правильного «спелініу» (право

пису), я писав деякі слова по 20 і більше разів.
Курси відвідувало близько 30-ти студентів. Більшість 

із них -  демобілізовані офіцери австралійської і британ
ської армій (від лейтенантів до полковників), був один по
ляк із армії генерала Андерсена, що воювала на боці со
юзників. Нас вчили бути на чолі адміністрації, що відпові
дає за постачання їжі в готелях. Возили на велике дер
жавне підприємство, де показували, як працює кухня, що 
за годину обслуговує дві тисячі людей. Довелося побувати 
і на овочевих, рибних та м’ясних ринках Мельбурна. На
решті прийшов час іспитів. Я мав грунтовні конспекти з 
усіх лекцій і належно підготувався. У результаті став 
третім на курсі. Перше місце посів естонець, а друге -  
поляк. Обидва добре володіли англійською мовою, а от 
багато капітанів, майорів і один полковник провалилися. 
Але призначення на роботу дістали.

Готель, у якому я жив, не опалювався, за винятком рес
торану. Я приїхав із теплого сонячного Сіднея, а тут по
хмура, холодна ще й дощова погода. На другий день по 
приїзді до Мельбурна мені довелося придбати теплу вов
няну білизну і пальто. Щоб хоч трішки обігріти кімнату, 
я наливав гарячу воду в пусті пляшки з-під пива, а перед 
сном ними зігрівав постіль. Поспілкуватися з українцями 
Мельбурна не мав часу. Наступного дня після оголошення 
результатів іспиту нам вручили посвідчення про закінчен
ня курсів і направлення на роботу. Мене призначили асис
тентом менеджера в Волгров Кемп (Ша1§гоуе Сатр) по
близу станції Кооіу Нііі -  далеке передмістя Сіднея.

Волгров Кемп під час війни був найбільшим в околи
цях Сіднея військовим табором, де одночасно тренувало
ся до десяти тисяч австралійських солдат. Разом зі мною 
сюди приїхало семеро асистентів, включно з полковником 
Джарві. Ніби навмисно, почався страйк гірняків вугіль



ної промисловості, який паралізував економіку цілої краї
ни. Електропостачання скоротили до мінімуму. На допо
могу нам у гостелі прийшла австралійська армія, яка при
везла похідні кухні й пересувні аварійні електростанції. 
У таборі вже було близько двох тисяч людей. Прогодува
ти їх тричі на день - не проста річ. Територія величезна. 
Нам видали велосипеди, щоб не ходити пішки на такі 
відстані. Ми розділили роботу між собою, а працювати 
часом доводилося усю ніч. Коли корабель доставляв близь
ко тисячі емігрантів, їх одразу потягом відправляли до нас, 
незалежно -  був день, чи глибока ніч. У першу ж ніч при
було понад тисячу. Було вже далеко за північ. Найбільше 
навантаження дісталося мені, бо я знав деякі мови і міг 
порозумітися з людьми. Окрім балтійців, тепер привози
ли югославів, чехів, українців, росіян і мадярів. Мадяри 
найбільше завдавали нам клопоту. Важко мені було з ними, 
бо німецьку мало хто знав, а мадярська мова не схожа ні 
на яку іншу європейську. Страйк тривав, а кораблі з еміг
рантами прибували, і зупинити їх ніхто не міг.

У Волгрові я був майже два місяці, а тоді мене переве
ли в новий, іще не укомплектований гостель на 250 осіб у 
Медовбенку (МеасіошЬапк), близьке передмістя Сіднея. 
Менеджером гостелю був містер Крекнелл (Сгескпеїі). 
Окрім нас двох, у бюро працювали ще секретарка і моло
да машиністка. Я був єдиним, хто мешкав у гостелі, інші 
жили на приватних квартирах. Я одразу купив собі піані
но і поставив у своїй кімнаті. Мешканці всі працювали і 
платили за утримання 2 фунти і 12 шилінгів щотижня. 
Вони тут снідали і вечеряли, а на роботу брали з собою 
два сандвічі. Мене і менеджера у спішному порядку на
правили вчитися володіти пістолетом до банку в Сіднеї. 
Там був тир для стрільби і працював інструктор. Бо за 
законом, доправляючи до банку державні гроші, зібрані 
з мешканців готелю, один із нас мав їх нести, а інший,
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за кілька кроків позаду охороняти із пістолетом у ки
шені.

Ми приїхали на навчання. У мого начальника страшен
но тремтіли руки, коли він тримав пістолет, й у мішень 
жодного разу не вцілив. У мене все пройшло нормально. 
Уперше їдемо до банку здавати гроші. До нашої залізнич
ної станції -  хвилина ходу, до банку їхати одну зупинку, 
до Вест Райд (\Уезі Кусіе). Гроші здали, і Крекнелл каже 
мені: «Анатоль, ти знаєш, ліпше я буду нести гроші, а ти 
пістолет, бо мені здається, що кожен перехожий хоче на
пасти на тебе, і взагалі у мене дуже руки тремтять трима
ти пістолет, і нерви слабуваті».

Перше завдання моє як завідувача кухні й усім обслу
говуючим персоналом гостелю -  набрати кухарів та інших 
працівників. Я взяв на кухню кількох українців, яких знав 
із Німеччини, та кількох югославів, бо слов’янська мова 
давала їм можливість легше порозумітися між собою. Го
ловною політикою тодішнього уряду було найшвидше 
зробити з нас австралійців, тож меню мало бути типово 
австралійським. Така настанова. В інших гостелях це спри
чиняло бунти, люди не хотіли їсти айріш стью (ІгізЬ з£е\у)
-  страву з баранини. Я посилав у головний офіс копію меню 
з австралійськими стравами, і таке саме висіло в їдальні, 
а кухарі готували європейську їжу. Одного дня подзвони
ли з головного бюро і кажуть, що завтра приїжджає комі
сія для перевірки. Увечері я оголосив усім про це і сказав, 
що на столах буде та їжа, яка написана в меню, тому 
треба потерпіти, поки комісія поїде геть. А тоді все піде 
по-старому. Усі зрозуміли і погодилися. Мій начальник 
був гордою людиною і ніколи не заходив ані на кухню, 
ані в готель. Я організував так, щоби їжу йому приноси
ли до бюро. Наш гостель справив добре враження на 
комісію. Крекнелл покликав мене і подякував за добру 
організацію.



По приїзді до Австралії, сім’ї роз’єднували. Дружини 
чоловіків, що мешкали в моєму гостелі, жили в гостелях, 
що на околицях міст Ковра і Грета (це майже 200 км від 
Сіднея). У всіх гостелях існував драконівський закон: 
жінки не мали права перебувати в чоловічому гостелі і 
навпаки. Була субота. Крекнелл, мій начальник, засидів
ся в бюро. Цього дня він мав завершити роботу опівдні, і 
раптом каже: «Анатоль! Тільки-но жінка з валізкою пішла 
в шостий барак. Піди і скажи їй, щоб вона негайно поки
нула гостель». Ідучи, я міркував, що моє життя в майбут
ньому якимсь чином перетнеться з одним із мешканців 
цього гостелю, то навіщо мені зараз наживати ворогів? Я 
знайшов ту жінку і її чоловіка і кажу їм обом, що мій 
начальник завершує роботу о 12-й. І що ліпше вашій дру
жині на виду у начальника зараз вийти з гостелю, а після
12-ї непомітно повернутися. «І прошу, передайте про не
писане правило вашим колегам, що мешкають у гостелі».

У серпні 1948 року до Сіднея причалив другий транс
порт із емігрантами з Німеччини. На борту «Бустер Вікто
ра» («\Уооз£ег Уісіогу») прибула велика група українців. 
Я зустрічав корабель на причалі у Пирмонті в Сіднеї. Фо
торепортери впізнали мене й одразу сфотографували з 
кількома новоприбулими. У  цій групі були подружжя Гали
ни і Левка Яскевичів і скрипаль Євгеній Остромецький, 
із яким мені довелося працювати пізніше. їх так само, як 
і нас, повезли в перехідний табір у Батхурст.

Мій спонсор, містер Аплерос і Том Джексон стали пла
нувати сольний виступ у престижному залі Сідней Тавн 
Хол (Зусіпеу То\уп Наїї) після закінчення мого дворічного 
контракту. Мені організували зустріч із всесвітньо відо
мим диригентом Сір Юдженом Гуссенсом (Зіг Еи§епе 
Сооззепз), який на той час був постійним керівником 
Сіднейського симфонічного оркестру. Прослухавши мою 
гру на фортепіано, він заявив кореспондентові газети
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«БаНу Те1е§§гарЬ» що я «арргоасЬіп§ §епіиз» («наближаю
ся до генія»). В укладанні програми і підготовці до кон
церту виявив бажання допомогти професор Сіднейської 
консерваторії Олександр Свержинський, родом із Росії.

Настали останні дні мого перебування в гостелі. До мене 
завітав попрощатися мій приятель Реджинальд Марш, го
ловний директор усіх готелів, який улаштував мене на цю 
працю. Нас було четверо. Ми сіли за стіл разом із новим 
асистентом, тим, хто посяде моє місце. Редж питає мене: 
«Анатоль, як це так, що у твоєму гостелі не було жодних 
проблем і протестів проти запровадження непопулярного 
австралійського меню?» Я відповів (адже тепер можна 
було розповісти правду): «У головне бюро я відсилав меню, 
яке там хотіли бачити, а кухарі з тих самих продуктів 
готували те, що бажали їсти мешканці гостелю. От і вся 
таємниця. Результат такий, що я задовольняв обидві сто
рони». А він каже, що я був не на своєму місці. «Тобі тре
ба бути на дипломатичній службі».

Мій перший етап життя скінчився. Треба було знайти 
приватне помешкання, а в повоєнні часи це справа не з 
легких. І тут допоміг Том Джекобс. Він у своїй радіопро
грамі оголосив, що відомий піаніст шукає житло. І поки 
він закінчив свою передачу, надійшло вже кілька пропо
зицій. Я оселився недалеко від центру міста й одразу став 
готуватися до сольного концерту, щоденно репетируючи 
по 5-6 годин. Треба було мати достатньо музичного мате
ріалу на три півторагодинні програми й водночас продов
жувати виступи по радіо з іншими музичними творами. 
Містер Аплерос на випадок нещасного випадку застраху
вав мої руки на 20 тисяч австралійський фунтів. Це вели
чезна сума на той час!

І от настав історичний день не лише особисто для мене, 
а й для таких українців, як я, котрі наважилися на подо
рож до незнаної країни й почали спочатку своє життя.
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27 лютого 1951 року в переповненому залі Сідней Тавн 
Хол відбувся мій перший концерт. Успіх колосальний! 
Після того я дав концерт на користь дітей, хворих на па
раліч та інші хвороби, а тоді, упродовж двох днів, ще по 
два одногодинних концерти під час обіду (ІдтсЬ й те 
гесіїаіз). Ці денні виступи влаштовувалися з метою попу
ляризувати класичну музику серед молоді, і проходили 
вони під девізом нового тоді американського фільму про 
життя Шопена «Пісня на згадку» («5оп§ іо гететЬег»). Я 
зареєструвався у кількох артистичних агенціях, які органі
зовували мої виступи в різних музичних клубах Австралії. 
Державна радіокомпанія Аизігаїіап Вгоасісазііп^ 
Соттіззіоп (АВС) запропонувала виступи у прямому ефірі 
в програмі «Фортепіанна музика» (Ріапо тизіс). Багато 
моїх знайомих і друзів радили мені їхати за кордон, мов
ляв Австралія дуже тісна для твого таланту. Я вирішив 
усе-таки розвивати свою музичну діяльність тут. У Кореї 
вже вирувала війна, і невідомо, що могло статися в май
бутньому. У той час Австралія приймала близько ста 
тисяч емігрантів щороку, і серед них була велика част
ка українців. У всіх великих містах виникали українські 
громади. Вони будували свої церкви, Українські народні 
доми, пластові домівки і площі. Створювалися шахові 
клуби, жіночі організації. Далі про це я розповім док
ладніше.

1953-го я заснував фірму під назвою «Космополітан Ре
корд Ко», яка вперше в історії Австралії випустила ук
раїнські грамплатівки. Коли я видав перші дві з записом 
баса Петра Москані (Москаленка) і поїхав продавати їх до 
Мельбурна, то зупинився в готелі «Австралія», який вва
жався тоді одним із найпрестижніших у місті. Він стояв 
якраз напроти відомого музичного магазину «Аланс Мюзі- 
кал Шоп». Цей магазин мав департмент, що спеціалізу
вався на продажу грамплатівок, і я одразу пішов до баєру,
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тобто до фахівця із закупівлі товару (то була жінка). Пред
ставився працівником «Космополітан Рекорд Ко», показав 
свої платівки; виявилося, що жінка ніколи не чула про Ук
раїну і українців. Справа забрала трохи часу, довелося 
вдатися і до дипломатії, аби не образити її за незнання 
географії. Врешті вона погодилася взяти платівки за умо
ви, що одразу грошей мені не заплатять, а лише після про
дажу. Я лишив 25 платівок, плакат українською мовою, 
щоб виставити у вітрині і дав свій телефон у готелі. Отже, 
все виглядало так, ніби моя фірма дуже солідна. Це була 
п’ятниця, а субота -  день, коли більшість людей не працю
ють і роблять закупки на цілий тиждень. Об 11-й годині -  
дзвінок із магазину: «Усі платівки продані, принесіть іще 50 
штук!». А в мене лишилося тільки 30. Я відніс до магазину 
25, а решту пообіцяв вислати з Сіднея літаком. Вони повністю 
розрахувалися зі мною. Я знайшов іще два магазини, де дістав 
пробне замовлення на сто платівок.

Замість того, щоб повертатися до Сіднея потягом, ок
рилений успіхом, вирішив узяти квиток на літак. У понеді
лок подзвонив на фабрику, щоб замовити кількасот платі
вок, а вони кажуть, що мені доведеться чекати два місяці, 
бо зараз дуже зайняті. Я поїхав до самого власника фірми 
і ледве вмовив його виконати моє замовлення за два дні. 
Тепер я на коні! Мені треба готувати нові записи. Найпро
стіше -  це записати саму музику, тут не треба репетицій 
зі співаками і менше роботи з аранжуванням для невели
кої групи музикантів. Тож я випускаю ще три платівки. 
Іду до Аделаїди, зустрічаю Романа Кордубу, який мав ма
газин електроприладів. Він дав мені велике замовлення. 
Усього я випустив 22 українські платівки, тобто 44 різних 
найменувань пісень і музики. Виконавцями були: хор «Боян»
-  диригент і соліст Василь Матіяш, Олександра Гай, Петро 
Москані, Зіна Мороз, Володимир Рихговський, Яків Рудюк, 
оркестр під керівництвом Анатолія Мірошника.
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Окрім українських платівок, я записував ще італійські 
та російські, але з роками ринок почав наповнюватися ім
портними записами всесвітньо відомих артистів, і я посту
пово згорнув свою діяльність у цій сфері.

Продукуючи платівки, я мав багато часу для концерт
ної та педагогічної діяльності. У мене було багато учнів, 
але не всі вони обрали музику своїм фахом. Музичну кар’є
ру почали в мене Філіп Шовк -  лауреат двох міжнарод
них конкурсів піаністів, його брат, Володимир Шовк - офі
ційний екзаменатор і викладач фортепіано у штаті Но
вий Південний Веде, Даєн Лангхем -  викладач музичної 
терапії Сіднейського університету та інші.

Мені доводилося багато їздити країною, найбільше - 
по штату Нового Південного Вельсу, де я живу. Я любив 
публіку у провінції. Вона така проста і приймає артистів
із щирим і відкритим серцем. Нас було троє: співачка, 
конферансьє-імпресаріо і я. Одного суботнього вечора ми 
виступали у спортивному клубі глухого провінційного 
містечка. Люди були вже трохи напідпитку; на столах -  
пиво, віскі. У великому залі -  понад тисячу людей. Я граю 
«Баладу» Шопена. Мертва тиша. А по закінченню -  ви
бух оплесків. На «біс» граю дві власні композиції: «Україн
ську рапсодію» і «Варіації на тему двох австралійських 
пісень». Наше турне, а виступали ми переважно у подібних 
закладах, мало тривати місяць. Вісті розносяться зі швид
кістю блискавки, тож деякі клуби на знак особливої по
шани розстилали перед нами червоний килим.

Незабутніми стали гастролі Новою Зеландією з при- 
мою-балериною Будапештської опери Норою Ковачс і її 
партнером Ішгваном Рабовські. Вони обоє втекли з Угор
щини під час революційних заворушень 1956 року. Ми 
об’їздили всю Нову Зеландію і були здивовані зацікавлен
ням публіки класичним балетом та музикою. Майже в усіх 
залах були чудові інструменти.
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У нас, в Австралії, класична музика в особливій пошані. 

