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МОНОП’ЄСА «ІРА» 

Присвячується Ірі Маланюк,  

всесвітньо відомій оперній співачці  

зі Станиславова 

Авторка: Ольга Анненко 

СЦЕНА 1 

ІРА. Щороку цього дня я прокидаюся з чудовим настроєм і кажу собі: Іро, сьогодні має 

статися щось надзвичайне. Відчуваєте це збудження, цей запал, це натхнення?  

Я майже не пам’ятаю себе до шести років, а от свій шостий День народження 

викарбувався в моїй пам’яті назавжди.  

На настінному календарі — 29 січня 1926 року, мені шість. Я вдягнена в чудову новеньку 

сукенку, волосся заплетене в дві косички. За великим столом сидять мама, тато, бабуня, 

дідусь (якого я на німецький манір зву «гросіпа») та сестра Еліза, старша від мене на п’ять 

років. 

Я живу в Станиславові, чудовому українському місті, де всього 80 000 мешканців, і яке на 

час мого шестиріччя перебуває у складі Польщі. З розмови дорослих я дізналася, що 

належу «до цвіту галицької інтелігенції».  

ІРА (голосом шестирічної). Елізо, а що таке той цвіт? Може, це означає «квітка»? Я в 

центрі, а інші – то пелюстки! 

– Чого це ти в центрі? Може там я? – здивовано питає сестра.  

ІРА (голосом шестирічної). Бо я – наймолодша.  

Ще з дитинства я знала, що на три чверті я – українка, і на одну чверть – австрійка. Що 

моя бабуся, Габріеля фонд Ключаріч, народилася у Відні, і саме у Відні познайомилася з 

нашим «гроссіпа», Олександром-Мар'яном Жуковським. І я уявляла, що наша родина – то 

сім’я таких давніх австрійсько-українських богів. Зрештою, для дітей усі батьки – 

божества. 

Мама була хранителькою родини, тато — богом-лікарем, «гросіпа» – богом мудрості, 

бабуня – богинею землі, а сестра хотіла бути богинею краси, бо їй уже виповнилося 

одинадцять і вона хотіла, щоб усі в неї закохувалися. А мені було достатньо вже того, що 
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живу я серед божественних велетнів, наче серединка квітки-мальви в оточенні червоних 

пелюсток. 

Отже, мені шість; ми, сімейство богів, сидимо за столом, і мама з усмішкою повідомляє 

приголомшливу новину: 

– Іро, від завтрашнього дня вчитимешся грати на фортепіано.  

ІРА (голосом шестирічної). Я?  

– Так. 

ІРА (голосом шестирічної). Як сестра Еліза? 

– Так.  

ІРА (голосом шестирічної). Раніше вона грала, а я співала, а тепер ми обидві 

гратимемо?... Ні, я не хочу. 

– Чому?  

ІРА (голосом шестирічної). Я хочу співати. Співатиму так, щоб усі сусіди чули!  

Тоді всі посміялися з дотепного жарту, але на моєму першому концерті у Станіславській 

філармонії, куди прийшли всі знайомі та сусіди, мама згадала мої слова і після виступу 

спитала: 

– Ну що, Іро, тепер усі сусіди чують?  

Отже, мені шість і ніхто з близьких не здогадується, що я стану відомою оперною 

співачкою. Навіть я не здогадуюся.  

Наступного ранку після мого шостого Дня народження моя мама-богиня показала мені на 

фортепіано декілька етюдів Черні.  

Іра грає на фортепіано найпростіший етюд, звільняє місце. 

– Ось тут, на підсвічниках, замість свічок лежатимуть шість шматків тканини. Після того 

як зіграєш етюд, переклади тканину справа наліво. Так ти завжди знатимеш, скільки разів 

уже зіграла. Нумо разом порахуємо, згода? 

ІРА (голосом шестирічної). Згода!  

Іра грає етюд. 

ІРА (голосом шестирічної). Один.  
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Іра грає етюд, раз-за-разом перекладає тканину. 

ІРА (голосом шестирічної). Два. Три. Чотири. П’ять. Шість. Мамо, коли я виросту, я буду 

співачкою! 

– Доню, кожна сім’я має свої традиції. У нашій родині всі обирають професію або 

священника, або лікаря. Хочеш бути лікаркою, як тато? 

ІРА (голосом шестирічної). Ні. Я хочу співати! Раз, два, три, чотири, п’ять, шість.  

– Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs – підхоплював рахунок мій «гросіпа», який працював 

головним лікарем у Станиславові, але обожнював море: 

– Іро, пам’ятай, ми живемо лише один раз на цьому світі! Тож маєш робити тільки те, що 

любиш понад усе. 

ІРА (голосом шестирічної). Подорожувати, як ти?  

– Можна і подорожувати. Я, наприклад, бачив півсвіту – Англію, Японію, Італію, Китай. 

ІРА (голосом шестирічної). А море ти бачив? Яке воно – море?  

– Уяви собі: води стільки, як наш дім, і риби плавають такі великі, що можна 

прогулюватися в їхньому животі.  

До таких наших розмов приєднувалася бабуся.  

– Спочатку маєш вивчити deutsch і побачити Відень. Ой, дитинко, Відень прекрасний, 

Wien ist die beste Stadt!  

Саме завдяки бабусиним розповідям я знала про Австрію все: як виглядає парк у центрі 

міста, де готують найсмачнішу каву, як дістатися до опери, у яких районах жити 

найкраще.  

ІРА (голосом шестирічної). Ich liebe dich, бабусю, але я хочу побачити не тільки Австрію, 

але й увесь світ! 

Мама не схвалювала мої авантюрні ідеї. Але я знала, що за мене завжди заступиться мій 

тато-охоронець. І в миті, коли насувалася буря, я обіймала його, а він, наче в мій захист, 

кумедно жартував:  

– Не лишайте дитину радості, вона й так вийде заміж! 

Усі сміялися, а про мої безглузді мрії швидко забували. Але не забувала я.  
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Так я жила серед люблячої родини, серед богів і богинь, але ще й гадки не мала, який 

довгий та тяжкий шлях мені доведеться пройти.  

На свій сьомий День народження я отримала в подарунок книжки про подорожі та 

портфель для школи, а от на восьмий!...  

Отже, 1929 рік. На столі стоїть спечений святковий пиріг, всі чекаємо на тата, який має 

принести мені сюрприз. 

ІРА (голосом восьмирічної). Ось він! 

Заходить тато, відкриває коробку і дарує мені…  

ІРА (голосом восьмирічної). Що це? 

– Це радіо! Ти ж любиш незвичайні світи. Є один такий музичний світ, якого немає на 

мапі.  

ІРА (голосом восьмирічної). Як це — немає? Я всі світи знаю… Елізо, підкажи, як їх… 

Азія, Євразія, Австралія…  

– Це такий світ, де люди не говорять, а співають! Знайомся, дитино, це — опера.  

По радіо транслювали оперу «Кармен» за міланського театру «Ля Скала».  

Уся моя кімната перетворилася на вулицю Севільї, де познайомилися Кармен і Дон Хосе, 

де співають дівчата, марширують солдати, де весело та гаряче.  

У той час я ще не знала, що колись сама виконуватиму партію з цієї опери. Тоді я взагалі 

не могла ні про що думати. Я боялася дихати, ворушитися, я наче заціпеніла. Саме тоді, у 

той день, я вирішила стати оперною співачкою!  

СЦЕНА 2 

З музикою та співами пройшло вісім веселих та безтурботних років. У дев’ять років на 

День народження я отримала в подарунок лібрето найвідоміших опер і мала би піти на 

відкриття театру Тобілевича. Там виступала відома вже тоді Соломія Крушельницька, але 

я захворіла та лишилася вдома. Тільки згодом я дізнаюся, що Соломія і я – родички.  

На десятий День народження я знову захворіла на ангіну. Одинадцятий та дванадцятий 

день народження я провела з сім’єю, а от у тринадцять почалася моя співоча кар’єра. Того 

року я виступала в філармонії в опері Лисенка «Коза-дереза», і мама зшила мені костюм 

Лисички-сестрички. Після такого тріумфу я отримала дозвіл мами й тата вступити до 

музичного училища в Станиславові.  



5 

Але найважливішим для мене був шістнадцятий День народження. На дворі — морозний 

день, за вікном — мінус двадцять, і саме цього дня я маю отримати найцінніший 

подарунок – дозвіл на переїзд у Львів!  

Іра грає на фортепіано, перекладає клаптик тканини. 

ІРА. Один. Мама і тато примирилися з тим, що я вступила до консерваторії в 

Станиславові.  

Іра перекладає клаптик тканини. 

ІРА. Два. Бабуня прийняла, що спів – моє покликання.  

Іра перекладає клаптик тканини. 

ІРА. Три. Усі зібралися за столом, бабуся спекла віденський штрудель, який я обожнюю; і 

от тепер я граю на фортепіано, прислухаюся до кожного слова і чекаю на слушну мить, 

аби сповістити всіх, що переїжджаю до Львова.  

ІРА. Чотири. А ця мить ніяк не настає… П’ять! Нарешті тато бере фужер шампанського і 

виголошує тост: 

– Бажаю тобі, Іро, здійснення всіх твоїх мрій.  

Іра перекладає клаптик тканини. 

Шість!  

Нарешті!  

ІРА. У мене є тільки одна мрія, але чи здійсниться вона, залежить від вас. Я мрію надалі 

вчитися співу, але не в Станиславові, а у Львівській консерваторії. 

Я сказала це і заплющила очі, бо знала, вже передчувала гнів моїх батьків-богів.  

– Чому там? У Станиславові є чудове училище! 

ІРА. Я хочу навчатися в Адама Дідура.  

– Але, дитино, він знаменитий на весь світ! Як ти до нього вступиш?  

ІРА. Він уже мене прослухав і запрошує. 

Питань ще побільшало.  

– Як? Ти їздила до Львова і не повідомила нам? 
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– Ти була на прослуховуванні й не розповіла? 

– Чому відразу не розказала?  

Умовляти батьків – тяжка справа. Але у мене були міцні, залізобетонні аргументи.  

ІРА. Сестра Еліза вже й так навчається у Львові в медичному – вона зможе наглядати за 

мною. Ночувати я буду в бабуні Маланюк. Адам Дідур уже пообіцяв, що візьме мене у 

склад трупи Львівської опери.  

– А як же університет?  

ІРА. Я не хочу вступати на факультет природничих наук! 

– Дитино, ти маєш опанувати хоча б якусь професію! 

ІРА. Оперна співачка – це, взагалі-то, професія! – твердо відмовляю я, і у кімнаті стає 

тихо. Останнє слово за батьком.  

– Добре. Їдь до Львова, але пообіцяй, що вступиш до Університету на природничі науки.  

ІРА. Обіцяю. 

Восени я вступила на природничі науки, але жодного разу не з’явилася на лекціях, бо у 

Львові для мене розпочалося нове життя, у якому опера займала найважливіше місце. 

Отже, я і Львів! Місто, сповнене натхнення.  

Мені сімнадцять, вісімнадцять, дев’ятнадцять. Уже три роки я навчаюся в Адама Дідура. 

Уже три роки я марю оперою. Дізнавшись про концерт у Львівській опері, де ми, четверо 

його талановитих учнів маємо виконати «Аїду» Верді, я шаленію від щастя.  

Я так добре пам’ятаю той прем’єрний день! У партері сидять батько, мати, сестра і 

бабуня. Я виходжу на сцену, виконую партію, але очі мої раз-у-раз дивляться на батьків. 

Бабуня витирає сльози, тато посміхається, сестра тримає кулачки, мама здивовано 

спостерігає за кожним моїм рухом. Думаю, саме того дня вся моя родина зрозуміла, що я – 

співачка. Цьому неможливо перешкодити, мене не вмовити, і цього не заборонити. Адже 

покликання є покликання. 

Один, два, три, чотири, п’ять, шість. 

ІРА. Мамо, я їду до Варшави!  

– Ні. 
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ІРА. Мамо, я вже доросла, мені двадцять років!  

– Ні. 

– Подивися на неї. – промовив батько. – Як ми можемо відібрати в дитини радість? 

Тато повіз мене до Варшави, прилаштував до будинку Сестер-урсулинок і лишив 

наодинці з музикою.  

І Варшава мала стати містом здійснення мрій! 

Прем’єра опери «Сільська честь» була запланована на початок вересня 1939 року! Я 

днями наспівувала свою партію Льорі.  

ІРА (наспівує). Fior di giaggiolo, Fior di giaggiolo, gli angeli belli stanno a mille in cielo, ma 

bello come lui ce n'è uno solo. 

Двадцять сьомого серпня у моїй кімнаті з’явилася сестра Еліза.  

– Іро, буде війна з Німеччиною! Треба тікати з Варшави.  