Якось дзвонить мені мій імпресаріо й агент і каже, що 
має для мене гарну роботу: місіс Джонс, відома як меце
нат і заможна особа, влаштовує прийом у своєму особня
ку, де будуть присутні губернатор штату, Прем’єр-міністр 
і кілька міністрів. «Ти маєш бути у фраку і грати вик
лючно Шопена. Платня - 10 гіней за півтори години» (1 
гінея дорівнює 1-у фунту й 1-у шилінгу). Я кажу Сідові: 
«Скажи місіс Джонс, що в тебе два піаністи: один за 10 
гіней, а другий за 50». Не пройшло і двох хвилин, він дзво
нить до мене і сміється. Каже, що вона про того, що за 
десять гіней і слухати не хоче і додала, що навіть пришле 
по мене свого водія. Згодом шофер в уніформі доставив 
мене до маєтку місіс Джонс. На першому поверсі -  чудо
ве фортепіано. У дім заходять поважні пані і панове, і 
оскільки я ще не на сцені, вони розмовляють. До гостей 
виходить пані Джонс, прикладає палець до губ і каже їм: 
«Тихо! Ш-ш-ш! Слухайте його! Ви знаєте, скільки він мені 
коштує?».

Одного разу мені пощастило познайомитися з директо
ром «ВгііізЬ ВаІІеі Ог§апі2аііоп БогоЙїу Кегг» (Британська 
балетна організація Дорогі Кер). Ця організація контро
лювала балетні школи, тобто постачала їм свій силабус - 
програму белетних вправ, влаштовувала іспити та видава
ла посвідчення, атестати і дипломи про закінчення курсу. 
Під її наглядом було понад 600 балетних шкіл Австралії, 
Нової Зеландії, Індонезії, Сінгапуру та Гонконгу. Дирек
ція цієї організації вирішила позбутися британського кон
тролю і заснували незалежну австралійську під назвою 
«Ваііе* Аизігаїазіа ІЛхЬ> (Балет Австралазія Лімітед).

Мене призначили музичним директором і доручили на
писати музику до нового силабусу. Це близько 600 балет
них вправ - різних за складністю. Ноти надрукували і роз
повсюдили серед членів новоствореної організації. Я за



писав також компакт-диски та відеокасети. Це було по
над 25 років тому, а ними користуються й донині.

1956 року, будучи на Олімпійських іграх у Мельбурні, я 
познайомився з відомим хореографом Мариною Березовсь- 
кою, котра була родом із Києва. Значно пізніше, 1964-го, вона 
запропонувала мені написати музику на її лібрето до хореог
рафічної поеми «Причинна» за Шевченком, до святкування 
150-річчя великого Кобзаря. Балет мною був написаний. Його 
поставили того ж року в залі Українського народного дому в 
Есендоні. Танцював гурт «Сонячний промінь», хореографія 
Марини Березовської, оркестр грав під моїм керівництвом. 
Прем’єра спектаклю стала великою мистецькою подією для 
всієї української колонії Мельбурна.

^(сф лсЯ сй лсе

Поселення новоприбулих створювалися у тих районах, де 
ціни на землю були невисокі і працював громадський транс
порт -  переважно на околицях Сіднея, а також у передмістях: 
Лідкомб, Бенкстаун, Блектаун та ін. За браком грошей, люди 
спочатку будували гаражі, де й жили, а потім поступово зво
дили будинки. Допомагали одне одному: кум кумові, сусід 
сусідові. У таких місцях компактного проживання українців 
виникали домівки, клуби, будувалися церкви. То був 
справжній вибух ентузіазму й патріотизму. Мистецьке жит
тя вирувало. Нижче подаю витяг із статті «Бандурне мистец
тво Австралії», яка друкувалася в журналі «Бандурист», що 
видавав у Сіднеї В. М. Мішалов: «Бандура на австралійсько
му континенті появилася разом із появою тут перших ук- 
раїнців-емігрантів. Прибула вона сюди як «подорожня супут
ниця» бандуриста Григорія Бажула десь наприкінці 1948 року. 
Перші два роки бандурист мав відробляти контракт, а бан
дура лежала, спочиваючи та, певне, нарікаючи на господа
ря, що так нагло збайдужів до неї.
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Та ось контракт скінчився. Бандурист Бажул вирішив і 

негайно приступив до здійснення виношуваної думки про 
створення свого національного бандурного ансамблю. Че
рез недавно народжену українську газету «Вільна Думка» 
подав об’яву про намір, закликаючи бажаючих до вступу 
до свого ансамблю, і майже два роки бажаючих не знахо
дилось. Через особисті контакти вдалось залучити до на
вчання на бандурі сім чоловік. Були вони з різною музич
ною підготованістю, або зовсім без неї і рухалось навчан
ня дуже повільно. Через деякий час троє відійшли, а ті, 
що залишилися, обзавелись власними бандурами, націо
нальними сценічними костюмами і, відвідуючи регуляр
но репетиції, почали потроху виступати й на сцені, то ра
зом з хором «Боян», а то і самостійно. Почали серйозно 
готуватися до великого турне по українських осередках Ав
стралії ювілейного шевченківського року. Мали у репер
туарі 17 пісень. Через перевантаженість роботою, не- 
легкість доїзду, через родинні обставини, бандуристи все 
більш і більш знеохочувались, і коли один із бандуристів 
відійшов і цим здекомплектував вокальну ансамблевість 
квінтету, ансамбль самоліквідувався 16.02.1964 року. На 
цьому Г. Бажул не зупинився і почав організовувати ан
самбль, покладаючись на більш молодих бандуристів, зок
рема на членів пластової молоді. Розпочав працю ансамбль 
14.06.1964 року. Закріпився ансамбль у складі п’ятьох 
юнаків і трьох юначок і став іменуватись «Ансамбль бан
дуристів ім. Г. Хоткевича». За шестирічний час існування 
від кінця жовтня 1964-го до лютого 1971-го цей молодечий 
ансамбль мав 29 виступів із хором «Боян», 21 самостійний 
виступ та три окремих самостійних концерти.

На початку травня 1971 року Г. Бажул передав керів
ництво ансамблем своєму заступнику Петрові Деряжно- 
му. У наступні роки ансамбль зменшився до чотирьох осіб, 
а тоді знову поповнився чотирма бандуристами. Ансамбль
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за останніх вісім із половиною років існування дав сім са
мостійних концертів та велику кількість виступів перед 
українською публікою у Сіднеї, Мельбурні, Аделаїді, 
Перті, Канберрі, Ньюкастлі, Волонгонгу, Джілонгу. Вис
тупали по австралійському радіо та телевізії. У 1981 році 
через вихід більшості членів свою працю ансамбль май
же повністю припинив. Відіграв величезну роль у розвит
ку бандурного мистецтва на австралійському континенті.

У тісній співпраці з ансамблем ім. Хоткевича повстала 
у Сіднеї Школа Юних Бандуристів. Започаткував школу 
при ансамблі ім. Хоткевича Г. Бажул у кінці вересня 1970 
року. Четверо учнів мали вже перший прилюдний виступ 
на Свято Матері 09.05.1971 р. З переходом ансамблю ім. 
Хоткевича під керівництво П. Деряжного, під його керів
ництво перейшло навчання приансамблевої групи. На 
кінець 1971 року тут було п’ятеро учнів, які виступали в 
концертах Рідної школи, Юної танцювальної групи та 
навіть на імпрезах громадських організацій. У 1974 році 
була введена оплата за навчання. Кількість учнів зменши
лася і знову збільшилася, коли оплата була скасована у
1974 році. Сіднейська школа юних бандуристів в організа
ційному поєднанні з Українською Центральною школою 
ім. княгині Ольги в Лідкомбі відновила свою роботу. Че
рез рік, 11.11. 1975 р. силами ансамблю ім. Хоткевича і 
Юного ансамблю відбувся дуже успішний концерт «Шля
хами кобзарів». Співпраця виявила себе показово ефек
тивною.

З 1976 Сіднейська школа юних бандуристів почала но
вий етап свого існування під проводом молодого таланови
того вчителя Віктора Мішалова, функції адміністратора 
перейняв Іван Жестовський. Учні до кінця року досягли 
значних успіхів, виступивши у ювілейному концерті Со
юзу Українок, на святі Рідної школи та в концерті на закін
чення шкільного року. Показові виступи сприяли ПОПОВ



МУЗИКА І ДОЛЯ 141
ненню школи новими учнями. У кінці 1977 року Школа 
бандуристів підготувала й успішно провела концерт на 
відзначення 100-річчя з дня народження видатного банду
риста України Гната Хоткевича.

Заслуговує на особливе відзначення, що з кінця 1976 року 
при Школі юних бандуристів було розпочато видання спе
ціального фахового піврічного журналу «Бандурист», який 
до кінця 1978 року появився у 5-ти чергових числах і отри
мав високу оцінку від таких видатних діячів бандурного 
мистецтва, як Василь Ємець, Григорій Китастий, Петро 
Гончаренко та ін.

У другій половині 1979-го керівник школи Віктор Міша- 
лов відбув до Київської консерваторії на поповнення власних 
музичних знань, а його обов’язки у школі перейняла Роксола- 
на Мїшалова, яка своїм старанням, любов’ю і належною умі
лістю довела у 1980 році численність учнів до 32.

Як у 1980, так і в останній 1981 рік Сіднейська школа 
юних бандуристів закінчила останню працю звітним кон
цертом, в якому учні показували річні навчальні досяг
нення. Такий концерт відбувся 29.11.1981 р. в Українсько
му народному домі у Лідкомбі.

Сіднейська школа юних бандуристів зіграла велику роль 
у поширенні бандурного мистецтва в інших штатах Авс
тралії, зокрема у Мельбурн (штат Вікторія), Аделаїді 
(штат Південна Австралія)».

2001 року в Сіднеї у видавництві газети «Вільна Дум
ка» і «Товаристві Збереження Української Спадщини в 
Австралії» вийшов друком «Енциклопедичний довідник 
українців Австралії» обсягом 672 сторінки; редактори -  
Володимир та Марко Шумські.

«Довідник про людей, які творили славну 50-літню істо
рію нашого поселення, нехай стане святим заповітом май
бутнім поколінням і синівським звітом перед Батьківщи
ною», -  писав у передмові письменник Василь Сокіл.



А ось із вступного слова до «Енциклопедичного довід
ника...»: «Все є в книзі -  самоповага та гордість україн
ської нації, яка незламна в 50 мільйонах українців, що жи
вуть в Україні, 15 тисячах, що живуть в Австралії, у 
кожній окремій людині, що стала героєм і співавтором 
цього видання.

Розгорни книгу, читачу, продивись, пригадай, схили го
лову, відчуй... як я відчув.

З повагою
Василь Корзаченко, Генеральний 
консул України в Сіднеї»

Деякі подальші матеріали подаю, посилаючись на цей 
довідник, виділяючи з-поміж інших лише ті колективи, з 
якими я тісно співпрацював.

Серед творчих мистецьких одиниць Сіднея та його око
лиць одне з поважних місць посідало Українське мистець
ке Товариство. Розпочавши свою діяльність наприкінці 
1950-го, Товариство мало тоді назву «Драматичний гурток 
при українській громаді в Сіднеї». Організаторами цього 
гуртка були Я. Масляк, С. Хвиля, Є. Новичевський, 
М. Свідерський і Л. Гаєвська.

21 січня 1951 року відбулася перша вистава «Ніч під 
Різдво». Це був монтаж, що складався з трьох частин:

1. Вокально-балетна частина, уклав Є. Новичевський
2. «Різдвяна ніч», одноактівка за М. Гоголем
3. «Цар Максиміліан», сатирично-вертепна сценка 

Я. Масляка.
Після відходу Я. Масляка і С. Хвилі, гурток перебрав 

В. Подригуля і почав готувати п’єсу І. Тобілевича «Мартин 
Боруля». Недокінчену підготовку перебрав режисер Г. Ф. Мас
люк і 1 грудня 1951 року відбулася прем’єра спектаклю.

На загальних зборах 23 лютого 1952 року Драматичний 
гурток переформувався, прийнявши нову назву «Україн
ське Мистецьке Товариство при Українській громаді».
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При товаристві існувала балетна секція під керівниц
твом Н. Тиравської і М. Свідерського, музична секція 
В. Майковського. Також був мішаний хор -  диригент прот. 
о. Іван Манько.

14 червня 1952 року поставлено драму Б. Грінченка «Сте
повий гість». Розпочато працю над монтажем «Вечір на 
Україні», у якому заангажувалися всі чотири секції УМТ 
(поставлений 13 вересня 1952 р.).

За неповних десять років існування УМТ було постав
лено 16 різних п’єс, за участю балетної, хорової і музичної 
секцій проведено 56 громадських імпрез.

У 1955 році в Сіднеї балетмейстер Ніна Денисенко засну
вала свою балетну школу та українсько-австралійський ба
летний ансамбль «Дніпро», який успішно виступав на ба
гатьох сценах у різних містах Австралії, знімався у 
фільмах та на телебаченні. Особливо прихильні відгуки 
здобули постановки двох балетів з її хореографією: «При
чинна» (на п’ять дій) та «Довбуш» (на три дії) -  зі своїм 
хором, малим симфонічним оркестром і декораціями. Ке
рівником і режисером «Дніпра» була Ніна Денисенко. Її 
молодший син Юрій -  адміністратор балету, старший син 
Леонід -  мистець-декоратор. Крім цього, Юрій Денисен
ко був інструктором чоловічих танців та грав роль Довбу- 
ша. Леонід Денисенко виконував головну роль козака і 
бандуриста в балеті «Причинна». Причинну грала Таня 
Сурма.

Особливим тріумфом «Дніпра» було рішення Держав
ної мистецької комісії, щоб танцювальна група цього ба
лету репрезентувала штат Новий Південний Вельс на Пер
шому мистецькому фестивалі в Аделаїді 1960 року. Для 
60-тисячної публіки, зібрані* перед просторою сценою, так 
званою «мушлею», у фінальній точці програми виступи
ли з динамічним танком «Запорожці» (з четвертої дії ба
лету «Причинна»), за що одержали найвищу нагороду.
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Ніна Денисенко виховала чимало чудово вишколених 
танцюристів, які поповнили інші танцювальні гуртки та 
ансамблі. Лише її непередбачена трагічна смерть 1978 
року припинила довголітню плідну працю.

Мистецький колектив, який функціонує ось уже 41 рік -  
це Український танцювальний ансамбль Сіднея «Веселка».

У травні 1967 року при Українській рідній школі 
ім. Івана Франка, що у передмісті Сіднея, 18 школярів 
уперше виступили з народними танцями на Святі Матері. 
Це стало поштовхом до створення танцювальної групи, яка 
згодом перетворилася на ансамбль.

Число дітей, охочих вчитися народних танців дуже ско
ро зростало, і вже у серпні 1968 року ще не цілком сфор
мована молода мистецька одиниця спромоглася на само
стійний концерт, присвячений 110-й річниці Великого Ка
меняра. Після цього успішного виступу, коли група моло
дих ентузіастів танцю вже нараховувала 64 особи, з’яви
лося бажання продовжувати успішну працю по прищеп
ленню молоді знаннь і любові до рідного мистецтва. Тому 
виникла потреба оформитись при Українській громаді 
Сіднея під назвою Українська юна танцювальна трупа 
Сіднея, яка згодом перейшла під опіку Об’єднання Україн
ських громад нового південного Вельсу і замінила назву 
на Український танцювальний ансамбль «Веселка».

Понад 25 років незмінним керівником колективу була 
Наталія Солощенко-Тиравська, а адміністратором -  Іван 
Жестовський. Ансамбль був незмінним учасником гро
мадських імпрез і святочних академій, а також щороку 
влаштовував власні концерти та інші імпрези. Усе це спри
яло розвитку й популяризації українського танкового мис
тецтва, зокрема серед молоді, народженої вже тут, в Ав
стралії, а також серед австралійців та чужинців.

Починаючи з 1960-х років і до сьогодні, танцюристи 
репрезентували українську громаду Австралії у світі, бе
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ручи участь у різних фольклорних фестивалях, таких як 
Весняні фестивалі, Міжнародні фольклорні фестивалі у 
Сіднейському оперному театрі, у «Карнавалі» та багатьох 
інших репрезентаційних заходах.

Поза виступами в Сіднеї, «Веселка» виїжджала на гаст
ролі до інших міст і штатів, де живуть українці. Ансамбль 
побував у Мельбурні, Аделаїді, Брісбені, Волонгонзі, Нью- 
кастлі, Джілонгу і столичному місті Канберра. У 1990 
«Веселка» здійснила свою довголітню мрію виступити в 
Україні і провела тріумфальне турне саме в час відрод
ження української державності.

Після українських гастролей у колективі відбулися 
значні зміни. Молодше покоління перебрало на себе керів
ництво: мистецьким керівником Ансамблю стала пані На
талка Рибак, а адміністратором -  пан Євген Олексин.