ІРА. Але ж до Північного моря ще далеко, німці до Польщі не дійдуть! У мене виступ у 

Варшавській опері! Це ж мій перший грандіозний концерт… 

Один-два-три-чотири-п’ять-шість.  

ІРА. Це трапилося на шостий день. Ми прокинулися зранку першого вересня, на сніданок 

мали каву, хліб, масло, сир і дуже смачне мамине варення. Я часто ще згадуватиму це 

варення, коли більше місяця ми добиратимемося до Станиславова пішки. До того, як 

сестра відкрила вікно, я боялася погладшати, а вже за хвилину цей страх став безглуздим. 

Отже, вікно!  

Чудове блакитне небо закривати один, два, три, чотири, п'ять, шість срібних літаків. За 

кілька секунд розпочалося перше бомбардування.  

Сестра закричала: 

– Ми маємо тікати на вокзал!  

ІРА. А як же опера? Виступ? Як же моя мрія? 

– Із мріями доведеться трохи почекати.  

СЦЕНА 3 
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Ми бігли, а я плакала. Коли тобі двадцять, ти ще не боїшся смерті, ти боїшся лишитися 

без мрії. Ми ледь дістали квитки та сіли в потяг.  

– Атака! Усі виходьте!  

Ми ледь вискочили, й за мить наш потяг підірвали. Тепер мали йти пішки.  

Удень не можна було просуватися дорогою, бо літаки знищували все, що рухалося. Тому 

йшли ми переважно вночі спаленими селами, переступали через трупи тварин і людей.  

Ми просили хліб у селян, спали в хлівах або просто в лісі. І коли я їла той хліб, я згадувала 

мамине варення, яке так і лишилося на столі біля вікна. Тепер я не боялася погладшати — 

я боялася не дійти додому. 

Мрії про спів та оперу здавалися тепер нереальними. Яка ж я райска птаха, якщо не можу 

зупинити це божевілля? Нас от-от має наздогнати бог війни, а я не маю проти нього 

жодної зброї. 

Що ви робите, коли вам страшно? Плачете, лаєтеся, ламаєте все навкруги? А я – співаю, 

щоб відродити хоча б якусь надію. 

Ми повернулися додому за місяць. О сьомій годині ранку ми подзвонили в двері нашого 

будинку. Я почула мамин голос. 

– Діти приїхали!  

Мама закричала «діти», а мені хотілося прошепотіти у відповідь:  

ІРА. Ні, мамо, ми вже не діти. Цей довгий шлях перетворив нас на дорослих.  

На порозі з’явився батько, і я зрозуміла, що ця розлука змінила не тільки нас. Мій 

красивий батько-бог тепер був повністю сивий. Боги сивіють? 

Посередині кімнати стояли зібрані у валізи речі.  

– Сьогодні ми маємо звільнити дім. Наш дім націоналізували.  

ІРА. А хто житиме тут?  

– Якийсь російський генерал з дружиною і псом. Радянським генералам потрібен 

комфорт.  

Ми переселилися в невеличку квартиру навпроти, і кожного ранку я спостерігала, як 

генерал тренувався на гімнастичних тренажерах, які вмонтував прямо у квітучу клумбу 
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моєї бабуні. Квіти він, звичайно, викинув. Напевно, генералу і його дружині не потрібні 

були квіти.  

Кожного ранку від вмикав моє радіо, яке тепер транслювало не оперу з «Ла Скали», а 

бадьору музику для гімнастики.  

Життя в Станиславові стало нестерпним.  

Мені вдалося влаштуватися до Львівського оперного театру. Через вікно своєї кімнати я 

бачила, як багатьох із тих, кого я знала і поважала, відправляли ешелонами на схід. Так 

минули довгих три з половиною роки. На свій двадцять четвертий День народження я 

приїхала до Станиславова.  

На перекидному календарі 29 січня 1943 року, посередині кімнати знову стоять спаковані 

валізи. Ні, ми не переїжджаємо. Тепер валізи серед кімнати стоять у кожному домі, бо 

почалися депортації, і всі розуміли, що скоро настане і їх черга.  

Станіславів під окупацією есесівців.  

Інтелігенцію вони поки не чіпають, бо взялися за євреїв – вулицями крокують великі 

групи людей з надрукованими пов’язками із зображенням зірки Авраама.  

– Як твоя робота в опері? Втомлюєшся? – питає стомлена, але все ще божественна мама.  

ІРА. Так. Учора виконувала пісню Шуберта «Несамовите кохання». (наспівує) «Проти 

снігу, проти вітру – несамовите кохання». Чудові строки талановитого німецького 

композитора, які я маю співати для німецьких окупантів. Один почав аплодувати, а потім 

потер руку і скривився від болю. Мені було приємно бачити, що хоча б щось у його житті 

приносить йому дискомфорт.  

– Досить про погане, – каже бабуня і запрошує до столу, де вже стоїть так званий 

святковий пиріг. Насправді це суміш з черствого хліба, цукру та яблук. Ми голодуємо. 

Нарешті приходить батько. Він має такий вигляд, наче повернувся з битви.  

ІРА. Тато, що з тобою? 

– Сьогодні до мене приходили офіцери гестапо і скаржилися на сильний біль у руках. 

Кажуть, це через те, що вони безперервно розстрілюють жидів.  

Батько сказав це і заплакав.  
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І я заплакала, бо щойно зрозуміла, чому так боліла рука есесівця у Львівській опері. Бо 

щойно зрозуміла, що війна перетворює моїх богів на смертних людей. Бо щойно 

зрозуміла, що далі так жити не можна.  

Я підняла горнятко з чаєм (шампанського ми давно вже не бачили) і проголосила тост. 

ІРА. Я мрію жити без спакованих валіз посеред кімнати. Я хочу співати для людей, а не 

для нелюдів. Я пропоную нам переїхати до Відня.  

Першою з-за столу підвелася мама та почала збирати речі. Батько зупинив її: 

– Я подумаю, обіцяю. Ми приїдемо пізніше, а ти маєш їхати сьогодні ж! Ти маєш рятувати 

свою душу. 

Саме так він і сказав – душу. Бо фізично людина може прожити довге життя, але якщо 

втратить внутрішнє світло, уже ніколи його не відродить.  

І я, співуча пташка, рушила до Відня.  

Я була певна, що їду зі Станиславова тимчасово. Я й гадки не мала, що повернуся сюди 

тільки за п’ятдесят один рік.  

Отже, Відень! 

Подумки я часто була тут. А тепер вперше ступила на землю цього чужого-рідного міста. 