Сьогодні «Веселка» нараховує 45 осіб, включаючи су
ботню школу наймолодших «Весельчат». Це переважно 
діти шкільного віку, студенти і професійна молодь. Усі 
вони виявляють любов до українського мистецтва.

Протягом останніх років внутрішня організація колек
тиву також зазнала значних змін. В сучасну пору до його 
складу входить три групи: перша і друга -  по 12 танцю
ристів, старша налічує 18. Перша і середня групи, крім 
освоєння елементарних знань з народних танців, виступа
ють на різних шкільних та громадських імпрезах. Голов
ною їхньою метою є підготовка виконавців для старшої 
групи.

Після тріумфального концертного турне по Україні 
старша група «Веселки» і далі продовжує інтенсивну і ус
пішну роботу з розширення репертуару танцями з різних 
регіонів України. Адміністрація колективу надала мож
ливість артистам та мистецькому керівнику Н. Рибак взя
ти участь у семінарі-стажуванні у всесвітньо відомому Дер
жавному заслуженому академічному ансамблі народного



танцю України ім. П. Вірського в Києві і збагатити свої 
знання з хореографії українських народних танців.

Зазвичай ансамбль широко популяризує українське ми
стецтво серед чужинців та не забуває і про свою відпові
дальність перед українською громадськістю. Тому у 1992 
році весь чистий дохід з концертів у Мельбурні й Сіднеї 
було передано у фонд дипломатичної служби України на 
розбудову Українського Посольства в Австралії.

З-поміж багатьох виступів танцювального ансамблю 
«Веселка» хочу особливо відзначити виступ на фестивалі 
«ЗЬеІІ ЕІЇїпіс Резіїуаі» у середині 1990-х років у залі Сідней- 
Опера Хаус із хореографічною картиною «У Києві на По
долі» під акомпанемент секстету Анатолія Мірошника.

Колектив успішно продовжує свою творчу діяльність, 
а молодша група «Весельчата» стала його невід’ємною 
частиною.

Вокальний ансамбль «Бондарівна» було створено у 1987 
році. За час свого існування він виступав на різних гро
мадських святах та річних концертах разом з «Веселкою». 
З самого початку його керівником була Наталка Рибак, 
яка піднесла виконавську майстерність на високий профе
сійний рівень. В репертуарі «Бондарівни» пісні різних 
жанрів -  від народних до сучасних. Ансамбль записав 
кілька компактних дисків.

Струнний оркестр ім . Т. Г. Ш евченка був заснований у 
березні 1970 року при парафії св. Афанасія Лубенського 
в Гренвілі (передмістя Сіднея) з ініціативи о. Івана Мань- 
ка. Його керівником був Йосип Прендецький. Оркестр на
лічував 15 осіб.

Український народний ансамбль ім . Володимира Івасюка 
виник з ініціативи Петра Деряжного 1984 року. Того року 
виповнилося п’ять років від дня трагічної смерті молодо
го українського композитора. Першого серпня група лю
бителів української музики з Сіднея зібралася, щоб послу
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хати незабутній концерт пам’яті Івасюка. Присутні, зво
рушені змістом програми, надихнули Петра Деряжного, 
який був керівником цього заходу, на створення нового 
співочого ансамблю. На установчих зборах, що відбулися 
орд азу після концерту, його учасники обрали своїм духов
ним патроном Володимира Івасюка. Одноголосно було ви
рішено назвати новостворену мистецьку одиницю Україн
ським народним ансамблем ім. Володимира Івасюка.

Метою колективу було разом з іншими хорами зміцню
вати і поширювати свою культуру не тільки серед етніч
них українців, а й знайомити з її здобутками інших грома
дян країни. На початку не вся українська громада підтри
мувала думку про необхідність створення іще одного хору, 
адже в той час уже працювало чотири подібних колекти
ви. У 1986 році діяльність репрезентативного хору «Боян» 
припинилася на кілька років, і тоді Ансамбль ім. В. Іва
сюка своїми виступами на австралійській сцені гідно пред
ставляв українську спільноту. Сіднейське громадянство 
підтримувало мистецьку працю Ансамблю своєю числен
ною присутністю на виступах упродовж шістнадцяти років 
існування. Ансамбль записав на платівку чотири пісні 
В. Івасюка. Вона вийшла у світ у грудні 1984 року.

У 1985 році відбувся концерт із нагоди річниці існуван
ня ансамблю. У ньому також взяли участь танцювальні 
ансамблі «Веселка» і «Заграва» та ансамбль бандуристів 
ім. Г. Хоткевича.

Ансамбль був на Сіднейському фольклорному фести
валі «Карнавале», «Фестивалі Вітру» на березі океану та 
понад десять років поспіль -  на Інтернаціональному фес
тивалі у концертному залі Сіднейської опери.

Від 1984 до 1986 року члени ансамблю вели одногодин- 
ну програму радіостанції 2-Кіу у Бервуді, околиці Сіднея.

З нагоди 1000-річчя хрещення України-Русі колектив 
їздив разом із бандуристами ансамблю ім. Г. Хоткевича



до міст Брісбен, Ньюкастл, Вулонгонг та Канберра. У 
Сіднеї святкування увінчалося грандіозним концертом у 
Сідней Тавн Хол. 1996 року колектив брав участь у VI з’їзді 
українців Австралії.

У липні 1994 р. ансамбль під керівництвом Оксани Ро- 
гатин-Василик відвідав з концертами Україну. Його висту
пи з успіхом пройшли у Києві, Рівному, Луцьку, Терно
полі, Коломиї, Львові та Івано-Франнківську. Хористи та
кож співали біля могили Володимира Івасюка.

У листопаді 1994-го в Сіднеї відбувся концерт із нагоди 
10-річчя існування Українського народного ансамблю ім. 
В. Івасюка, а 1998 року він записав свій репертуар на СБ у 
студії радіо 2-ЕА та в Народному Домі Лідкомба. У 1999 
році колектив брав участь в урочистих концертах з наго
ди святкування 50-річчя масового поселення українців в 
Австралії у Сіднеї, Греті, Гантер-Велі, а в серпні 2000 
відзначив свою 15-у річницю концертом у Сіднеї.

За час свого існування ансамбль провів 18 концертів, 
137 виступів та 752 репетиції.

Варто згадати іще один мистецький колектив, заснова
ний у Сіднеї 1977 року, котрий успішно працює і сьогодні. 
Це Ж іночий ансамбль «Суцвіття». З ініціативи його со
лістки, співачки Зіни Мороз-Котко він повстав під опікою 
Міжпарафіальної Ради православних парафій Сіднея, ос
кільки учасники ансамблю були з трьох різних парафій. 
Колектив збагатив культурну палітру нашої спільноти, 
вніс у мистецьке життя сіднейської громади щось від
мінне. Кожен виступ жінок знайомив публіку з новими 
піснями, а самостійні концерти були надзвичайно колорит
ними; вони опиралися на фольклор, присвячувалися різним 
побутовим і традиційним темам, і все в нових строях. Ан
самбль привернув до себе увагу української громади Мель
бурна, Волонгонгу, Канберри, Ньюкастла, Брісбена - 
скрізь, де виступав із концертами. Та й суто австралійсь
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ка публіка вітала «Суцвіття» під час виступів у 
Сіднейській опері на кількох фольклорних фестивалях. 
Ансамбль виступив і на телебаченні у програмі «Соосі 
шогпіп§ АизЬгаїіа» («Доброго ранку, Австраліє!»).

Склад ансамблю дедалі збільшувався. Ентузіазм і лю
бов до рідної пісні вели його до все нових успіхів. Не було 
свята чи концерту, в якому колектив би не брав участі. 
Великою втратою стала несподівана передчасна смерть за
сновника і диригента «Суцвіття» 6л. п. Зіни Мороз, яка 
відійшла у вічність 27.12.1986 року.

Розуміючи, що колектив не повинен припинити існуван
ня, паніматка Олександра Люлька погодилася очолити 
його. За час її керівництва, що тривало півтора року, 
відбувся виступ в опері, на святкуванні тисячоляття хре
щення України у 1988 році. Потім, у 1989 році, на чолі 
ансамблю став Петро Деряжний, за якого «Суцвіття» роз
винулося і а його репертуар поповнився новими творами. 
Невдовзі керівником ансамблю стала молода і енергійна 
Оксана Рогатин-Василик. Українка, родом з Канади.

У серпні 2005 року ансамбль поїхав у велике концертне 
турне: спочатку в Італію, до Рима, а тоді в Україну. Ко
лектив відвідав з концертами міста Стрий, Львів, Дрого
бич, Тернопіль, Івано-Франківськ, Чернігів, Київ. Украї
на радо вітала дорогих гостей з Австралії. Скрізь «бра
во», квіти, дарунки і щира українська гостинність. Цього, 
2008, року колектив святкує своє 30-річчя і планує випус
тити новий компакт-диск.

Зараз усі члени ансамблю готуються до нового турне по 
Україні і з нетерпінням чекають на знаменний день.

Нижче у скороченому вигляді подаю найважливіші 
дати заснування українських установ Сіднея і околиць:

1948 (14.05) Перший транспорт до Сіднея
1948 Другий транспорт до Сіднея
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1949 (10.07) Газета «Вільна думка» -  засновник і 
редактор Володимир Шумський

1949 Православна церква
1949 Українська католицька церква
1949 Пласт заснування
1949 Союз українок Австралії
1949 Хор -  засновник і диригент Маркіан 

Струк
1950 Спілка української молоді
1950 (26.08) Товариство ім. Т. Г. Шевченка
1951 (15.09) Хор «Боян», диригент -  Василь Матіяш.
1951 Центральна школа ім. княгині Ольги
1952 Клуб шахістів
1954 Товариство інженерів
1954 Веселий вечір з участю Анатолія 

Мірошника
1955 Заснування Української Громади Сіднея
1965 Заснування танцювального гурту «Весел

ка». Режисер і хореограф Наталія Соло- 
щенко-Тиравська,

1966 Початок українських радіопередач по 
станції ЗВ5

1967 (27.09) СУОМА - Спілка українських образо
творчих мистецтв Австралії

1970 (15.11) Українська кредитна спілка «Карпати»
1974 ФУСА - Фундація українознавчих 

студій Австралії
1975 Товариство книголюбів
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У 1966 році мені довелося викладати музику в загаль
ноосвітній школі. Дуже хотілося спробувати в житті чо
гось іншого, але пов’язаного з музикою. Я подав заяву до



департаменту освіти, довго чекав і майже забув про це. 
Раптом приходить телеграма: негайно з’явитися для офор
млення документів у справі моєї праці. У той самий день 
усі формальності владнали -  й наступного дня я вже у 
школі. Вона розташована на околиці Сіднея, їхати 40 хви
лин від центру міста. Там навчається 1400 учнів. Я навіть 
не встиг познайомитися з усіма інструкціями, бо не мав 
часу. Прибувши, одразу зайшов до директора, містера 
Бравна і представився йому. Ми удвох пішли на «Сепегаї 
аззетЬІу», тобто загальний збір перед початком занять. 
Після коротких оголошень директор сказав, що передає 
мікрофон новому вчителю музики. Це було несподівано, 
але я не розгубився, підійшов до мікрофона, привітався, 
назвав своє ім’я і прізвище, пояснив, як його правильно 
вимовляти. Додав, що дуже радий бути їхнім учителем 
музики. Після того до мене підійшов старший учитель 
(ЗсЬооІ тазїег) і дав мені головні настанови, яких я мав до
тримуватися з першої хвилини у класі. Того, хто буде зава
жати проводити лекцію, одразу виставляти за двері. Сказав, 
якщо я не дотримуватимуся цього правила з першої хвили
ни, у мене дисципліни ніколи не буде. Школа називалася 
Репсіеіе НШ, РиЬІіс Ні§Ь соесі -  публічна (державна), старші 
класи, мішана, тобто дівчата і хлопці разом. У класі хлопці 
сидять по лівий бік, дівчата -  по правий. Учні віком від 12 
до 17-18 років. Залежно від успішності і дисципліни, класи 
поділені за алфавітом: найліпший -  А, найгірший -  Г. У кож
ному до 38 учнів. Моя перша лекція у класі З-Г, не найліпшо
му. Із шумом заходять діти і стоять, поки не заспокояться. їм 
не дозволено сідати, доки вчитель не привітається. У даному 
разі це: «Соосі тотіп§, 3-Р». А їхня відповідь: «Соосі тотіп£, 
тізіег МігозЬпук». -  «8й с1о\уп».

Д і т и  вирішили випробувати мій характер і терпіння. 
Я одразу вислав за двері двох, і стало тихіше, а тоді ще 
одного - повний порядок. Іспит витримано. Дзвінок. За
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кілька хвилин прийде клас 2-А -  тринадцятирічні, добрі і 
дисципліновані діти. Містер Тіхан (шг. ТеЬап -  зсЬооІ 
шазіег), заступник директора, зайшов на хвилину і питає 
про мої перші враження і почуття. Я відповів, що заграти 
концерт Чайковського з оркестром важче. Він розсміявся 
і сказав, що за дверима чув мій спокійний голос, а це дуже 
важливо - не підвищувати голос і не кричати. До кінця 
дня я вже відчував, що проблем у мене на цій роботі не 
буде.

На тиждень у мене 27 періодів, тобто лекцій. Це май
же тисячу учнів перейде через мої класи. У школі вчили
ся діти різного етнічного походження. Були тут українці, 
поляки, німці, італійці і взагалі представники усіх етніч
них груп Австралії. Знання мов допомагало мені в роботі, 
бо, як правило, під час перерви діти зверталися на тій мові, 
на якій говорили з ними їхні батьки. Був у мене у класі 3-Р 
італійський хлопчик Чарлі, знаний на всю школу своєю 
поганою поведінкою. Вчителям набридло вже виганяти 
його з класу. Не ліпше поводився він і у мене. Щотижня я 
супроводжував учнів на заняття з футболу. Приїжджали 
автобуси і везли близько ста учнів 13-14 років на спортив
ний майданчик. Справа нелегка. І тут у мене звідкись з’я
вилася ідея, як приборкати повну енергії молодь. Я вирі
шив призначити найменш дисциплінованих капітанами ко
манд. Кожен капітан мав персонально відповідати за дис
ципліну. По-перше, я покликав Чарлі і запропонував йому 
стати капітаном. Він підозріло подивився на мене, а тоді 
спитав: чи погодиться на те головний учитель спорту? Я 
сказав, що владнаю це, але за умови, що відтепер його 
поведінка має стати бездоганною. І Чарлі не можна було 
впізнати. Минуло років десять. Ідучи вранці вулицею, я 
дійшов до перехрестя великих доріг і зупинився біля 
світлофору. З вікна вантажівки висовується голова і го
лосно каже: «Містере Мірошник! Пригадуєте Пендел Гіл
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Гай школу і того Чарлі, якого ви не раз виставляли з кла
су, а тоді зробили мене капітаном футбольної команди? 
За те я вам вдячний! А тепер я менеджер оцієї фірми!» 
Збоку на автомобілі була назва. Людей сорок здивовано 
дивилися на мене, чекаючи, коли зміниться сигнал для пе
реходу вулиці. Бувало, що своїх колишніх учнів зустрічав 
у банку, де вони працювали. Вони мене впізнавали, а їх 
упізнати мені було досить складно.

У школі я працював один навчальний рік. їздити на 
роботу було далеко, щодня я витрачав на дорогу майже З 
години. А свою приватну педагогічну роботу продовжував.

Здається, 1963 року на гастролі до Сіднея приїхав гру
зинський ансамбль пісні і танцю під керівництвом Ілліко 
Сухішвілі. Я був на концерті. Мені дуже сподобалося, і 
по закінченню я пішов за куліси, щоб зустрітися з артис
тами. Там познайомився з директором ансамблю Іллею 
Іллічем Сухішвілі, а також із кінорежисером Георгієм 
Асатіані, який подорожував із ними і планував зняти 
фільм «Дороги п’ятого континенту». Йому був потрібний 
перекладач-консультант, який знає країну і зможе влад
нати всі організаційні справи, порадити цікаві для фільму- 
вання об’єкти і зможе власним автомобілем возити до цих 
об’єктів. Я відповідав усім цим критеріям і погодився на 
співпрацю з ним. Мені самому цікаво було побачити те, 
що звичайній людині не зовсім доступно. Ми підписали 
угоду, де чітко визначили функції і зобов’язання обох 
сторін.

Георгій хотів знімати аборигенів у первісному середо
вищі їхнього існування. Для цього треба було їхати до ре
зервації у північну частину Австралії, знаної як Арнхем- 
ленд (АгпЬетІапсІ). Був потрібен особливий дозвіл, який



видавало Південноавстралійське туристичне бюро, але за 
умови надання посвідки, що ми не хворі на туберкульоз 
та інші інфекційні хвороби. Цього разу ансамбль перебу
вав у Брісбані, а ми з Георгієм полетіли до Дарвіна. На 
аеродромі я випадково познайомився з професійним мис
ливцем на крокодилів, який теж летів в аборигенську ре
зервацію Манінгріду. Ричард, так звали мисливця, мав 
власний 15-метровий човен, на якому він жив разом з дво
ма помічниками-аборигенами. Він погодився взяти нас на 
свій човен. Із Дарвіна до Манінгріди 2,5 години літаком. 
Той, яким ми летіли, брав вісьмох людей, включаючи піло
та. Летіли досить низько, і нас добре підкидало. Унизу 
болота і видно чорні краплини буйволів. Пролітали по
близу високої скелі, навколо якої кружляли орли. Врешті 
благополучно сіли. Манінгріда -  це поселення, де немає 
магазинів, готелів тощо. Усе необхідне, що замовляє адмі
ністрація, доставляють літаком 3 Дарвіна. Мета уряду Ав
стралії цивілізувати дикі племена. Нам дали хату без вікон 
і без дверей, а два ліжка хтось приніс. Добре, що не було 
москітів. Електрики теж немає. Вода -  з дощових баків, 
їжу ми привезли з собою, а з цигарками тут Жорі довело
ся туго.

Робітники побудували невеличку лісопилку, а потім на
вчили аборигенів робити дошки, рейки і зводигги маленькі 
будинки на одну сім’ю. Ми бачили близько 40 таких бу
динків, які пустували, бо аборигени віддавали перевагу 
сну на землі. Цілий рік температура в цих місцях +30-33°С. 
Вони поступово почали спалювати на ватрах двері, вікна 
підлогу... Племена, які добровільно приходили до резер
вації, жили тут, їх годували. Я спостерігав, як кухар-або- 
риген з білим ковпаком на голові кидав у великий котел 
м’ясні консерви, різні овочі, а тоді для «поліпшення» сма
ку опустив туди двох метрових гоен (місцеві ящірки). Коли 
їжа була готова, кухар бив у сталеву рейку, скликаючи до
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обіду чи вечері. Для дітей працювала школа. Я познайо
мився з вчителькою -  полькою з походження, яка раніше 
мешкала у Лондоні. Мене цікавило, як вона навчає дітей 
аборигенів? «Приходьте завтра вранці», -  почув я у 
відповідь. Наступного ранку я пішов до школи, яка вміща
лася в одній кімнаті. Учні віком від семи до дванадцяти 
років сиділи на землі (підлогу вже спалили, а парти скла
дені одна на одну позаду). Я спитав вчительку, чому вони 
не сидять за партами? Вона сказала, що діти не звикли і 
примусити їх не можна. У класі була дошка, на яку вчи
телька прикріплювала зображення різних тварин і пита
ла, хто це? Я побув у школі 10 хвилин, подякував і пішов 
до Георгія.

Ми конче хотіли зазняти короборі (согоЬопу), абори- 
генські танці. У резервації жив професор одного з австралій
ських університетів. Він вивчав мови корінних австралійців 
і допоміг нам домовишся з їхнім вождем про платню і час, 
коли вони будуть готові. Річ у тім, що одяїу вони не носять, а 
для подібних церемоній розмальовують тіло кольоровою гли
ною, приклеюють з допомогою пташиної крові яскраве пта
шине пір’я. Це все забирає багато часу. Ми домовилися на 
завтра на час, коли сонце буде на певній висоті (годинників у 
них немає).

Ми з Георгієм прийшли на умовлене місце, а артистів 
немає. З’ясувалося, що вождь грає в покер (аборигенська вер
сія покеру), і, поки не програє, танців не буде. Вранці він сам 
завітав до нас повідомити, що все готове для зйомки.

Все пройшло чудово. Наступне, що цікавило Георгія, -  
зазняти на плівку полювання на крокодилів і життя ди
ких племен. Щоб відшукати дике плем’я, треба було пли
сти проти течії річки. Спочатку вийти з Манігріди в море, 
а тоді зайти у русло ріки. Ми вирушили в багатоденну по
дорож. Позаду нашого човна ми прив’язали алюмінієвий 
чотириметровий човник. Тільки зайшли в русло побачи
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ли дим, а поки допливли, плем’я, почувши гуркіт мотору, 
знялося, навіть не загасивши вогню. Пливемо далі -  те саме 
повторилося вдруге. Настріляли диких качок, тут їх не
зліченна кількість. Пристали до берега, щоб приготувати 
їжу. Поки ми пливли, я обскубав кілька качок. З двох зва
рили суп, а дві засмажили на вогні. Мені здалося, що наші 
помічники-аборигени смажать кроликів, а виявилося, що, 
замість того, щоб обскубти пір’я, вони зняли шкіру разом 
із ним. Зупинилися на ніч, спали прямо на палубі. Погода 
чудова -  сухий сезон, дощів у цей час не буває. На завтра 
запланували полювання на крокодилів, але з’ясувалося, що 
на крокодилів полюють уночі. Ті крокодили, що гріються 
на сонці не придатні для полювання, бо навіть коли куля 
вцілить у мозок і заб’є тварину на смерть, вона встигне 
стрибнути у воду, а мертва потоне. Плем’я, яке встигає 
втікати від нас, рухається вздовж берегів річки і рано чи 
пізно ми настигнемо його. Настав вечір. Усе перевірено: 
звичайна армійська гвинтівка калібру 303 і міцний про
жектор, який треба тримати в руці. Ми випливли на сере
дину річки, до берега метрів 500. Кожний учасник полюван
ня має своє завдання: спереду сидить абориген і освітлює 
прожектором берег; тільки-но він помічає два рожевих 
відблиски крокодилячих очей, передає прожектор тому, хто 
позаду нього, а сам бере гвинтівку і стріляє прямо поміж 
очі. Потім він має одразу схопити крокодила за лапу, щоб 
той не затонув. А якщо крокодил ще живий, то той, хто си
дить позаду, має його добити. Цього разу так і сталося. Кро
кодил був живий і так сильно вдарив хвостом по воді, що 
наш човен із п’ятьма людьми підскочив, як пір’їна. Він був 
завеликим, щоб взяти його на човен, і ми відбуксирували 
чотириметрового велетня до берега, підтягли на високе де
рево і залишили до ранку, аби зняти шкуру. Полювання в цю 
ніч було дуже успішним. Більшість забитих крокодилів були 
дво-триметрові. Весь наступний ранок ми обережно, щоб не
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пошкодиш ножем, знімали шкуру і складали її у великі боч
ки з солоною водою, що стояли на палубі. Пізніше Ричард по 
приїзді в Дарвін здасть агентові усі шкури, а той перепра
вить їх до Парижа на аукціон.

Ми полювали майже кожної ночі і водночас йшли на 
зустріч з невловимим плем’ям. Із кожним днем подорожі 
річка ставала все вужчою. І аж на сьомий день стала вже 
такою вузенькою і головне неглибокою, що далі плисти 
було небезпечно. Щойно ми пристали до берега, наші або
ригени відразу почули носом запах диму і пішли у розвід
ку. Нарешті ми наздогнали те плем’я, яке стільки разів 
вислизало від нас. Наші помічники встигли домовитися з 
вождем племені, і ми стали бажаними гостями. На той 
час у таборі знаходилися тільки старі і жінки з дітьми, а 
вся молодь пішла на полювання. Ліс тут був негустий. Ми 
зійшли на землю і розташувалися за сто метрів від меш
канців племені. Чекати молодь довелося не довго, скоро 
вони повернулися, несучи на палицях здобич: волабі (по
рода невеликих кенгуру) й гоен (ящірки). їх зустрічали 
голосними вигуками, піснями і танцями. Нас вони навіть 
не помітили.

Ричард розповів, що у них існують своєрідні неписані 
закони. Наприклад: доросла дівчина може дивитися на бра
та, а розмовляти з ним не може, а дорослий син може го
ворити з матір’ю, а дивитися йому заборонено. Але тепер 
тих правил уже ніхто не дотримується. Ми зауважили, що 
діти і приручені дикі собаки дінго гралися разом, ніби це 
була одна сім’я. Жінки сиділи окремо від чоловіків і, поки 
їжа готувалася на вогні, співали, а молоді хлопці біля вог
ню стрибали зі списами, оповідаючи рухами, як вони за
били звіра. Нарешті їжа готова. Вождь дістає найліпший 
і напевно найсмачніший шматок, а решту ділять між усі
ма іншими. Ми з Георгієм приготували кожний для себе 
постіль, назбиравши м’якого листя і гнучких гілок, зімпро
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візували навіть подушки. Георгій розповів, що перед 
від’їздом він багато читав про Австралію і в одному з по
відомлень писалося, що дикі аборигени забили фермера, а 
потім з’їли. «Анатолію, може ми будемо спати по черзі, щоб 
чогось подібного не сталося з нами?» -  «Жора, -  кажу я, -  ці 
аборигени будуть ситі, до ранку їм немає в чому зберігати 
залишки їжі і вони мають з’їсти все. Можеш спати спокійно. 
Для них ящірка і кенгуру смачніші, ніж ти чи я».

На жаль, у той вечір Георгій не міг знімати, бо мала 
чутливість кольорової плівки, яку він використовував, цього 
не дозволяла. Вранці ми заплатили тютюном і цигарками, 
і наші дикі артисти влаштували для нас традиційний та
нок короборі. Настав час повертатися до Манінгріди. До
рогою полювали на диких буйволів, але це відбувалося 
вдень і особливого враження не справило. У сухий сезон 
трава тут висотою до 1,5 метра, а змій у ній видимо-невиди
мо. Щоб вони не покусали, треба палицею попереду себе 
робити якнайбільше шуму. Змії хоч і глухі, але відчуваючи 
рух повітря, майже безшумно розповзаються у різні боки.

Із поверненням до Манінгріди, місцеві сестри з госпіта
лю влаштували для нас прощальний вечір. Тут зібралися 
майже усі працівники адміністрації. Мені і особливо Ге
оргію було дуже приємно, що в такій далечині від міської 
цивілізації було стільки людського тепла. Ми попрощали
ся з нашими добрими друзями. Дорогою до Дарвіна літак 
приземлився у католицькій аборигенській місії в Улешгілі. 
На аеродром прийшла сотня однаково одягнених хлопчиків 
і дівчат вітати літак, який привіз поповнення для продо
вольчих складів місії.

За півтори години ми вже у Дарвіні. Зміна літаків -  і 
ми знову у Брісбані, з ансамблем. Георгію було що розпо
відати своїм землякам. Багато питань вони ставили і мені. 
Я супроводжував ансамбль по всій Австралії. На превели
кий жаль, готового фільму побачити мені не довелося.
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Наступного 1964 року я дістав телеграму від іншого відо

мого кінорежисера, Олександра Михайловича Згуріді з Мос
ковської студії науково-популярних фільмів, який працював 
над фільмом «Зачаровані острови», і частина стрічки мала 
зніматися в Австралії. Він також потребував перекладача і 
консультанта. Я погодився на його пропозицію і працював із 
ним упродовж його перебування тут. Австралійських тварин 
знімали у воль’єрах Сіднейського зоопарку й у Мельбурні. 
За цю картину Згуріді був удостоєний Державної премії СРСР, 
а у книжці, яку написав пізніше, згадував про мене як здібного 
організатора і консультанта.

7"& С (*и

У червні 1960 року в сіднейській газеті з’явилося оголо
шення про концерт російського співака Дмитра Гнатюка. 
Ми звикли до того, що австралійці плутають, і всіх, хто 
приїжджає з Радянського Союзу, називають «рашіан» не
залежно від їхньої національності. Ми, українці, чули вже 
записи пісні «Рідна мати моя», і в день його приїзду, 17 
липня, невелика група зібралася з квітами вітати нашого 
славного земляка в аеропорту Сіднея.

Концерт відбувся в переповненому залі Ассемблі Хол 
(АззетЬІу Наїї) і залишив в усіх присутніх незабутні вра
ження. Я познайомився з Дмитром Михайловичем і не раз 
бував у нього в готелі.

У середині 60-х років відбулися гастролі тріо бандурис
ток Ніни Павленко, Валентини Третякової і Нелі Москві- 
ної. Жива гра справжніх бандуристів дала поштовх попу
ляризації бандури серед новоприбулих.

Із самого початку заснування хору «Боян» 1951 року я 
співпрацював із диригентом Василем Матіяшем. І впер
ше з оркестром під його проводом виконав свою «Україн
ську рапсодію» у переповненому Сідней Тавн Хол.
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Серед виконавців українських пісень, записаних на 
платівках «Космополіта» рекорд Ко», були: хор Боян, Ва
силь Матіяш, Петро Москані, Яків Рудюк, Зі на Мороз, 
Олександра Гай, Ераст Дорошенко.

Один з моїх імпресаріо Юліан Мельник організував для 
мене серію концертів в Австралії з відомими артистами 
польської естради, співачками та кіноактрисами Стенею 
Козловською, а через деякий час -  Галиною Куніцькою. 
Обидві з Варшави. Ці турне лишили приємні спогади. У 
1990 році я мав нагоду концертувати з українкою Мартою 
Костюк, солісткою Большого театру Москви. Ми дали по 
одному концерту в Сіднеї і Мельбурні.

Я пробував зайнятися бізнесом, не пов’язаним із музи
кою: був одним із трьох партнерів у ресторані, займався, 
також у спілці, продукуванням консервів до українського 
борщу. Але музика завжди кликала до себе.

У часи перебудови контакти між Австралією і Украї
ною зміцніли. Я не буду перелічувати всі відвідини видат
них українців, назву лише деякі: 1989 року до нас завітав 
Володимир Яворівський, 1990-го -  ансамбль «Червона Рута»
з Софією Ротару, редактор журналу «Україна» Анатолій Ми- 
хайленко, співачка Ніна Матвієнко, 1996-го -  президент Ук
раїни Леонід Кравчук. Це дуже стислий список.

Музика як навчальна дисципліна викладається в усіх 
школах -  державних та приватних -  із сьомого року на
вчання (з 12 років). Це так звана Ні§Ь зсЬооІ -  школа для 
старших. У державних закладах дітей не навчають грати 
на інструментах. У програмі їх знайомлять з історією му
зики, творчістю окремих композиторів, різними музични
ми формами, вчать розпізнавати звучання різних інстру
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ментів, а також співу традиційних австралійських та анг
лійських пісень за співаниками. Діти старших класів самі 
створюють джазові, тепер рок-гурти, і виступають у 
шкільних концертах. їх заохочують до написання власних 
творів.

У приватних школах за окрему плату діти можуть бра
ти уроки по класу фортепіано, скрипки, гітари, ударних, 
духових інструментів. Деякі школи мають свої духові ор
кестри. У Сіднеї при консерваторії є музична школа 
(Сопзегуаіогіит Ні§Ь ЗсЬооІ о£ Мизіс), де музика є фахо
вим предметом. Тут готують до вступу в консерваторію і 
водночас учні отримують загальну середню освіту, як у 
звичайних школах. Щоб вступити до цієї школи, треба 
скласти іспит. Навчання безкоштовне. Окрім головного 
інструмента, тут навчають грі іще на одному з оркестро
вих інструментів.

Приватні вчителі музики, такі, як я, -  реєстровані й 
акредитовані консерваторією згідно з їхньою освітою. 
Бони навчають і готують дітей до іспитів. Є спеціальна 
установа Австралійська музична екзаменаційна колегія 
(АизЬгаїіап Мизіс Ехатіпайоп Воапі), чинна для всієї краї
ни, яка щорічно розробляє програму навчання та іспитів, 
так званий силабус, і видає його. Той, хто складає дер
жавний іспит за програмою, дістає офіційне посвідчення 
чи диплом незалежно від місця навчання, консерватор
ського чи приватного. Існує ще інша установа: Музичний 
коледж (Тгіпііу СоИе§е о£ Мизіс, Ьопсіоп), я к и й  приймає 
іспити, видає посвідчення і дипломи. Ця організація базо
вана в Англії і щодалі має менший вплив на музичну осві
ту, до того ж, її стандарт трохи відмінний від австралій
ського, який базується на європейських стандартах.

У 90-х роках минулого сторіччя до Сіднея з Харкова на 
запрошення Інституту музики (АизЬгаїіап Іпзіїіиіе о£ тизіс) 
приїхав з родиною Віктор Макаров з кількома своїми та



лановитими учнями, який завдяки своїй власній методиці 
підніс викладання фортепіано на значно вищий рівень. 
Його учень, Олексій Колтаков 1998 року на Київ Музик 
Фесті зробив майже сенсацію, виконавши мій Перший фор
тепіанний концерт. Інші учні Макарова здобули перемо
ги на різних престижних конкурсах.

Сідней знаний своїм міжнародним конкурсом піаністів, 
який проходить кожні чотири роки, одночасно з Олімпіадою, 
і є одним із найпрестижніших у світі. Усі фінальні концер
ти відбуваються в концертному залі Оперного театру.