Я оселилася в маминої подруги, Лілі Гофман, знайшла вчительку зі співу й чекала на 

переїзд моєї родини в Австрію.  

Батьки переїхали. З собою взяли сімейні цінності, столове срібло і… моє фортепіано.  

Тато часто згадував, як бабуня протестувала:  

– Nein, я не поїду без Іриного Klavier! 

Привезти до Відня фортепіано стало бабуніним останнім бажанням. Вона не доїхала до 

Відня, не побачила червоний бузок на центральній площі, не випила віденської кави. Вона 

померла від запалення легенів у Новому Сончі, у Польщі. Ми залишилися без пелюстка, 

без ниточки, яка б зв’язувала нас й Австрію. 

У Відні жилося важко. Аби мати хоч якісь гроші на хліб, мама продавала родинні 

коштовності та столове срібло. Я продовжувала вчитися вокалу, через що мама постійно 

скаржилася: 

– Коли ти вже закінчиш ті свої вічні вокальні студії? Нам на хліб не вистачає! 
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ІРА. Але співати для мене важливіше за хліб! 

– Іро, війна – це не час для мрій. 

Мама не розуміла, як я можу так нерозсудливо тринькати свою енергію та гроші. Вона 

була впевнена, що найстрашніше вже позаду, і тепер ми маємо забути про мрії та просто 

виживати. Але згодом трапилося найстрашніше – нас наздогнав бог війни.  

СЦЕНА 4 

Зранку завили сирени. 

– Хто це? Німці? 

– Ні, до нас летять радянські літаки! Вони врятують Австрію, – розповідали сусіди, але 

наша сім’я, яка вдосталь надивилася розстрілів, не вірила таким обіцянкам.  

Ми вмовили сусідів рятуватися і швидко побігли до бомбосховища, де набилося вже 

багато людей. У задусі, темноті, голодні ми не знали, що буде далі.  

Почалося бомбардування. 

Хтось із сусідів підійшов до мене і спитав: 

– Це ж ти співачка з четвертого поверху? 

ІРА. Так, я. 

– Заспівай нам щось. 

Після цих слів всі змовкли та подивилися на мене.  

Співати, коли ти голодний, не хочеться. Співати, коли не віриш у порятунок не можеться. 

Але моя мама запалила кілька свічок, я подивилася в обличчя голодних і наляканих 

людей, які прагнули мати надію, і зрозуміла, що не можу відмовити.  

І я заспівала.  

Так минали дні.  

Спочатку ми всі ховалися у бомбосховищах, а потім, коли Відень відвоювали радянські 

війська, я ще багато місяців провела у підземних ходах, збудованих під Віднем турками. 

Саме так, я ховалася від радянських солдатів, які робили з дівчатами мого віку страшні 

речі. Цей страх ще багато років переслідуватиме мене. 
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Коли ти днями не бачиш сонця і сахаєшся від кожного звуку, коли ти наче опинився в 

підземному царстві чи то кельтського бога Брана, чи то грецького Аїду, відчуваєш, що 

ось-ось щось зламається. Тоненькі голоси наше шепочуть:  

– Що ти собі придумала, Іро? Яка опера? Який Олімп? Оце і є твоє життя нині! 

ІРА. Ні!  

– Чи ти думаєш, що люди будуть ходити під землю, щоб тебе послухати? Виходь, 

влаштуєшся співачкою до радянських, співатимеш патріотичні пісні! 

ІРА. Ні.  

– Вони все одно знайдуть тебе, а далі сама знаєш. Австрійка по-батькові, українка-

втікачка — таку, як ти, не помилують. Тут, у підземеллі, і помреш у напівсні. 

ІРА. Ні! Не слухай їх. Іро, твоє покликання — стояти на сцені, а не переховуватись під 

землею! Пообіцяй, що не покинеш музику, не лишиш надії повернутися на Батьківщину, 

не втратиш своєї національності.  

Я – Іра Маланюк, народжена у Станиславові. Я не Ірина! Я не росіянка! Я – на три чверті 

українка, і на одну – австрійка. Я не здамся і попри все співатиму!  

Війна закінчилася 8 травня 1945 року. Цього дня всі церкви дзвонили в дзвони, а я 

плакала, бо розуміла, що повернутися на Батьківщину я вже не зможу. Бо Україна тепер 

надовго окупована кривавим СРСР. Не зможу я лишатися й у Відні, бо Австрія 

контролюється радянськими військами. Тож я маю шукати собі інший притулок. 

Грошей на музичні класи не було, тому я вирішила займатися сама. Я мала забрати 

фортепіано, якого батько привіз ще зі Станиславова і яке досі зберігалося десь у знайомих 

в окупованому Відні. Ось адреса. Тут має бути їхній дім. Але замість будинка лежить купа 

попелу.  

До мене підійшов австрієць, перемазаний брудом і сажею та запитав: 

– Was suchen Sie?  

ІРА. Я шукаю бабусине фортепіано. 

– Das Klavier? Так, я бачив його і сховав в іншому будинку! Встиг в останню мить. 

У коридорі сусіднього будинку стояло моє фортепіано, трохи подряпане, але ціле. 

ІРА. Як я можу вам віддячити?  
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– Пограйте, поки я розбираю уламки будинків, – попросив австрієць, – у цих зруйнованих 

домах жили хороші люди.  

ІРА. Навіть мертві прагнуть музики. То ж як вона потрібна нам, живим? 

Після такого подарунку долі я несамовито шукала роботу і нарешті мене запросили стати 

першою альтисткою Оперного театру в Граці.  

Отже, Грац і перший дебют у ролі Азучени з опери «Трубадур» Джузеппе Верді.  

Це був потрійний дебют! Бо я вперше стояла на сцені австрійського оперного театру, 

уперше співала німецькою мовою і вперше виконувала партію Азучени.  

Я мала б репетирувати з оркестром, але напередодні вистави мене спинив диригент і 

повідомив, що на репетицію немає часу: 

– Але ж ви вже виконували цю роль, вірно? 

ІРА. Звичайно! І не один раз! – збрехала я.  

Мій виступ був схожий на стрибок у холодну воду. Але проявилася моя пристрасть до 

авантюр, і я впоралася. Через багато років я зустріла того Грацівського диригента і він з 

усмішкою запитав: 

– Насправді ви вперше виконували цю партію, правда? 

ІРА. Так.  

– Я так і подумав.  