Будинок Сіднейської опери є архітектурним символом 
Сіднея. Він побудований за проектом датського архітек
тора Утсона на прибутки з лотереї «Будинок опери» 
(«Орега Ноизе ІоНегу»). Зовні будівля нагадує вітрила ко
рабля. Усередині є кілька залів. Найбільший із них -  Кон
цертний. Трохи менший -  Опера Хол (Орега Ьаіі), спеці
ально для оперних вистав. Далі -  зал для драматичних 
вистав і дві меші аудиторії, класи для балетних вправ, 
репетицій тощо.

Держава фінансово підтримує діяльність Опери. Для 
цього створена спеціальна організація «Опера Австралія», 
яка координує програму всіх постановок і відділів у сто
лицях інших штатів.

На дуже високому мистецькому рівні - Сіднейський ка
мерний оркестр. Він має стале місце для виступів у центрі 
Сіднея.

Педагогічною діяльністю я почав займатися по закін
ченню контракту з державою 1950 року. Спочатку моїми 
учнями були діти знайомих, друзів, або самі знайомі чи 
друзі. Дедалі кількість учнів зростала в міру того, скільки 
часу я міг приділити педагогічній діяльності. Спершу я 
винаймав музичну студію у центрі Сіднея на кілька годин 
щоденно, а далі відкрив власну. Поставив два інструмен
ти, щоби міг готувати учнів для гри фортепіанних кон
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цертів. У нас музики навчаються не лише діти, а й дорослі, 
бо в дитинстві у них такої змоги не було. Вони складають 
іспити -  так, для власного задоволення і престижу. Була у 
мене 75-річна учениця, яку я готував до дипломного іспи
ту. І напевно, вона б його склала, якби не нещасний випа
док у Сінгапурі. Повертаючись із подорожі Європою, вона 
зламала руку і ногу й більше не могла грати. На даний 
момент у мене навчаються 60-річний японець і 55-річна 
японка. Що ж, учитися ніколи не пізно.

Найвищої сходинки досяг Філіпп Шовк, який розпочав 
у б років. Тепер він -  лауреат двох міжнародних кон
курсів піаністів.

З у & їф с ь  ср & А& мсЖ ос$бсЯа(а

Ми, українці, стежили за змінами, які відбувалися на 
теренах України. Декларація про державний суверенітет 
і нарешті проголошення Незалежності ми всі зустріли з ве
ликою радіспо. Багатовікова мрія українського народу збу
лася.

Наприкінці 1991 року в газеті «Літературна Україна» 
я прочитав відгук про Міжнародний музичний фестиваль 
Музик Фест, який щороку відбувається в Києві, й одразу 
зв’язався по телефону з його директором, композитором 
Іваном Карабицем, який запросив мене взяти участь у на
ступному фестивалі. Я вирішив виконати свою «Україн
ську рапсодію» з симфонічним оркесвром. Це була моя 
мрія. У кінці серпня 1992 року я зі своєю супутницею Мар
гариток) Акай відправився до Києва: спочатку, із Сіднея, 
літаком скандинавських авіаліній ЗАЗ, далі -  пересадка 
на інший літак у Копенгагені.

Майже 49 років тому я залишив рідне місто. Пролітаю- 
чи над новобудовами на лівому березі Дніпра, я відчув 
те, що не можна передати словами. Ще кілька хвилин - і



колеса літака торкнулися рідної землі... Невеличке авто з 
двома вагончиками під’їхало до літака, і ми, зійшовши з 
по трапу, сіли в ті вагончики й опинилися перед входом 
до митниці. Багаж ніхто не перевіряв, і ми зайняли чергу- 
до віконця, де за 50 доларів видавали візи, штемпелюючи 
паспорт і даючи довідку про суму наявної валюти.

У черзі я помітив молодого чорнявого чоловіка, який 
дивився на мене і Маргариіу. Минуло кілька хвилин, і ми 
вже в обіймах Івана Карабиця. Сіли в його авто і поїхали 
передмістями нового Києва. Коли я покидав місто 49 років 
тому, усіх цих будівель не було. Під’їхали до Дніпра, а 
він такий самий широкий, як і колись. Поселилися ми в 
готелі на Печерську. Субота 3 жовтня 1992 року. Сьо
годні відкриття фестивалю. На терасі біля Оперного 
театру, перед кількома телевізійними камерами відбу
лося інтерв’ю з учасниками, в тому числі і зі мною. На
ступного дня нас повезли показати Київ і його околиці. 
Чудово відбудований Хрещатик, імпозантна нова кон
серваторія, пішохідний міст через Дніпро, і безліч но
вих будинків у житлових масивах. Я -  гість і учасник 
Третього українського міжнародного музичного фести
валю Київ Музик Фест.

4 жовтня 1992 року. Великий зал консерваторії. Вихо
джу на сцену. Це не мрія, це вже реальність. Я граю влас
ний твір «Українську рапсодію» з симфонічним оркест
ром, диригент Ігор Палкін. Олімп для кожного компози
тора і музиканта. Виступ успішний. Після концерту знайом
люся з композиторами Левком Колодубом і його дружи
ною Жанною, Лесею Дичко, диригентом Володимиром Ко
жухарем і багатьма іншими гостями. На прийомі перед 
відкриттям фестивалю -  дух приязні, дружби й інтернац
іоналізму. Тут гості з різних країн і континентів. У мене 
персонально зустріч із родичами, яких я бачу вперше в 
житті. Свого племінника Валентина я бачив, коли йому
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було б років, а зараз -  59. Його дружину Алевтину і двох 
синів Володимира й Олександра зустрічаю вперше. По
вернувся до Сіднея з натхненням писати нові композиції.

А 1993 року знов дістаю запрошення на участь у фести
валі.

У програмі концерту, що відбудеться б жовтня в Мало
му залі Київської консерваторії, зазначено: концерт-зустріч 
із композитором Анатолієм Мірошником (Австралія). Тво
ри для скрипки і фортепіано у виконанні учнів музичної 
школи ім. М. Лисенка. «Українська рапсодія» для форте
піано з оркестром.

Анатолій Мірошник (фортепіано). Диригент -  Сергій 
Протопопов.

Перед початком концерту -  інтерв’ю для кількох теле
каналів. Зал переповнений, це переважно вчителі й вик
ладачі школи ім. Лисенка і консерваторії.

Повернувшись до Сіднея, я продовжував працю над но
вими композиціями. Сіднейська консерваторія запросила 
викладачем відомого українського скрипаля, професора 
Богодара Которовича і піаністку Євгенію Басалаєву. Я по
казав свої твори для скрипки Богодарові, і кілька з них 
йому сподобалися. Він включив їх до програми концертів 
у Сіднеї, а також до виступу в польському посольстві в 
Канберрі. Після концерту до мене підійшла жінка й каже, 
що перший раз у житті бачить живого композитора, і це є 
її єдина нагода потиснути йому руку.

Євгенії Басалаєвій подобався стиль і сентиментальність 
моїх композицій. Вона сказала: «Анатолію! Напишіть щось 
для серця, мелодійне і гармонійне, щоб ласкало і серце і 
душу». І я написав «Концертну фантазію» для фортепіано 
з оркестром, яку Євгенія чудово зіграла на фестивалі Київ 
Музик Фест 1995 року.

Радіостанція 5В5 у Сіднеї записала на компакт-диск цей 
твір для австралійської публіки на концерті 1998 року:
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соліст -  Філіпп Шовк і Іст-Вест філармонічний оркестр, 
диригент - Генрі Пісарек.

Для радіо 8В8 у 1998 році я записав також компакт- 
диск: «Австралійська поезія у музиці» («АизЬгаїіап роеЬу 
іп шизіс»), 20 пісень на слова австралійських поетів у ви
конанні Елізи Еглер і Оксани Рогатин-Василик. Цього ж 
року, 25 жовтня відбувся мій авторський концерт у Народ
ному Домі Лідкомба в Сіднеї. У концерті взяли участь 
співачка Оксана Рогатин-Василик, тенор Володимир Рих- 
товський, баритон Едвард Кульчицький, Наталка Рибак і 
Анна Зелінська.

Окрилений успіхом, я взявся до написання фортепіан
ного концерту і на початку 1999 року закінчив партитуру. 
Знову запрошення на київський фестиваль. Я запропону
вав молодому піаністові Олексію Колтакову виступити з 
моїм твором. «Майже сенсація фестивалю...», -  так оха
рактеризувала мій твір і гру Олексія Колтакова одна з 
київських газет. На жаль, я не зміг бути присутнім там 
через хвору ногу.

2000 року ми святкували 50-річчя масового поселення 
українців в Австралії. З цієї нагоди я написав слова і музи
ку вокального твору «Нам в Австралії -  50», а станція 8В8 
записала його на компакт-диск у виконанні Наталки Ри
бак, Ані Зелінської, Володимира Рихтовського, Едварда 
Кульчицького; партію фортепіано виконував я сам.

2001 року під егідою Київ Музик Феста і музичного учи
лища ім. Р. Глієра в Києві вийшла моя збірка творів 
«Любіть Україну». До неї увійшло 39 пісень на слова 
Т. Шевченка, В. Сосюри, українських поетів з Австралії 
К. Фольц, В. Онуфрієнка; «Українська рапсодія» для фор
тепіано; Адажіо з балету «Причинна» для скрипки та інші 
твори.

2003 року я знову дістаю запрошення на Київ Музик 
Фест. Цього разу на фестивалі прозвучала моя Сюїта з ба
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лету «Причинна» (1964 р.) у виконанні національного ор
кестру Українського радіо, диригент В’ячеслав Блінов.

Один із моїх останніх творів (2004 р.) -  «Тарасе, Тара
се», музика і слова до відкриття меморіальної скульптури 
Тарасу Григоровичу Шевченку в Канберрі, а також «Отче 
Наш» -  молитва для мішаного хору.

Із моменту прибуття до Австралії я брав активну участь 
у всіх концертах та імпрезах української спільноти Сіднея 
та інших міст країни.

Пишучи ці рядки, я дістав примірники «Австраліани», 
моєї збірки фортепіанних етюдів-картинок для дітей, яка 
вийшла у видавництві «Музична Україна» 2007 року. Це 
мій дарунок дітям України.

Натхненний композиторкою Лесею Дичко, я планую на
писати: кантату для хору з оркестром під назвою «Австра
лія -Україна».

На все добре, шановні читачі! До Зустрічі з Музикою!



Композиції Анатолія Мірошника
Тут зазначено рік написання, або виконання чи запису.

1953 Осінній романс для скрипки і фортепіано
1962 Хореографічна поема з оркестром «При

чинна» (балет, Мельбурн)
1964 Вичерпний силабус балетних вправ усіх

рівнів (600) для «Балет Австралазія Лімітед»
1988 «Українська рапсодія» для фортепіано

з оркестром (Канал 8ВЗ Телевізія, соліст - 
А. Мірошник, диригент -  Томас Тіко)

1988 «Австралійська поезія в музиці», 20 пісень 
на слова відомих австралійських поетів 
(СБ Радіо 8В8. Воконавці: Оксана Рогатин- 
Василик, Еліза Еглер;
А. Мірошник (фортепіано)

1992 Балетні мініатюри для фортепіано
1992 «Українська рапсодія» для фортепіано з 

оркестром. («Київ Музик Фест». Воконавці:
A.Мірошник (фортепіано), Київський 
симфонічний оркестр, диригент Ігор Палкін)

1993 Балетні гуморески для фортепіано
1993 Авторський концерт в рамках «Київ Музик 

Фест». У програмі: «Українська рапсодія» в 
супроводі студентського оркестру Київського 
музичного училища ім. Р. Гліера (диригент —
B. Протопопов), а також твори для скрипки і 
фортепіано

1995 Концетна фантазія для фортепіано з оркест
ром. «Київ Музик Фест». (Київський симфо
нічний оркестр, диригент — Віктор Здоренко; 
солістка -  Євгенія Басалаєва (фортепіано).

1996 Балет «Остання ніч Поета». Лібрето Аркадія 
Новицького на тему життя і творчості Тараса 
Шевченка



1999 Концерт №1 для фортепіано з оркестром 
(«Київ Музик Фест». Соліст Олексій Колтаков 
(фортепіано). Диригент — Віктор Здоренко)

2000 «Нам в Австралії -  50!» — музика і слова
A. Мірошника, до 50-річчя масового поселення 
українців в Австралії. (СЕ) — радіо 8В5. 
Виконавці: вокальний квартет у складі:
Наталки Рибак, Анни Зелінської,
Володимира Рихтовського,
Бдварда Кульчицького

2001 Вальс капричіо для скрипки і фортепіано 
2001 Фантазія для скрипки і фортепіано
2001 Прелюдія для віолончелі і фортепіано
2001 Збірка «Любіть Україну» (видана в Києві, під 

егідою «Київ Музик Фесіу». У збірці -  39 пісень 
на слова Т. Шевченка, В. Сосюри,
B. Онуфрієнка, Клавдії Фольц та інших,
а також «Українська рапсодія» для фортепіано, 
«Адажіо» з хореографічної поеми «Причинна» 
для скрипки і фортепіано

2003 Сюїта з балету «Остання ніч Поета» («Київ 
Музик Фест». Національний симфонічний 
оркестр Українського радіо)

2004 «Тарасе, Тарасе», музика і слова А. Мірошника. 
До відкриття меморіальної скульптури Тарасу 
Шевченку в Канберрі.

2005 «Отче наш», молитва для мішаного хору 
2007 «Австраліана», збірка фортепіанних етюдів-

картинок для дітей (видавництво «Музична 
Україна»)



Пісні, що не ввійш ли до збірки  
«Любіть Україну»

На слова П авла Тичини.
«Гаї шумлять»
«Квітчастий луг»
«Лісові дзвіночки»
«Де тополя росте»

«Світе тихий, краю милий» на слова Т. Шевченка, фор
тепіанна обробка А. Мірошника

«Незалежна Україна» на слова М. Савчука 
«Розкажіть мені, діду» на слова К. Фольц 
«Моя хата» на слова М. Катічевої



ЗМІСТ

Ранні роки............  ..................................................................4
Музика — моя доля................................................................. 7
Мої брати.............................................................................  18
Голод 1932-33-го років..........................................................21
Батько — кустар-одинак.......................................................23
Моя мати ...........................................................................27
Подорожі  ........................................................................28
Почалася війна..................................................................... 32
Німецька окупація............................................................... 37
Расова комісія.......................................................................51
«Тільки для німців»............................................................ 53
Театри, футбол.................................................................... 54
Шлях у невідоме.................................................................. 57
Німеччина..............................................................................59
Як нас підвезли американці............................................... 83
Нарешті -  воля..................................................................... 87
Життя у замку...................................................................... 97
Знову в таборі..................................................................... 102
Австралія............................................................................. 121
Українське життя...............................................................138
У школі ................................................................................150
Подорожі Австралією.......................................................153
Гості з України................................................................... 159
Музика і музична освіта в Австралії..............................160
Зустріч із Батьківщиною.................................................. 163
Композиції Анатолія Мірошника....................................168



Мірошник А. М. 
М64 Музика і доля/ Анатолій Мірошник. -  К : Муз. 

Україна, 2008. -  172 с.: іл. 
І5Ш* 978-966-8259-35-7
Книга спогадів відомого українського піаніста і ком

позитора А.Мірошника, який мешкає в Австралії, охоп
лює великий проміжок часу: з кінця 20-х років минуло
го століття -  до сьогодення. Крізь авторське сприйнят
тя подій читач дізнається про побут киян в 1930-ті роки, 
в окупованому місті під час Другої світової війни, а та
кож про цікаві факти з життя автора і наших співвітчиз
ників, силоміць вивезених на роботу до Німеччини, а 
потім в еміграції.

Книга адресована широкому колу читачів.
ББК 63.3(0=УКР)6+ 

+85.313(4УКР)6

Відгуки на книгу просимо надсилати за адресою: 
апа£о1іі@ит\їге<±сот.аи

Літературно-художнє виданкл 
А н атолій  М ихайлович Мірошник: 

МУЗИКА І ДОЛЯ
Редактори В.М.Пономаренко, М. О.Шин 

Коректор С. О. Герейло 
Комп’ютерна верстка В. М. Пономаренко 

Художнє оформлення та ретуш фотографій Є. М. Ляхова 
Формат 84x108 1/32.

Умов.-друк. арк. 11,55. Облік, вид. арк. 9,75 
Тираж 1000 Замовлення №  8-211 
Видавництво «Музична Україна»,

01004, м. Київ-4, вул. Пушкінська, 32 а 
Свідоцтво про державну реєстрацію: 

серія ДК № б2 від 25.05.2000 р.
ТОВ «Бізнесполіграф», 02094, м. Київ, вул. Віскозна, 8



Батько, 
М. Г. Мірошник.

1910р.

Мати,
М. Г. Мірошник. 
1905 р.





Мати, сестричка Олена і я -  А. Мірошник. 1925 р.



А. Мірошник. 1928 р.

У П ’ятигорську.
А. Мірошник з батьком 
(останні иораворуч). 
1936 р.



Родина Мірошників на відпочинку. 1937 р.





А.М ірош нику 17 років. 1940 рА.Мірошник 
після іспитів. 1939

У класі Київської музичної школи-десятирічки: ліворуч -  
Е.Кнігов, Т. Коваленко, праворуч -  А. Мірошник. 1941 р.



Управління в с права „ т , п  цто при °Н К  УРСР
Середня м узи чн а  іило.іа  

при К и їв с ьк ій  О рдена 1ен!иа К о н се р ва то р 1!

А Т Е С Т А Т
Ниданп ией лтнтзч громадян.-и. І і^|: '■ і̂ у.Ц .1 «>'<''ЛО.'Ихх;'.*-.. 

ШО И-Ш-ЛН В... І .А І ІЛ І  і А. ДНЯ МІСЯЦЯ І^ї^р.
в той\\ що в і.н з і1* року плечап.сл а ЗчЛчдЬкь-.ііА...
— . ......... ..._. .  . | закінчи -І-.
в 18-Іі. і?ЬиІ ОЗОНЯИ ісу^і'̂ г*і'л.- :іЛЛи/. Л\Лі і-іЛНуЛ;...^..; ... ' ...'' .'•
 ,--  ІЗ^'.иЛ&ІЗД.ЗД^.М.ГіІС... відділу ЦЬОГО учн.іиіц.)

V ф'Ж'имькості „ ійЙ1і?і.М і *. <йм а— ------ ----------- ----------------
а так:шя оцінками:
1 %* мри* \а$1£-елф4^. 4 -.г.- :шиш .
^'\яА.;л«іг- _*.«иГ*?.«Ь. і 14 '.Я*****... •.;..;.....чи?..
3 '%теша~{аіик....& .;•.»<ум.н  15 .Х^тА.—.-....... ..................  
4 -> л.:УІі£Щ.‘ч;.ріь ..и&£--гя+~- • 16 %ллм&^л:іц^. ла£4,ииЖ‘
~ ■***■ ї г ІЬ і -.:.. 17 ..... Л Л .£ ....х .іи ь* '
«  1 - і V .и ь н л 18 ДлідА-..-ь *ь к >л . - ш .а ,и ін н л
,  з ін и ц і# *  із їїфааенП.... . ай&іл. ..
я • ♦»>*. ! .*. ?4і&шф*йМ. - ., 2043ици’4*ліе_.  ^  о£рх.„
9 21 '■■&**$'■* ....  .-.’-вА .-;• .

10 к .^Щ іШ и м ік ’̂ Іі‘А**иМи> 22 <&сйіі»АЙ.̂ . .. ..■'£*&•..
! і .<%:■'&!.&>' ........ і-- *£» —  £  ^ ^ і ї й й 2 Л і а ^ и « « л .  

^2  .Ц ф ф  ■ _СЛ*&<£ м  ___________ _____
На пілставі в.." Ц-\наченога гр. _______ , ,

»-• виконавша.'!' віі акаиешиїі вимоги надана ксаяіфікація -.- ......
   Й*&К.С?'ЙЙС ,І!!4&НЛ£ііА~.... .. . ■ :

Д и р е к т о р  Р д р . ^  / ,

1 « . . .  м. п. З а в . у ч б о в о ї  ч а с ти н и  і  н  .& *  ' '  "'

З з я  в ід д іл о м

Цей атестат атиано .... І.І./п .Х Я  ^ .р . .в м. і} ? * :}:.(: & гі 
і ’ зареєстровано в ки т і ркстрації атестатів з» № -•««> .1  _____

аваи5.'-!’-''аш ^Ж:і^и№'і~»«а^іш®ш8гардіа)!іе4#явв8<

Атестат про закінчення середньої музичної 
школи при Київській ордена Леніна консерваторії. 1941 р.



Тимчасова

' " Щ *

Н ац іо н а л ьн іс ть . Пег (Хаііоиьііквсі)

ЧАСОВА ПОСВІДКА
М ає в а р т іс т ь  д о  31. 12.  1941.

У о г іа и іш е г  А и з ^ е із
кисШ р ЬИ  Ц І  І * * « т Ь с т  1941

ІН- ж «на гн йіж ом атн й

ксЬогсп аш: „

« Л  а. /пк й ііс » с г Ь е іга Іе І

мсіпмк СЛУ̂-УЬ<!У>
\У о Ь п и п к :
Мле це  ЛГО.ІОСИТІІ у  райиіімій ж я т л о у іір в в ) 

свм-и іі д окум ен там и  о с о б и с т іш ії а б о  в и зв ан и м и  н а '
К ож на  зм ін а  к вар ти р и  (м еш к ан н я) м у с я т ь  б у Л  з з р а з  повідом - 

.«•на. не  п о сл у х  ц ь о г о  р о зп о р я д к у , б у д е  п о к аран и й .

Ь а і *»сЬ М п  М а И с а в І  Мг. ЗДиН К і е ^  и в (* г  У огх«і*евпгг РсгяопаІ- Ьпг. МІІІІжпмріеп аш 1941 цстеМН.Уегаспаептіс іег \\оЬпиіцс І>1 » о Г о г І «ієн» *МІа*пДІСса МеМс. 
а  т і *  а п х и м 'ія г п . М с Ь іЬ с М * « п г  Йіе»«г А п о п іп и »  » іг й  Ь сяігяП .

З а  М іського Коменданта^
РОг й е п  Б іа г і і к о т т а п г і а п іе п

посвідка, видана 
А. Мірошнику 

німецькою 
окупаційною 

владою м. Києва.
1941 р.

>'•?- ’ *- Т2Я і;  .і;  ііз і-ЛШ М *;'--*  
к - ь г і ч ч л і о и и  і н о : с і ' і '

■ і.

в  / с о п у ,  що в і н  в  с т у д е н і  М у з и ч н о г о  0£ у

■ В і д д і л у  У   К у р с у  х и ї в г ь к о ї

К о н -зр в а т о р ії.

Д ій -в о  до

Д ій -и о  до _- -  ' І 9 «  р.

Студентське посвідчення. 1942 р .



А. Мірошник, 
м. Бесков, Німеччина.

1944 р.

Медсестри, які 
доглядали 

А. Мірошника 
в госпіталі, 

м. Шнайдемюль, 
Німеччина, 1944 р.



А Ш Е Р  Е Х Р Е О І Т І О І А К У  Р О К С Е  

О. Р. ІМОЕХ САК!^ &

0  1 1 3 7 .8 7 4  7 ^ . . 1 .
(К е я Ь іга ііо л  п ^ Ь с ( : 16—39306-1

г л ; Д 9 , ^ с ь

(ОїНсг діуеп пате$)

1)1’ картка. Німеччина, 1945 р.

уогііЬвг̂ л̂ впд 3$**$аеп§'еЬйгіекеі'&:
М ІУ ТА КУ  О О У Е К М М Е М  О Р  о е к М а іч у

Т с т р о г а г у  Й с а і з і г а ї і о п

№ те М і  Г о я о її п і  к.
К а т е

$15п<ііде Агігеме КІ«£о« 
Регтапепі АсМге$$

2уіі\усіікіс Ксді$1гісгипд$кагІе

А п а ї о і і ^  А І іс і2 .8 .І9 2 3 0 е * с Ь !е с Ь і т & п п І І о Ь
Аде $сх

ВегиГ Миаіісег
Оссираііоп АгЬеій£еЬег: 2«2І. ісеіпеп

.Іеїхідс Агіге$$е В ж у г е а Ш ,_ .Ж х & Ь і. 60 Ь е і  Е І 1п*П £еГ  
Рге$епі А(ісіге$»

Р е г  Іп Ь а Ь ег  с)іс$сг К о г іс  і$і аІ$ Е іп ж о Н п сг  уоп •'іег 5(а<^1 В а у г е и і Ь  ( т о г і і Ь е г » ; е 1 і в п < ї  )  
у о п « ї іп Й іт й 6*9 г с я і ї їг іє г і  ип<4 «  іімп о д е г  Й к > .  ...у> і«гп*  \с г І» о г с п , $кЬ  у о п  :< Й е> ет  Ріне ї й  с п іГ е т е п .  
І іт іс Іс г Ь а п с І І и п д  а іе * е г  М а & п а Н т е  ГиЬгі :и  « о їо г і ір е т  А г г « { .  Р е г  Іп Ь а Ь ег  с і і є ї є і  :5 <Ьсіпс$ т и В  <ііе»еп 
А и іу^е і*  *ІеІ*  Ь е і *і<Ь (йЬ геп . . . .ЇНс Ь о іс ісг  $Г (Ьі« с а п і  1$ сіиіу г е д к іе г е с і  « а гмісіепі о* іЬе ісчуп оГ3»угеигп (тогиовге^п. ) 

апсі і і  р го іііЬ іІс сІ їго ш  Іе а у іп д  іЬ е  р іа с е  с іе$ ід п а(е< 1  У іо іа ію п  оГ іЬ і»  г еЯ гІс іо п  

ч\іі! ІсасІ №  іт іп е с іи і іс  а гге $ !. К е д і$ Іга п І мгіІІ а» аІІ І і т е *  Ь а у е  іЬ і$  р а р « г  о п  Ь і ї  Р ^ ^ Ц ^ З И  і  В Е Ц І Л

38795
І е д І І і т а Н о м - М и т т е *  

у  Іс іс п іііу  Саг<1 М и т Ь е г

ІДО сгесЬгн! <Ле< Іп Ь а Ь ег*  /
$ ід п а» и г с  о і  Н о іс ісг  ___ ____КідЬгІтіех Ріпдсг 

(Р іе $  і* і  к с іп  {’с г$оп аІ-А и »«уеі$  и осі е г Іа и Ь і к е іп е  У о г г е & І е .)  
(ТЬі$ і$ п о і  а п  і і і е п і і іу  с к х и т е п і  ая<1 аІІочу$ п о  р г К Н е д е * .)

М а т е  а г ^  Й к
^  І  $ .  А г т у

Реєстраційна картка. Німеччина, 1945 р.



Зліва направо: брат Григорій і друзі -  Микола та Іван, 1946 р.



Сітіїіап Р«гвошіе1 ОГСіее 
120̂ Ь З^а і̂оп Новрійаі АРО 403

5^ап.46
ЗиЬ^вс ї̂ Сіуіііап ЬаЬог.То : ЖЬот тау сопсегп.

ТЬів їв іо сегЬІГу 1*Ьа* £Ье £о11ошіав патвЛ вйа1;в1е88 
сіуіііап, ШКОбСШШС Аналоїі, Ьав Ьввп етріоуей ай йЬів 
іпвйаІІ&ЗДоп Ггоп 2 Ли̂ иа* 194-5 1 ^апиагу 1946 ав а
айвіеіап. Ніа ввгуісв Ьав Ьввп вхсвІІвіЛ.

НОВЕНТ ЗОККІНВ 
Л 8"Ь ь-ь. МАС СІУІІіап Регвоплеї 0£І±свт

Довідка про роботу в американському госпіталі, 
м. Байройт, Німеччина, 1946 р.

*
ь

А. Мірошник, В. Цісик у замку Гіршберг. 1946 р.



К О И 2 Е К Т

к̂спл/а РаЬгеЬутекоЬо 

АлвІОІв Мігоігпука
(іагИВІап)

К О Н 2 Е К Т

КопІмЬв&игЬіояп

^коЬ РодгеЬігкку

Йвпійої

АлаїОІ Міг05сЬпуіс

Обкладинка програми 
концерту Я. Погребінського, 

1946 р.

С І5 У К  \У О іХ Ю У М У К  
уюшізт-уіктиог

ЗККУРАС2-УІКТІЮ 2
СЕІСЕК-УІКШОг

КопгсНтарИег ілуічпгкоіі Орсгу 
Ко№егіш$кг сісг Орег ілгтЬсг#

*

М 1 Я 0 3 2 И У К  А МАТО І

РІАМЗТ-УІКТиог

*

Програма концерту
В. Ц исиката

Г г с і Ь и г л  • в г ..  2 Ь ,  О е г е т Ь е г  І 9 4 6
А. Мірошника.
Фрайбург, 1946 р.





Д а м »

('Л П Ч.ТО - ІотЬітсО* 10 V 33 - 

И*ггв
Л п а ї о і  ■ ! г о я п у к

А52**Ш5ЙНЯ.

Квитанція про 
виплату гонорару 

на Франкфуртському 
радіо. 1947 р.

»«»№>• О.м. 1 9 . 8 .4 7 . п

5есО«К. Ьіу, *КДЯШ»ГВЛ.ЯІІС* ІК 1 а ¥ ± ® г )

от Р г в і ї д в  2 6 . 9 . * 7 .  « я * . .  1 7 .0 0

Н і »** МЛ»іЛи«в *  Ам оЬвп оапоппівп $**&«&. Ьі». АиІпаЬяа ««іпЬФ-вп «лг 
тй  №п«п в*л Полога» кап
«м и  * Ж'тШНМЛяШ* ̂ ІлЛиЛаі*«Ьж1е .-**• ■ *»■■•!- -я 1

т « # . Л ь * і Л ю и » , )

ОнтеК «1» А.ппоЛто Лвч Попогач даІММвп 5І« ііі* лН <Іівмт УеЛгев мті Лея ияивіїія 
аиІ'овЛМиїеп в«-Лда.«в*п еііпувіїМнМІсп.

${аОмНеаісг ЛГсЬаКепЬигд
См -чтІІс іІип^і ІпІспЛапІ А. О. НгІІЬгОгк • ТеІ. З І Я

МіПмжЬ, Л«п І. ОкічЬег 14-17, 19.30 І!!» 
їй <1еп К*тп(пі>Ів1«і ім. Кг.Ляіпп

Коп2сгі=ДЬспС)
інкоЬ І'оЬгеЬіішкуі

КепІглішЬ-УігІїимк 
Лпліоі Ліігом/нук

Рішім

3. КОІ.'ЯНК’ГїТХКУ 
К МЕ№ 0350 ІЛЧ .У Р0иК£ВШ$К¥і .

V Н О С & А М
і. т е їь і

Програма концерту 
Я. Погребинського та 
А. Мірошника. 
Ашафенбург,

1947 р.

Р. 1.І52Т .
А. ПУОНАК . 
К. СНОРІН 
Ь. 1)К1ЛВЕ$
Є. 1Л52Г .
К. «ВІКО . і. ПГ1АІІМ5 
К. ПНІСО .
Д. ВКАНМ5 
і‘. 8АКА5АТЕ

Г/пртлкАг Ка/шнії!- іУ/. 10

М'аисг аш$ „Сарр*Ііа"
Ні о̂іґЧо5«ім«< иен
1.1 пщпгічіісі Тат  /Уг. 5 
Хегеп/иір(/лртгікіии- Там Лг. & 
Ліг рргуж

жовтень,



]акш 'рдкгЖткщ
С О К Т К Е В А 5 5 Р .Л 'ІК Т ІЮ $

А іш Ш  Щ ш убіщ к
Р ІА М І5Т-У ІКТ ІЮ 5

*

гк іво икс  1 15 к.. з. л у к  ї ї

1. Тс-ІІ

1. 5 , К«хі»$с«Н»гку . . . .  К ош сгі
•рісіі ). ІЧівгеЬіімку

9, Р. М сгхІсІмоЬіі ..................К0ГКІ0'СврГІССІ090
ьрісії А. Міпл<і«*ук

3. І- уоп В сгіЬ ом т
іцйгіі 1. (ІіщггЬипку

II. Т еІІ

1. Р. М*їІ . . . . ІХ ^ілП мЬг О е,.-гИ (с Ь« . Ю

а. А. і Л о г о с е ..............................Н о то гс їк о

5. Р. СЬор(п . •

4. ь  ини>сз . . 'Х'оїхсг ви» „СоррсІІв"

д. р . и » г і . . . . ..................... Цідоіеііо
Ч5іей А. МігвФпук

7. \. Й гаЬ та  . . .

8. Р. ІЛ їяо ..................................їчгегю<іс

9. }. Вгаїип» . . . . . І.Іп{)аПч«і>сг Ід и *  Мг. А

10 Р . З в г в м іс ..................... /£ідеипсг*с4м-г>
їрЬ‘11 |. РодгеЬіЛ*ку

Програма концерту Я. Погребінського та А. Мірошника. 
Фрайбург, 1946 р.



Студентське посвідчення 
Фрайбурзької музичної 
академії. 1947 р.