За два роки роботи в оперному театрі Грацу я опанувала десять ролей, виступила на 

численних концертах, а також взяла участь у Фестивалі оперного мистецтва, де 

виконувала роль Керубіно у «Весіллі Фігаро» з самою Марією Чеботарі! 

Що для мене означало стояти на одній сцені з легендарною оперною співачкою? 

Пам’ятаєте радіо, яке подарував мені тато?  

Я закохалася в її голос ще тоді, коли слухала записи її голосу в Станиславові: мадам 

Батерфляй, Мімі, Травіата… І раптом – фестиваль, на якому я – Керубіно, а вона – 

Графиня!  

ІРА. Пані Чеботарі, я обожнюю ваш голос з дитинства! Я й мріяти не могла, що співатиму 

поруч з вами! 
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– Тоді давай заспіваємо так, щоб це стало ще чиєюсь мрією! – відповіла Марія. Так вона 

підштовхнула мене до співу не просто голосом, а душею.  

Саме після цього приголомшливого виступу мене запросили до Оперного театру в 

Цюріху!  

До Цюріху! 

Можете собі уявити, що таке Цюріх для молодої жінки, яка звикла ходити темними 

вулицями міста, мало їсти та мерзнути у післявоєнній Австрії? 

Цюріх для такої жінки – рай! 

Місто з вечірніми вогнями, з відчуттям безпеки, де ніхто не розпитує про твоє 

походження, віру та мову.  

– Пані Маланюк, на час прослуховування ми поселимо вас у готелі. 

– Зранку вас зустрінуть, щоб провести до театру! 

– Пані Маланюк, що ви бажаєте на сніданок? 

ІРА. Усе! Я буду все.  

На сніданок я мала каву з молоком, рогалики, булочки, масло, сир, три сорти джему. 

Останній раз я їла так ще у Варшаві 1939-го. 

Коли я дійшла до приміщення театру, я вже була найщасливішою. Навіть якщо б мені 

відмовили, я повернулася би додому з радістю на серці, адже побачила яскраве місто, 

незруйноване війною.  

– Чи погодитеся ви працювати в нашій опері та отримувати 950 франків щомісяця? – 

спитав мене Карл Шмидт-Бльосс, директор Цюріхського театру, після прослуховування. 

ІРА. Так… Згодна. 

Я промовила «так» настільки спокійно, наскільки могла, хоча всередині у мене все так і 

стрибало. 950 франків! Це ж у десять разів більше, ніж я отримувала у Граці.  

Один! Це означає, що мамі не доведеться більше продавати сімейні коштовності та срібло.  

Два. Я допоможу сестрі відкрити лікарський кабінет у Цирлі, про який вона вже давно 

мріє.  

Три. Я всім куплю подарунки!  
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Чотири. У перший сезон роботи в Цюріхській опері я виступатиму 75 вечорів. 

П’ять. Я отримаю ролі Керубіно з опери «Весілля Фігаро», роль Мері з опери «Летючий 

Голландець», роль Юдіт з опери «Синя борода», роль Марини з опери «Борис Годунов».  

А найголовніше – я виконаю найдраматичнішу роль, про яку навіть не мріяла! Я буду 

Макбет. Шість! 

29 січня 1949 року на свій День народження я приїхала до Відня, щоб відсвяткувати свій 

ювілей у родинному колі. Мама й тато зустріли мене радісно, з обіймами та поцілунками. 

Навіть сестра приїхала з Цирля, щоб привітати мене. 

– Як почуваєшся у свої тридцять?  

ІРА. Чудово! – відповіла я і поклала на святковий стіл газету зі схвальними відгуками про 

оперу «Макбет».  

Скільки їх ще буде, цих газет із схвальними відгуками, які я роками зберігатиму. Скільки 

теплих слів буде сказано на мою адресу: Австрія, Швейцарія, Німеччина, Аргентина, 

Сполучені Штати, Італія! І жодного слова за п’ятдесят років про мене не напишуть у 

рідній Україні. Бо для України я – зрадниця батьківщини, я – заборонена! Про мене не 

мають знати.  

Тато взяв газету і уважно прочитав статтю.  

– Добре, дитино. Це дуже добре.  

Мій чудовий і красивий бог-тато помер за два тижні. Я втратила свого захисника. Ще 

один пелюсток. Лишилися тільки я, мама і сестра. Жіноче царство.  

Про його смерть я дізналася вже в Цюріху. Яка трагедія. Здавалося, я втратила щось 

важливе, і не знала, чи віднайду це.  

Але тут, несподівано в моєму житті сталося кохання. 

СЦЕНА 5 

ІРА. Якось у Цюріху після прем’єри опери «Арабелла», де я виконувала партію 

«Аделаїди», мені надіслали величезний букет квітів.  

У квітах була схована записка: «від палкого прихильника Ерста Бааша».  

ІРА. Ви не знаєте, хто прислав мені квіти? – спитала я того ж вечора в розпорядника.  
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– Якийсь високий, худорлявий чоловік, – відповів розпорядник, але, коли пошукав очима, 

не зміг указати на нього.  

Новий виступ – і знову букет. 

Не знаю, скільки б це тривало, можливо вічність, я спіймати цього незнайомця на 

гарячому. 

Після концерту я навмисне лишила двері своєї гримувальні відкритими і нарешті почула 

голос таємничого Ерста. Як тільки він промовив: 

– Передайте ці квіти пані Маланюк… 

Я швидко відкрила двері і, нарешті, побачила його.  

ІРА. Це ви – Ерст Бааш? 

– Так, – ледве прошепотів він, – дякую за ваше чудове виконання Арабелли. Можу я 

запросити Вас на каву? 

ІРА. Зараз?  

– Так.  

ІРА. Чому б ні. Але розкажіть мені хоча б, хто ви та де працюєте. Я не можу піти на каву з 

незнайомцем.  

– Я працюю головним лікарем нейрохірургічної університетської клініки в Цюріху.  

ІРА. Мій батько також був лікарем... Лікарем. Невдовзі ми одружилися. У моєму житті 

з’явився нова рідна мені людина. 

ІРА. Попереджаю, оперу я не покину! – зразу попередила я Ерста.  

– Добре.  

ІРА. Я планую надалі робити кар’єру.  

– Добре.  

ІРА. А ще я нічого не вмію робити по господарству. 

– Добре-добре-добре. Я буду створювати затишок, який так потрібен твоїй неспокійній 

мистецькій душі. Я підігруватиму на фортепіано, а ще готуватиму сніданок.  