Н О С Н 5 С Н І Л Е  РСІК М І І 5 І К  . ■

ІИ  Р К Є ІВ Ц ІР С  ІМ  В К Е І5 С А І )

ЗТІЮІЕМ-АІІЗУ/ЕІЗ Иг. 4$.*

І ; «  '  V  і  У  С  і  С і

р к е ів у к с / М і  1 ^ 1 :

СЦЕ Ш Т у И О

ЩЕ№АКЖ¥ С0МНІ85І0К 
Гог -іЬє

ІКЩШАЇ'ХОНАІ. ЮРЇГЗБЕ 0КЗАЩ2АЇІСШ
оз гокБ овкманг

ЛКЕА ІЕ А М : .*? ....................

ТНІ8 18 10 СЕКЇІРЇ -ЬЬаІ: . .Ч1. •. .*! Л Л .9 Л А Л А Л . ЛЧ'Ї*.*.1. .
Ь а в  Ь е е п  -Ьєв іЄ З  і п  .  Л т. \ ......................................................... а п й  ( і а з  Ь е е п

о і а в е і ї ї е й  а  я  а  Л  Л8Д . СЛ * Л 8. .  « о г к е г .

5 Т А К Р :
Г°г ?  Г  /  (г.ь»о

N  4 Ь .  /® е а  ш е ю т ш в ч  о т с і к

Ї)А® і  2 4 Ї Ь . Л « т в в Ь в г  1 9 4 7 .
А о Ьа їГе п Ьчге

Ш  \ЧУ-

Посвідка УНРА, 1947 р.



Транспортний корабель «Генерал Стургіс». Венеція, 1948 р.

Хворі на верхній палубі. 1948 р.



Свято Нептуна 
на екваторі, 1948 р.

Н а кораблі. 
Перший зліва 
А. Мірошник, 
другий -  Боб 

Люндріган. 1948 р.



Містер Бернард і А. Мірошник у барі. 
Батхурст, Австралія, 1948 р.

Книга з підписами мешканців табору у Бархурсті, 
подарована А. Мірошнику на прощання. 1948 р.



Українці танцюють. Батхурст, 1948 р.

С оом еп і' Ргаіке 
Рог В аіі Ріапікі

М г .  Е и д с п с  С о о ї ї с п $ р г а і з е с і  іН с  р с г і о г т -  
апсе їЬе 25-уеаг-оМ Укгоіпіап ріапі$*, 
Апоїоіе Мігоіхпук, о і оп аисШіоп уе$*сг- 
дау.

ІМ РК Б 5 5 Є О
С 0 0 5 5 ЕН 5УОІШС ІЛааіпіап рістіЖ Апаїоіе Міго- вхпук (ІоІІ) ітргввносі Мг. Еидепо Соовяепв аі ста аиЛИоп аі іЬв Сопхогуаіогіит уе*- Іогсісгу Оіюсіог оі іЬв ГгсіЬогд Сопяегга* I о г 1 и т (Соп-папу) 

опсв сіоісгіЬоіі Міго- втук'н іаіепі ак "ер- ргоасЬіпа авяїи»."

М г. 00058ЄПЯ, » 1ю  Ія
сопйисЮ г оГ іН е Зус іп еу  
в у т р Ь о п у  О гсИ еяіга . аа їй  
Ш а і  Ш гокЕ пук ж а з  “ а  
Ь огп  т и в іс і а п  «?Кї! Ппе 
Іаіепі"

сагеи-.’Ч » * « І Д Р ° °  * П !' ,!І
- и  «ВИШ Ье а рНу і! Не 

«еге ттрсіїп і іо шс« ир »пу 
біЬгт «снраіім і.

Ні* тшш* »сге Шмггиріеа 
(Іигіад іЬс «аг, *.п4 (іе її** 
!\ж1 »«у шив сіш т  Іо і>мс- 
и*е-

•‘Я  Ь* еоиМ ргасііж Гвг я 
гееКлІ І й т  *игс І» іт -
рге» Зуйііїї *иаіепсе» *і»і 
Ьі* *іпс«і!у апй «гШігу 

‘Вуйиеу гЬаиІй Ьвяг Ь іт '  
Мігоіаіук. »Ьо и  МЧООКІ 

їо Ще Міягапі Кеогр’.'.ол Ссиїго 
а! в» Ній пі. »т»«4 т  АштИ* 
*1ІЬ * рлпу оі Наїїи- гоївіаіі'. 
Іаяі гоов№.

Шгошіі к
їл- ЬееаП ІЗІ8 а .
•иаиі аі (Ье Сепжґївіогіит

оі Мияс. Рїеііжгв. Оекпапу. 
іп ІИТ.

€ Ш м £
8ЙК

Зустріч з 
диригкентом 
Ю. Гусенсом, 

1948 р.



8 У О № ¥  РКЕ83 и N IТ Е 8  ТО  ЕКО О К8Е ОУЕК8ЕА8 
А Ж  АІІ5ТКАІЛАК РОКЕСАЗТ5

. . ргоуесі Іо Ье Ьу £аг іЬе т о з і  а с с о т -  
е\у А изігаїіап  т и з іс іа п  луЬо Ьаз у е і с о т е  Ье£оге Зусіпеу аисііепсез.”

Ье із а  р іап ізі єп сІолуєсі т и с Ь  аЬ оуе  іЬе

Зусіпеу М огпіпд Н егаМ . 2 8 /2 /5 1 . 
рІізЬеа №

О аііу  Т еїедгарЬ . 2 8 /2 /5 1 . 
огсііпагу.”

Зип. 2 8 /2 /5 1 . " 0 £  а іі іЬе № \ у А изігаїіапз луЬо Ь ауе ріауесі ог зипд іп Зусі
пеу. р іап ізі А паїоіі) М ігозгп ук  5еешз т о з і  Іікеїу Іо сопІгіЬиіе зо те їЬ іп д  
огідіпаї апсі \у о г іЬу.гЬ і1є іо  оиг т и з іс а і  а с ііу ііу ."

М іггог. 2 8 /2 /5 1 . " . . . ап ехсеїіеп і е х а т р іе  о£ іЬе сиііигаї іт р а с і  № \ у А из-
Ігаїіапз сап  Ь ауе оп іЬ із со и п ігу .” “ М ігозгп ук  сіетоп зігаїесі а  сіаггііпд ІесЬ- 
п ідие Іо а раскесі апсі епіЬизіа5Ііс аисііепсе.”

Відгуки преси на перший концерт у Сіднеї, 1948 р.

Гуртожиток у Конкорді. 1948 р.



М и х іс а і М їд г а п і

Т а їе п і
м ?  САІЛУЕІХ'5 геїизаі Ьо ге 

Іеазе ІЬе Іаіепіегі ріапіз 
Апаьоіе Мігозгпук Ггогп Ша 
согигасї (о игогк ир Со Іига уеагз 
іп ап іпйизСгу “еззет іа і іо 
Аизігаїіа'з сіеуеіортепі;’’ Із 
ЕесЬпісаІІу соггесі

Аз Мг Саіілгеїі зауз, оІЬег Іаі- 
епіей Ваіі ітт і£ гап гз  (“апй 
чуЬо Із іо ]и<3ве Ьаіепі?") тідЬі. 
ге^агй Мігозгпук'з геїеазе аз а 
ргесейепі ґог езсаріп^ їго т  СЬе 
сопЬгасіз ІЬеу аіі ассеріей аз 
а сопсІШоп оі сошіпв Ьеге 

Виї ІЬе чиезііоп агізе? 
ч'ЬесЬег (,Ье сопігасіз зЬоиїй 
Ьауе зисЬ Іітіїесі Сегшз 

Мі^Мп'ї и  Ье агаией СЬаі 
сиііиге із аз ітрогіап і Іо оиг 
йеуеіортеїи аз {асіогіез?

Л  М О К  О  Н іс т і § г а п І 8  
\ \1 ю  а г г іу с с і  г е с е п і іу  

Г г о т  ^ Е и г о р е  І8 а  у о и п й  
І І к г а іп і а п  р іа п і$ { , А п а їо їс  
М ір о я г п у к .

Е и ^ еп е  Осюззепз, Сопсіисіог 
оґ ІЬ е Зусіпеу З у т р Ь о п у  Ог- 
сЬ езіга , зауз Ье із а  £іґіесі 
а г ііз і .

“ Зусіпеу зЬоиІс! Ь еаг  Ь і т , ” 
О ооззепз зауз.

В и ї М ігозгпук Ь аз  с о т е  
Ьеге и п й ег  а  р г о т із е  іо  хуогк 
Гог Ш е С о т т о п т с е а ІШ  Гог аі 
Іе а з і а  уеаг.

ІГ Ш е О о у е г п т е п і  іпзізі£ 
оп  Ш а і Ьопй Ье т і ї  Ь ауе  пс 
с ііап се  Іо г е з и т е  Ь із т и з іс а і  
з іи й іез  Гог а  1оп£ І і т с .

■\\гаг  іп іе г т р іе с і  Ш езе Гої 
ітео уеагз «гЬеп Ье чуаз іп а 
С е г т а п  с о п с е п іга ііо п  с а т р

Н еге із а  сЬ ап се  Гог Ше 
М іп із іег  ґог М ід та ііо п  іо  Ье 
£епегоиз ап й  сі о Д и з іга їіа г  
т и з і с  а  £оосі іи г п  а і  Ше 
з а т е  ііш е .

Н е сап  ге їеазе  Ш е уоип£ 
ш а п  Г го т  Ь із оЬП цаііоп апс 
Іе і Ь іш  оп  т Ш  Ш е зок 
Гог ^ Ь іс Ь  Ье із Ь езі зи ііей .

\У Ь а і аЬ о и і і і ,  Мг. Са1\уе111

Відгуки у пресі про заборону 
звільнення А. Мірошника від 

контракту, 1948 р.



Лист Міністра 
еміграції Австралії 
А. Колвела. 1948 р.

о т е *  с* та*
Мінівтеп гоп  іммвдплтгон. 
гАяидмгхт ноиі*.
СЛЛМЖПЛ. А СТ

й Л с ї о Ь в г ,  1948.

СОММОЬМЕАІ.ТН ОР АІ(ЗТЯАиіА,

Оеаг Мг. Нігозгпук,
І аш іп гесеірЬ оГ уоиг гвсепі 

Іеіівг апй йезіга Ьо йЬапк уои Гог ЬЬе рЬоЬоегарІїз епсіозесі (іЬвгв-»іі;Ь.
І зЬоцісі Ііке Ьо за у Ьоте тиеь І еп,}оуе<і уоиг регГогаапсе а£ ИЬе ЗаІЬигзІ» Сепіге, апд І Ьод)в ьіїаЬ, «&ея Ь&е йілв соаез Гог уои Ьо 

Ьаке цр уоиг дизіс іп вагпвас, уои *ІІ1 Ьауе вУвгу зиссезз.

Міпізївг Гог. ІшівгаСЮс,
Мг. А. Мігозгпук,
Нерайгіаііоп Новріїаі,
СОИСОВР. К.5.77.

Репатріаційний госпіталь. Конкорд, 1948 р.



А. Мірошник 
на кораблі. 1948 р.

Брат Георгій (Гриша) 
Мірошник. 1948 р.



N0  КЕІ.ЄА5Е Р(Ж 
6 ІРТЕ0 РІАИІ5Т

С А Н В Е К К А , Т Ь и гїсІоу . — - Т к є  у о и п д  
и к г о іп іа п  р іа п із і  А п о р іє  М іго зх п у к  с о и У  
по* Ьс геІеа$ес1 Ь о т  ЬІ5 со п їго с*  * іН і їЬ е  
С о т т о п \ * е а І ї Ь  *о м'огк іп іп<іи$*гу {ог ї**о 
уеаг$ , їЬ е  М іпЇ5*ег 
^ог І т т і д г а ї і о п  
^М.г С а І^ е ІП  5 а і сі 
їосіау.
Мг. Саііи'еіі .чані Шоі. і і Мігозгпук шеге геїеазесі Ггою Ні8 сопігасі. таму оІЬег Ітті̂ гаїЦк «Г «геаі агіШіе аЬІШу тірьі аі&о чеек Шеіг геїеазе.

Мг, Сзій с И. іп  Ше Н ош с иТ 
Яі-ргезепІАИгея, и а§  апллч-гіїи;
Мг. Науісп <Ш>., Х& У /.К  
»ік> агі: «' і Ні1 тт і.ч іі'ї '* . аЦ«?п- 
и««» !<> а п  «ІН аййІ Іп Іскіау’:- 
ОаІІу Те1ецпарЬ оп Ш гомиук,
«Ііогп ОвМ Ш , сой*
йисіог о ї  Іпо  Куйпсу 8утрН опу —     -
ОгсІіРвІгл. какі «з*, и сіП«1
агШ

Мг. Саіирії к;ІіІ іі « ах  сіе- 
•>5гаЬ!г- И іаі Аимгйііа яЬоиШ 
(мус {Ьс ЬепсіН й І Міго- 
»п ук‘б « а к т .

Т Ь еге  іш »  п о  іІои Ь і Лин- 
І га їід  нт.иііі Ь е а г  а  ; г м І  <І« и1 
іпогр .іік іи і і і і т  іп  ІЬр 
(и іи г г  рго» І«1«-с1 Ье Ьагі Л іс 
Ігп а о ііу  л ін і р а ііп іс ч -  І Ь а і  
гиияі Ь«? я і і іп і  іо  де-піи.ч 1Г іі  
«е-ге іо ГиШ! і и  ри грпм ',
Мг. Саішеїі какі: “І п т

кип? Ье «псі геасГу гесокпі- 
іічп  Нсге аш і Ьс $ігеп  а т р іе  
пррогіипШе» иНсті 1к- Ьав їи і- 
пііей ьі* соп ігасі к ііЬ  і їй' 
Отч*гтгісгі{.'‘

0*Ь сг$  \Уі*Ь Тоїепі-
Мг. СаІн-сП хаігі М ігош іук 

соиМ поі їх- гсіеамкі (гот  НІ» 
сопігасі Ьееаиде іЬеге т ір іи  
Ьс тану гііінт ВаШс і т т і -  
егапі$ « по Пай егеа і пЬШіу ш 
її «кіс. агі. ііитаЦіге апгі рго- 
АжгіоПа] осгираМоп».

Піеде їжоріс оотреімі 
«-адегіу ;<» «оте іо АіШгаІіи, 
п сі іЬеу иікіегхіоод (иііу іЬе 
иіН ііге  ;«пй ІтрІїсаНоп» ої Ліс 
с д а їш й  итґсг «гЬісЬ Ок« 
"'«те ?№м*рі«!..

\\'Ь ся  ї іи у  \к«а> т и  іо  ич>гк
СІН'У «<ТЄ !»«! (НПМСІІ ГО 

гм ір іо у а ігп і ягіїісЬ т і ц і н  Ьате 
«гАїгисіІїї- гПегі оп апу 

•ЧіП- ог іаісп ія (Ьеу ро'.Ч'-' -г<і.
А сйпгіНіо:: пі іЬеіг ассері- 

а>кя* Ьс*** «їм іЬаі іЬеу ши,'і 
ос ргерагсгі іо я т ’е Іог ир (о 
(« о  у м п  іп аі<1и.ч!гіе5 ііі.гі ос- 
{•мраііош; Піп і «еге їіі»і (о 
іі'.с йсгсіорш сш  ої А«»ІгаПа, 
ний іп «Ь ісії іЬсгс »а*  ч г>

С Е Я Ш 8  А Т  
\ У 0 К К

А. Мірошник -  санітар 
в госпіталі Конкорд. 
Публікація у газеті. 
1948 р.

«Нема звільнення». 
Публікація про 

відмову А. Мірошнику 
у звільненні 

від державного 
контракту. 1946 р.

М и г Л е г е Д  \
П О І  І І

5ус!пеу с!є*е 
гепіе<і Ьу *Нє і

Від сиі ІІ
ЕпдІізЬ о

Т Ь с  р п 'с с і  о і  Ь* 
г е ( їи с * (і іп  $ у < іп єу  »Ь; 
£ 182.



Мого іЬоп 500.000 сорІ«» ю И

ТНЕ 8Ш щ  непу 
*■"" мши

Л Г В Ш . ВКЬИВЬИ 19. І»48

зііап
їзсаре
СИіпа

тіімтеїм. и<ч4п. 
аго а т о п д  Н»с р с о р іс  у^Ьо 

10 Ье{оге Же СоттитЧ»

>1* <н« Ісокілд Н>» сеипігу Іл *Кс 
іл СЬіпаЧ ЬМогу.

ШОЯТН А 
ГОКТУМЕ ОЕАТН 5ЕСКЕТ 

Неагі- 
Ьгокеп 
сіосіог

НАИОЗІМБІЖЕО
РОК £20,000

Стаття «Руки 
застраховані» 

на першій 
сторінці газети 

«ТЬе 8ипс1ау5ип».
1948 р.

Вхід до 
гуртожитку у 
Медовбенку, 
1949 р.



тис

ШПІЛШІДН »**гстІ рісшім Лпоіоі* Міг о* тук ІреоЮе М& шЬо аггіт«кІ іп Аи*ігаІіо ким Мау. іаІкіпд *о 
тідш гн« *»Ьо аггі*кі оп іЬ* Уїо&*і*г У їелгу.