Я була щаслива.  
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Саме в такому настрої я поїхала на грандіозний музичний фестиваль «Байройт», де грали 

музику Вагнера. Тоді я не знала, що цей фестиваль стане для мене «стрибком у крижану 

воду номер два» і зробить мене відомою на весь світ Вагнерівкою!  

В один з днів я зайшла до театру, аби переглянути розклад репетицій і відчула біля нього 

якесь неспокійне хвилювання.  

Аж раптом хтось закричав: 

– Ось вона! – і я опинилася в центрі уваги. 

– Пані Маланюк, ви мусите заспівати сьогодні Фрікку! 

ІРА. Яку Фрікку? 

– Фрікку з опери «Перстень Нібелунгів» Вагнера. Диригент – Герберт фон Караян, усі 

квитки продані, а солістку тільки-но забрала швидка. Ви маєте врятувати фестиваль! 

ІРА. Але як я можу виконати партію, якщо я її не знаю? Як?! 

– Не хвилюйтеся. Ми впораємося з цим, я обіцяю! – спокійно відповів Герберт фон 

Караян, який увесь цей час стояв за моєю спиною. 

Відомий диригент Караян зовсім не справив на мене враження «важкої» людини. На мене 

дивився привітний чоловік у доброму гуморі. Геній сучасності, Бог музики просив про 

допомогу.  

– Оце так випробування, – подумала я і… погодилася! 

ІРА. Один. Я маю вибігти на сцену одразу після першої сцени й до Вотанга.  

ІРА. Два. Будь-яку музичну репліку я маю починати після кивка Вотанга або знаку від 

Караяна. 

ІРА. Три. Закінчувати фразу я маю тоді, коли киває або Вотанг, або Караян. 

ІРА. Чотири. Не забути про «ля» у другій сцені.  

ІРА. П’ять. Спочатку Вотанга вмовляю, потім – погрожую.  

ІРА. Шість. У жодному разі не показую, що виконую партію вперше у житті! 

Коли фанфари вже скликали публіку до славетної, збудованої за проєктом самого Вагнера 

зали, мене все ще «фарширували» подробицями виконання, наче я – святкова індичка.  

Після виступу до мене підскочив концертмейстер: 
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– Пані Маланюк, вітаю! Тепер ви – знамениті на весь світ!  

ІРА. Не перебільшуйте, – відмахнулася я.  

– Я не перебільшую! Ця вистава була не тільки для відвідувачів фестивалю «Байройт», а 

ще транслювалася по радіо в… тут він дістав блокнот і почав перераховувати… в 

Австралію, Бельгію, Данію, Нідерланди, Фінляндію, Францію, Італію, Австрію, Швецію, і, 

звісно, Баварію! 

ІРА. А що, як би я не впоралася?  

Цей авантюрний подвиг став початком дружніх стосунків з Караяном, який обожнював 

працювати зі мною, та знайомством з Вагнером, опери якого я виконаю ще не раз.  

Утім, тоді від несподіванки мої ноги підкосилися. Мій агент встиг підхопити мене й 

пошепки відразу запропонував: 

– А що як тобі спробувати себе в Мюнхенській опері? Після такого виступу тебе будь-хто 

візьме! Ти – зірка! Вагнерівка! 

ІРА. В Мюнхен? 

Коли Ерст почув про Мюнхен, він відповів: 

– Іро, роби тільки те, що даруватиме тобі щастя.  

На свій тридцять другий День народження, рано-вранці, я отримала чудовий подарунок – 

запрошення до Мюнхенської опери. 

СЦЕНА 6 

ІРА. Вітаю тебе, Баваріє. Привіт, Мюнхене! 

У жовтні 1952 року я розпочала свою роботу в Мюнхенській державній опері, яка 

переживала кардинальні зміни.  

Однак жити в Мюнхені спочатку було нелегко.  

Війна та спричинені німцями страждання так глибоко ранили душу, що я боялася сама 

ходити вулицями Мюнхена. У трамваях я недовірливо розглядала людей, у кожному мені 

вбачався вбивця... Лише з часом страх, який так глибоко засів у голові, поволі влігся.  

Нова вистава «Арабелла» Рихарда Штрауса, де я виконувала роль Аделаїди, стала моєю 

першою в Мюнхенській опері. Вальс Штрауса у кінці другого акту, під який ми всі мали 

танцювати, поступово відроджував мене.  
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У тридцять три в Мюнхенській опері нова прем’єра – я отримую роль Леді Макбет, і знову 

– успіх. Після прем’єри мене починають називати «Хвилююча Макбет».  

Мені тридцять чотири, і на свій День народження я отримую новий виклик – чоловічу 

роль Орфея з опери «Орфей та Еврідіка». Шалено закоханий Орфей має спуститися в 

підземне царство Аїда, аби врятувати кохану. Яка складна роль! Не через музичні партії, 

ні. Через цю згадку про підземелля. Бо я мала знову спуститися туди.  

Це був тріумфальний виступ. Газети шаленіли, називали мене «ідеальним Орфеєм». 

– Пані Маланюк, як Вам вдалося так драматично передати страждання героя? 

ІРА. Це тому, що я знаю, що таке підземне царство!  

За роки роботи в Мюнхенській опері я співала в опері Верді «Сила долі», в опері 

Стравінського «Шлях розпусника», та в улюбленій опері «Тристан та Ізольде».  

Шалений успіх і гастролі були для мене подарунком долі, але часу на особисте життя 

зовсім не лишалося. Я розривалася між Мюнхенським театром, Грацом, де жила мама, 

Цирлем, де мешкала сестра, і Цюріхом, де був Ерст. У помешканні свого чоловіка я була 

не більше, ніж сто днів на рік.  

Однак Дні народження я зазвичай святкувала з ним.  

1955 року, на мій тридцять шостий День народження Ерст приготував чудовий сніданок, а 

поруч поклав на тацю газету. 

ІРА (читає). Нарешті окупація Австрії військами союзників добігає кінця. Відсьогодні 

радянські війська виходять з Відня! 

Нарешті! 

Від моменту моєї втечі з Відня – спочатку до Грацу, потім – до Цюріха, а згодом і в 

Мюнхен — я більш за все прагнула повернутися до цього чужого-рідного міста! Ерст 

знав, як я боялася радянських солдат, що десять років окупували Відень, і саме тому 

першим сповістив мені приголомшливу новину!  

– Зателефонуй Таубманові, він казав, що тебе давно запрошували до Віденської опери, – 

запропонував він. 

У 55-му я переїхала у вільний Відень. 

Столиця Австрії, яка протягом десяти років була поділена на чотири частини, тепер 

відновлювався.  
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Це був четвертий оперний театр, де я знову розпочала свою кар’єру «з нуля». Така вже 

моя авантюрна доля – прийти, заспивати, перемогти. Уже з першого сезону я стала 

провідною виконавицею Віденської опери й отримала контракт на 25 вечорів на рік. До 

виступів додалися й численні гастролі по всьому світові.  

Мрія моя здійснилася — я мандрувала світом і співала, співала, співала! Я була щаслива 

від своїх тріумфів, відвідала багато країн світу. Не могла відвідати тільки одну – свою 

батьківщину. 

Пам’ятаю, як у 1959-му, на свій ювілей приїхала до мами в Грац. Ми поринули в спогади 

про Станіславів. Увесь вечір я співала українські пісні, а сестра Еліза акомпанувала.  

ІРА. Як я хочу повернутися додому, – зізналася я мамі.  

– То повертайся, – відповіла мама, яка вже зовсім не була схожою на незалежну та 

принципову богиню. Якщо ми й народжуємося богами, то життя перетворює нас на 

простих людей. 

ІРА. Але як? Кордони закриті. 

– Роби так, як робила завжди. Мандруй подумки.  

СЦЕНА 7 

Я вирішила не боротися з ностальгією, а прийняти її. Я обрала три пісні Василя 

Барвинського, щоб виконати у 1959 році в межах Зальцбургських днів музики. У газетах 

це називали «місією Маланюк познайомити австрійців з українською піснею», але 

насправді я співала просто тому, що я не могла більше жити без української пісні. 

Знову в голові лунали тоненькі голоси, які повторювали: 

– Іро, нічого не вийде, вони ж не зрозуміють і слова! Це безглузда ідея. Заспівай щось із 

Вагнера. Тебе ж знають перш за все як Вагнерівку!  

Але я опанувала себе і заспівала "Ой, поля ви поля". 

А коли закінчила, зал стоячи аплодував. Не завжди слова важливі. Сила – не єдина зброя. 

Це був мій власний тріумф над зневірою та будь-яким політичним устроєм, який 

намагався знищити українську пісню. У цих фортепіанних концертах я знайшла 

можливість боротися так, як вмію – музикою.  

ІРА. Іро, жодна митниця не зупинить тебе в бажанні мандрувати до рідного міста 

подумки. Тож не зупиняйся, дій! 
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І я діяла. 

З піднесеними почуттями від успішних гастрольних виступів на міжнародних фестивалях, 

солісткою двох надзвичайних середньоєвропейських оперних театрів, я вступила у свій 

п’ятий десяток. І він повернув моє життя та кар’єру в нове русло.  

За ці десять років у моєму житті багато чого змінилося. 

В 1959 році померла моя мама, ми її поховали у Граці. Після смерти мами сестра Еліза 

почувалася самотньою, і я ніяк не могла її розрадити. Згодом вона взяла з притулку 

дівчинку Андреа, якій тоді було два роки, та поява якої стала для сестри справжнім 

щастям. 

У моєму професійному житті також відбулися зміни.  

На початку 60-х років Караянова оперна реформа почала набирати сили і все частіше на 

вистави запрошували інтернаціональний склад солістів,  з мого фаху – італійку Джульєтту 

Сіміонато.  

Моєї улюбленої ролі «Амнеріс» після 1957 року мені не доручали, а після 1959-го – і 

«Кармен». Такі ролі, як «Дорабелла», «Фрікка», «Брангене» та «Магдалена» з опери 

«Майстри світу», залишалися за мною, зрозуміло, довше. А останню роль – роль 

Марцелліне з опери «Весілля Фігаро» Моцарта я виконала востаннє в 1973-му. 

Мені було тяжко їздити в гастрольні тури, участь у музичних фестивалях також 

втомлювала. Тепер я прагнула спокою та усамітнення. Я вирішила покинути сцену та 

залишити по собі гарні спогади.  

Отже, 1969 року, у день свого п’ятдесятиліття, я приїхала до свого помешкання в Цюріху 

й сповістила Ерсту приголомшливу новину. 

ІРА. Я йду з опери! Я вирішила переїхати до Цюріху остаточно.  

– Чому?  

ІРА. Мені хочеться більше часу проводити з тобою. Ти не радий? 

– Може, передумаєш? Мені буде незручно. У мене багато роботи. До того ж, зарплатня в 

мене невелика, я не зможу тебе утримувати. 

ІРА. Як це невелика? Ти – головний лікар! Ти – професор!  

– Ні, я не професор, я брехав тобі. До того ж, я хворію і майже всі свої гроші витрачаю на 

ліки. Нам краще жити окремо.  
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Оце так подарунок на День народження! 

У своє п’ятдесятиріччя я дізналася, що мій шлюб – це суцільний обман.  

Все, що я могла зробити в той день, — це зателефонувати сестрі Ельзі: 

ІРА. Я їду по тебе в Цирль, я не знаю, як жити далі. 

СЦЕНА 8 

Складно починати нове життя, коли тобі п’ятдесят. 

– Ти добре знаєшся на музиці й не можеш кинути професію, – умовляла мене сестра.  

ІРА. Я не хочу виходити співати раз на місяць і бачити, як втрачаю кваліфікацію! 

Однак допоміг випадок.  

– А що як ти візьмеш мій курс співаків в Університеті? – запропонував Ерік Верба, 

чудовий акомпаніатор, з яким ми зіграли безліч концертів української пісні по всьому 

світові.  

ІРА. Але я не маю викладацьких навичок. Що я можу їм дати? 

– Навчи їх найголовнішому – зцілювати музикою! 

Отже, я ризикнула і знову пірнула в крижану воду.  

ІРА. Уявляєш, відтепер я – професорка Вищої школи музики та образотворчого мистецтва 

в Граці, – кричала я в трубку Елізі. 

Протягом двадцяти років готувала в Граці молодих і талановитих виконавців оперного 

співу. І всі мої Дні народження тепер були їх клопотом, бо щороку вони влаштовували 

мені теплі, чудові концерти. 

Я була щаслива, коли працювала з ними. Я заряджала їх своїм оптимізмом і любов’ю до 

музики. А вони дарували мені надію, яка живе тільки в молодих, бо вони ще не уявляють, 

яким складним може бути життя.  

А ще я обожнювала приїжджати до Елізи та згадувати минулі часи.  

ІРА. Елізо, а пам’ятаєш, як ти уявляла, що ти – богиня, у яку всі закохуються? 

– Так.  