О О С Ц М 1

М ід гоп ^ Б  І п с Іи с іс
¥  1 0  1. 9 1 1 5 и о . Г Ї ' . ' - ' Г ^

А т о п д  8 8 3  сіігр іо сес і р*г*©п* ч»Ьо аггічмМІ 
*п $ у 4 п е у  Іа*> п ід Ь і  ох і т т і д г а п Н  ш егс  е  
со п сег*  « іо і іл іи  оп<і о їЬ с г  т и і і с і а п і ,  ♦Ьгес 
сіос»огх, іп і іи і» п о І  с Ь « т і* П ,  Іо%гусг*, 
д і п е е п ,  опН їв с Ь п іс іо п і .

Зустріч новоприбулих 
на кораблі 

«Бустер Віктор».
1948 р.



В И ЇЖ  РІАМЗТ 
МАКЕ8 ЗРЕСІЛЬ 
ВАТНІ1КЗТ ТИР

ВгіШ апІ усш іу  ІЛсгзІп-ап р іап із і 
А пяіоііі Міг05.-2пук т л й е  а зресіаі 
Іга іо  ігір  їю т  Куйпеу оп 8а1игйау
Іо ріау а і  Ніс “ \Уоокїег Уісіогу 
\\>скеп<1" сопсегі а і  ІЬ е ВаіЬигвІ 
М ір т и і  Сепігг. ІЬ е оссазіоп о{ ІЬв 
УІ5ІІ о1 іЬ е М%піз{*г Гог Іпипівта- 
Ііоп (М*. Л. А, О а і^ е іі) .
МіГС®2П у к  ІЗ  Є І  РГЄ5СПІ с г п р іо у с й  35

а  Ьовріїаі огаегіу іп Бусіпеу. Не Ьаз 
оееп йевсгіЬесІ Ьу С опвсгуаіогіит Оігес- 
Іог Еивепе Оооззепз аз  роззеззіпв гс- 
тагк аЬ Іе  Іаіепі.

М ігозгпук. %Ьо із е х іге те їу  рориіаг 
«гіІЬ Ьоііі т ік гап Ь  апсі ВаШ игзІ аисії- 
епсез, ®ауе а Ппе гетІШ оп  о 1 Н асЬ- 
тап іп о їГ з  РоїісЬіпеїіе. апсі и-аз гесаііесі 
*оу ап  ІпзізіепЬ аийіепсе Іог 1«го еп - 
соге5. Т Ь е Іазі о ї Шезе. СЬоріп’Б Р ап - 

•іазіе йпргош ріи, \уаг йіуєп а іеггіПс 
оуаііоп.

Т Ь е ргодгаш ш е и аз  а  т о з і  соІогГиі 
опі», » іІЬ  а  ргескшііпапсе о ї  паїіопаї 
с о з іи т е , зопв апй  йапсс. Оиїзіапсіїпв 
« т о п ?  Ше агіізіз  %'еге Ше ЬаІУІап зо- 
ргапо О іва РЦоІз, сопсегі. у іоііпізі Еи«еп 
С зіго теск і, апсі зоргапо Ь и й тШ а Зегвс- 
]еуа.

А т о п в  Ше ЬівЬІівЬІз оГ Ше рго- 
е г а т т е  «газ О з іго те ск і’з р ег їо гтап се  ої 
С ап гопеїіа  Ьу ТсЬаікотузку. ч/ІШ 
Міго52пук ріауіпв Ше ріопо а с со тр ап і- 
т е п і.

Ап а т и з іп в  ріау, ‘Т о гс Ь  ТгоиЬІе" сіс- 
рісіей іЬ е пешсошег*' сіШісиШсз «1Ш 
Ше ЕпкІізЬ іапвиавс.

Т Ь е ргодгашпіс « а з :—
ІАІУіап сЬоіг, *,5 * іп к  ІЬ е Іорз оГ ІЬе 

ґогезіз” апсі “ТЬозе « Ь о  Ігаш р іЬгоикЬ 
ІЬе «огісі"; Еи#еп С зіго теск і. уіоііпізі. 
ТсЬаікотл'зку’з С апгопсіїл  апсі Киззіап 
Оапсе; Уивсзіау паїіоп аї сіапсегз, сіиеі, 
аехісі апсі Йпаїе; Т а Ц а п а  Бегве^Уа, 
сгоопсіїе, ‘Т ує воЬ Ше «ип іп  Ше ш огп- 
іпв” апсі "Зегепайе оґ Ше Веііз"; 
Ш ір іга  К гшіє. Ьаііеі сіапсег. О апсе 
Р ап іазу : АпаЮІіі Мігозгпук. ріапізі.
К асЬш апіпоЯ 'з РоІісЬіпеІІе; О І^а РЦоІз. 
зоргапо, "Опо Р іп е  ІУлу" г 'М айаш с 
В и їїегйу '') апсі УіЦа'з 8огцг ГМ еггу 
ТО<1о«“ ) ;  Ш сгаіпіап сіиеі, “Т>уо Р а г т -  
егз с Ь а І’':  СгесЬ п аїіо п аї йапсегз: "Іп  
а  СгесЬ УШавр"; Ігспе Шуісіоуіс, соп- 
ігаїю . РоїівЬ 'Гапво; Р ауіо  З т а їк о у . ас- 
гоЬаііс сіізріау; Ь а и іа п  Ігіо. ріау. 
"ТогсЬ ТгоиЬІев"; Ш Ь и ап іап  Гоїк сіапс
егз; К о їш ак  ІУап, Ьазз Ьагіїопе. “Соз- 
васк’з  Т ЬоивМ з"; К о їт а к  Гатііу , аи еі 
Г гот орегй " К а їзи к а  Риоііаука"; 
ІІкгаіп іап  сЬо'.г, Шгее зопдз; Уивозіах- 
ЬіІІЬШісз; ^ісіч'іда Виізйиіе, Ьаііоі 
сіапсег Сгагсіоз; Ь и йт іН а 8єгвоієуі 
(зоргапо), Г)оп ^и а п ,з  Зопв апсі К из- 
зіап  Роїк Зопв; ^ Ь і і е  КиШ епіап роїка 
бтепір; Ьаіукап Гоік сіапсегз вгоир; І л і -  
УІап сЬоіг, "Б зіоп іап  \Уесісііпв З оп в” 
апсі "со с і 8 а ге  Ше К іпр.”

Я. Погребінський на 
сцені. 1949 р.

Інформація в газеті 
про концертну 
подорож до Батхурста.
1949 р.



А ф іш а першого концерту в 
'« « >  и л м - м - п л к і  СіднейТавн Холі. 1951р.

їііеміну. 27Ш Рейтингу. ні 8.15 рж
і:гчк»\ м. имккяк рютн

л.ллтоьм

МІКОШЇК
Ггашгятт* ИІІ ,яг!»Лс , , , 
4 .  Ч. І П І И - І І Ч 'Л Т

Л
в ш м ш

я ш м т :  19'*. 7'6, Б'-. /•/« томк н а ш  N1 км і
Чшніау. ЛргіІ 1951

Р ІА Ш  К Е С ІТ А І

А п а і о і і і  

М І К 0 5 2 О Т К
и ік е с г ю і*  ниетом м. с к е е и е

Програмка концерту в 
Сідней Тавн Холі. 1951 р.

Р К О С Е Е Б 5 Т О  5РА 5ТІС  С ЕN ТК Е

РНО СКА М М Е і і .



Батько, 
М. Г. Мірошник.

1958 р.

Зліва направо: мати -  М. Г. Мірошник, Мура -  дружина 
брата Євгена, брат Євген, невідома особа. 1954 р.



Д. Гнатюк, А. Мірошник у Сіднеї. 1960 р.

В. Ритховський чарує своїм 
співом какаду. 1956 р.

Виступ на українському 
концерті у Сідней Тавн Холі.

1954 р.



А
*

Д. Гнатюк у Сіднеї. Фото автора, 1960 р.

Зустріч українців з Д. Гнатюком у Сіднеї. 1960 р.



Хор «Боян», диригент Б. Матіяш. Сідней, 1964 р.

» \ і\ м л іл и х ) «
К о р е о г - р а  ф і ч н « з  п о е л л а  3 а  т В о р о л л  

Т. Г . Ш е в ч е н  к а  
М ^ з и 1<іЗ А н а т о л я  М і р о ш н и к а  .

" П Р И Ч И Н Н А "  В Б е р е ^ о в с ь к а

К О З А К . ......... Ю .  Б о б е н к . о ,

&з5ітачн& ^ ч к л  нчення ю в іл е іїн а го  ро А у 1964- |
ГГ І -  о  І -  п  л  А

А ф іш а хореографічної поеми за твором Т. Г. Ш евченка 
«Причинна». Музика А. Мірошника, 1964 р.



М. Г. та М. Г. Мірошники. Київ, 1965 р.



А. Мірошник перед концертом. Сідней, 1965 р.



II
I'

"

А. Мірошник з дитячим ансамблем акордеоністів. Сідней, 1970 р.



Танцювальний ансамбль «Веселка». 
Директор Н. Солощенко-Тиравська. Сідней, 1968 р.

А. Мірошик з учнями у школі. Сідней, 1968 р.



Небіж Валентин з синами Олександром і Володимиром 
та дружиною Алевтиною. Київ, 1985 р.

Концерт в рамках фестивалю «Київ Музик Фест».
В центрі -  А. Мірошник і диригент І. Палкін. Київ, 1992 р.



Четвертий 
Український 

міжнародний 
музичний 

фестиваль

СПІЛКА КОИІМИТОИВ УКРАЇНИ 
ЮНШТЕРСТМ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ 
ЦЕНТР МУЗИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 
СПІЛКИ КОМПОЗИТОРІВ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКА ДЕРЖАВНА КОНСЕРВАТОРІЯ ім, П, І. ЧАЙКОВСЬКОГО -’Л  ЖОВТНЯ 
НАЛИЙ ЗАЛ
( а у л . К а р л а  М а р к с а , 1 3 ) И М -  І  серед а

Н О Н Ц Е Р Т З У С Т Р І Ч
З КОМПОЗИТОРОМ

А н а т о л іє м

МІРОШНИКОМ
(АВСТРАЛІЯ)

ТВОРИ ДЛЯ СКРИПКИ ТА ФОРТЕПІАНО 
ТВОРИ ДЛЯ СКРИПІЧНОГО ДУЕТУ 

„УКРАЇНСЬКА РАПСОДІЯ-. ДЛЯ ФОРТЕПІАНО З ОРКЕСТРОМ

Виконавці: СИМФОНІЧНИЙ ОРКЕСТР
КИЇВСЬКОЇ СЕРЕДНЬОЇ СПЕЦІАЛЬНОЇ МУЗИЧНОЇ ШКОЛИ

їм, М. В. ЛИСЕНКА 
Диригент—Сергії ПРОТОПОПОВ

Солісти: учениця І! класу КССМ1ІІ ім. М. В. Лисенка
Зоя НГВГОДОВСЬКА 

(мас аикдахічх Я. Ртик)
учениця 9 класу КССМШ ім. М. В. Лисенка 

Мирослава 1ВАНЧЕНКО
(Іім і іяжллхая* Я. Ріеам^ 

Концертмейстер— Юлі* ІГНАТКІНА

В хід  за запрош еннями Початок о 15 годині

А ф іш а авторського концерту-зустрічі А. Мірошника 
в рамках фестивалю «Київ Музик Фест». Київ, 1993 р.



А. Мірошник (за роялем) на концерті «Київ Музик Фесту». 
Диригент В. Протопопов. Київ, 1993 р.

А вторський К о н ц е р т

АНАТОЛІЯ 
МІРОШНИКА

к о м п о зи т о р  і п іяніст

Обкладинка програми ІК. ш 25.,„ ЖШП Ш1 1998[)
авторського концерту Народним Дім. ЛідкомГ»
А. Мірошника.
Київ, 1998 р.



і думка умови п тд п л А Т к  
і і и о ш т е т  влткч:
рі>віо.>*зг(» -  $75.00.
гПшрічявіЬаІІ-углгЬ - НвИ 
ЦІМ «М*в * »  «  - і і »  »*г*ї» Чи* >»»и* - її Є0

І¥ееІг/у Іп  А и з Г г а Н а , іа .м м »

А. Мірошник 
з О. Рогатин-Василик 

після концерт)'.
1998 р.

Ф. Ш овк поздоровляє А. Мірошника 
після концерту. Сідней, 1998 р. (X. Писарек)



М оаско  считатт» « н с а -  
ц и с й  в и с т у п л е н а ?  А лек- 
сея  К о л та к о в а . М олодоіі 
л ау р е а т  к о н х у р с а . Г сро- 
в и ц а  с п е ц н а л ь н о  при- 
схал из А в с тр а л к к , чтобь; 
П редставить у кр яи и ски м  
сл у ш а те л я м  п р о и звел е- 
н и с  к о м п о зи т о р а  д і а 
с п о р и , н и х о д и а  и і  К иєва 
А л а т о л и я  М и р о  ш п и ка . 
П и а н и с т , к а к  всегда, по- 
к о р и л  спосй одохновсц- 
н о й  и грой ,

Витяг із рецензії на виконання 
Першого концерту для 

фортепіано з оркестром А. 
Мірошника О. Колтаковим 

на концерті «Київ Музик Фесту».
Київ, 1998 р.

Лист з «Радіо Україна»,
1999 р.

РнГ'ІО ІД.РАІ?-Є ІГЛОХА 1Г-СМ-'О гН>Є N0. : 22Є7894 і и і .  26 1999 02:25РМ Рі

РАДІ О- УКРАЇНА
КАОЮ УКРАДЕ ІМТЄНМАТІОМАІ. РАОІО ІЖКАІМЕ ШОПЮ ЗЄРМСЄ

ТЕЛ-: 591-61-06, 229-17-57 ТЕЛЕКС 131-359 РАДІО.РАХ. 259-45-85. УКРАЇНА КИЇВ.ХРРІІ|АТИК.?і

ШяНОВНИй пане Мірошник!

Вееовітня одужба Радіо Україна щиро завдячує Вам за 
авторський компакт-диск "Нам у Австралії -  50". Передача, 
у якій  були виконані Ваші твори, впарте звучала у нас 
14 липня ц .р . На думку музикознавців, звучання цих творів 
у виконанні квартету "Мрія", дуету "Бондарівна” та Вдверда 
Кульчнцького, е допить оригінальним, художкьоварт і сним і 
милим українській душі.

Повтор ц іє ї передачі олухайте у  нашій програм! 
28.07.99 р , о 12 годині 10 хвилин за київським чаоом.

З  повагою

Головний редактор М.Мариненко



А. Мірошник та солістка Большого 
театра в Москві М. Костюк. Сідней, 1999 р.



О Б 'Є Д Н А Н Н Я  У К Р А ЇН С Ь К И Х
Г Р О М А Д  Н П В  | Ф у я п

І /Л Т Ш ІУ М ІУ  С О і!N € 11, 
О ІЧ Ч Е \ \ $ О І ІТ Н \ \ А ІЕ $  ^

Ю в і л е й н и й  
КОНЦЕРТ

д л я  відзн ачен н я

50 Ліття  
Поселення 

Українців в  
Авст ралії

1 І І В І І . Е Е  
С О И С Е В Т

іо соттетогаіе іНе

501}і Аппіуегзагу о /
ІІкгаіпіал 8еііІетепІ іп А т іга їіа

Н Е Д ІЛ Я  28-го  Б Е Р Е З Н Я . 1999р.
2 .00-ій годин і дня

5 и т л  у 28 млнся 1999
2.00рт  а!

Р а гга т а и а  "Н ІУ Е Я ЗЮ Е  Т Н Е А Т К Е 5 "

А ф іш а ювілейного концерту української 
діаспори в Австралії. 2000 р.



Український народний ансамбль 
ім. В. Івасюка (м. Сідней).

А. Мірошник зі своїми студентами у Сіднеї. 2004 р.



Щ Л  Іг іїт а п

Міводагк

Стенд, присвячений А. Мірошику 
в Музеї культурної спадщини України. Київ, 2008 р.




	Обкладинка
	Титул
	Від автора
	Ранні роки
	Музика — моя доля
	Мої брати
	Голод 1932–33-го років
	Батько — кустар-одинак
	Моя мати
	Подорожі
	Почалась війна
	Німецька окупація
	Расова комісія
	«Тільки для німців»
	Театри, футбол
	Шлях у невідоме
	Німеччина
	Як нас підвезли американці...
	Нарешті — воля
	Життя у замку
	Знову в таборі
	Австралія
	Українське життя
	У школі
	Подорожі Австралією
	Гості з України
	Музика і музична освіта в Австралії
	Зустріч із Батьківщиною
	Композиції Анатолія Мірошника
	ЗМІСТ
	ФОТО