ІРА. А Варшаву пам’ятаєш? Як ми купили квитки на потяг, а його розбомбили? 
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– Так.  

ІРА. А історію про бабусине фортепіано? Вона б точно не поїхала зі Станиславова без 

нього. Пам’ятаєш? Елізо? Елізо! 

– … 

В 1978 році Еліза також відійшла в інший світ і зоставила по собі будинок у Цирлі, небогу 

Андреа та самотню мене. Я наче стала квіткою без пелюсток. Але лікарська ромашка без 

пелюсток все одно може лікувати. А соняшник без пелюсток не гірший на смак від того, 

що з пелюстками. Значить, і я зможу ще бути корисною, бо я вмію лікувати музикою. 

У моє сімдесятиріччя в Граці, небога Андреа приготувала мені чудовий сюрприз – торт із 

70 свічками.  

– Загадай бажання, а потім задуй! Що загадала?  

ІРА. Повернутися додому. 

–У Відень? 

ІРА. У Станіславів! Тепер він називається Івано-Франківськ.  

– Але ж як? Це неможливо. 

ІРА. Я вмію чекати. Кажуть, що спів подовжує життя, тому маю співати якнайдовше! 

Минуло ще два роки, і я дочекалася! Нарешті! 

У свій сімдесят другий День народження я застигло сиділа біля екрану телевізора й не 

могла повірити очам. Щось всередині мене кричало. 

ІРА. Іро, ти цього домоглася. Ти роками співала українські пісні та все ж таки знищила 

цей залізний кордон. Моя Україна нарешті вільна! 

Восени 1995 року я нарешті повернулася в рідне місто Станіславів.  

Скільки бажань, мрій, надій були пов’язані з цим поверненням! Як довго я мріяла 

подивитися на батьківський дім, свою школу, рідні місця.  

ІРА. Іро, ось ти й вдома! – сказала я собі, коли зійшла на вокзалі Івано-Франківська. 

Однак оглянулася — і не впізнала рідного міста.  



24 

В Івано-Франківську я не змогла відшукати ані друзів, ані рідних. Ті, що пережили війну 

чи сибірські табори, подалися до Америки, а більшість з тих, що походили з Німеччини, 

були репатрійовані взимку 1939 року.  

Мій Станіславів змінився? 

– Подивіться праворуч, подивіться ліворуч — ці історичні будинки було зруйновано, 

церкви підірвано, ікони спалено, а все решта розпродано.  

Ні, мого Станиславова більше не існує! 

ІРА. Вітаю, Іро. Ось твій четвертий стрибок у крижану воду. Ну як? Випливеш? 

Я гуляла вулицями міста, але не впізнавала його. Занадто болісно, коли дитячі спогади 

розбиваються об невтішну теперішність. Занадто болісно усвідомлювати, що твоя 

батьківщина чудова та прекрасна тільки у твоїй голові. Занадто болісно носити в собі 

надію на повернення п’ятдесят років і втратити її, коли повернулася нарешті додому.  

Десь із квартири на третьому поверсі у відкритому вікні лунали знайомі етюди. 

ІРА. Чуєш, Іро, це хтось грає етюди Черні. Один. Два. Три. Чотири. П’ять. Шість. 

Музика. Тільки вона зцілить.  

Я приїхала до Глушкова, де жили мої родичі, підійшла до напівзруйнованої церкви, яка 

багато років утримувалася моїм прадідом, і заспівала. Звісно, спів не може реставрувати 

понищені пам’ятки та церкви, не відновить зруйновані міста, але він вміє найважливіше – 

відроджувати душу.  

Я співала так, наче всі депортовані сусіди прийшли на мій перший виступ у 

консерваторію та слухають мене. А я показую їм вирізки з газет, які збирала всі п’ятдесят 

років, на доказ того, що дійсно стала відомою оперною співачкою; і що вони можуть 

мною пишатися, як я колись пишалася своїми сусідами, своїми батьками, своїм містом. 

Наспівавшись та наплакавшись досхочу, я повернулася до Австрії. У моєму серці не було 

ні прикрості, ні горя, ні зневіри, бо завдяки пам’яті та уяві ми можемо раз-у-раз 

подорожувати рідними містами, незважаючи на кордони й обставини. 

Свої останні Дні народження я святкувала в мандрівках. Відень, Цюріх, Мюнхен – мені 

приємно було прогулятися містами або просто сидіти навпроти опер, у яких я колись 

співала, і смакувати каву по-віденськи.  
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Так було і в мій останній День народження, за місяць до смерті. Відрізнялося тільки те, що 

дійти я змогла лише до опери у власному Граці, де відбулася моя перша потрійна прем’єра 

в Австрії. Там я вперше співала арію на сцені австрійської опери, уперше німецькою 

мовою, уперше без жодної репетиції.  

А потім настав кінець моєї земної історії, яка завершилася 29 лютого 2009 року в Цирлі. 

Утім, навіть якщо ти помер, ніхто не може заборонити тобі святкувати День народження, 

вірно?  

Так-так, сьогодні у мене День народження. Якби не моя смерть, мені виповнився би сто 

один рік.  

Я пережила війну, окупацію, мандрувала світом, а раз на рік потайки відвідую усі місця, 

які любила за життя.  

У День свого народження я маю багато справ 

ІРА. Один. Провідати Віденську оперу. Два. Відвідати Грац. Три. Долетіти до Зальцбурга, 

де досі мешкає моя племінниця Андреа з чоловіком та трьома дітьми. Чотири. Не забути 

про оперу в Мюнхені. П’ять – навідатися до Цюріху. Шість – обов’язково прилетіти до 

Станиславова, де відбулися мої найперші і найщиріші виступи. 

Де я закохалася у спів. 

Де я співала так, щоб усі сусіди чули.  

Де я навчилася подумки мандрувати світами, вірити в дива та цілющу силу музики. 

Чекайте, я не розповідала вам про свій перший виступ? Це ж мій найулюбленіший спогад! 

Отже, я під проводом відомого українського композитора Ярослава Барнича, який 1932 

року поставив оперу Лисенка «Коза-Дереза» виконую партію Лисички. Після виступу я 

підбігла до нього, а він сказав:  

– Ірцю, колись із тебе буде оперна співачка!  

У моєму першому виступі мій учитель розгледів мою сутність. І справа тут не в дарі 

передбачення, а у вірі. Вірте в найкраще та лікуйтеся музикою. 

Іра йде. 

Маленька дівчинка та співає партію Лисички з опери «Коза-дереза». 

25.05.2020 рік 


