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Сергей Экк — немец лишь наполовину. Его отец — Рудольф Робертович 

Экк, а мать — Галина Федоровна, в девичестве — Пыхтеева. Городок, где они 
проживали, имел название «Завод-4». Родители познакомились в 1946 году, когда 
Рудольф вернулся из трудармии (в ряды Советской армии его, немца, не взяли). 
Попал на режимный завод, как и многие другие. Власть знала: никуда немцы не 
денутся, потому что беспаспортные. Дармовая рабочая сила. 

Большое мужество имела и русская девушка, которая избрала себе в мужья, 
— в Советском Союзе да ещё и после Великой Отечественной войны — немца. 
Сергей, их первенец, родился в 1952 году. Брак же разрешили зарегистрировать 
лишь в 1954-ом, когда умер Сталин и началась так называемая «оттепель». Стало 
легче и немцам. Начали выдавать паспорта и переселять их в Казахстан. 



Сказки бабушки-омы 
Через несколько лет маленький Серёжка 
с детским любопытством копался в 
родительских документах. Нашёл 
свидетельство о браке и о своём 
рождении. Поражённый, стал плакать и 
цепляться к родителям с вопросом: «Я 
что, неродной»?  Родился ведь раньше, 
чем был зарегистрирован брак. Такие 
времена, такие обстоятельства. У Сергея 
Рудольфовича отцовские глаза и 
немецкий размеренный, вдумчивый, 
трудолюбивый нрав. Так его и 
воспитывали — в лучших немецких 
традициях: всегда — порядочность, 
всегда — аккуратность. В Казахстане 
немцев оказалась огромная община. 

К тому же, в Караганде 
большинство жителей были чеченцами. 
Когда им позволили возвращаться, семья 
Экков приобрела у отъезжающих дом. 
Некоторое время немецкая и чеченская 
семьи жили в нём вместе и приязненно 
общались. 

Сейчас же большинство немцев вернулись на историческую родину. А вот 
Сергею Рудольфовичу и его детям в переезде отказано. Мол, поддерживал 
тоталитарный режим. Не мог не поддерживать, потому что был военным. Да еще и 
лётчиком, да еще и членом коммунистической партии... К родным Сергей Экк ездит 
лишь в гости. Но не жалеет, считает то платой за воплощение мечты всей жизни — 
лётчиком ведь он стал, достиг своего. Хотя и в лётчики тоже не пускали. 

Переехав в Караганду, Рудольф Экк работал электриком на обувной 
фабрике, а его жена — на конвейере. Позже она тоже перешла в электроцех, потому 
что очень хотела быть всегда рядом со своим мужем. Маленькая, миниатюрная, 
мать всегда была весёлой, в хорошем юморе. Но в то же время и спокойная. На 
улице все любили и уважали её. Как и Рудольфа Робертовича, который всегда 
старался помогать людям. Невозможно вспомнить, чтобы кто-то из супругов когда-
то повышал голос или они просто ссорились. Ну, не было такого случая. 

То же касалось и воспитания детей. Только однажды, когда маленький 
Сергей поджёг летнюю кухню, отец очень рассердился и отколотил сына пасом. 
Потому что действительно ведь — беды натворил. 

Маму отца, немецкую бабку звали Эммилия Корнеевна Изак. На немецком 
разговорном дедушку и бабушку называют «опа» и «ома». «Опой» было называть 
никого — деда расстреляли ещё 1937 году. Реабилитирован посмертно. Когда мужа 
реабилитировали, Эмилия Корнеевна стала получать за него пенсию. Сергей 
Рудольфович никогда не забудет то особенное выражение лица и интонацию голоса, 
с которыми бабушка говорила: 

— За твоего деда я получаю пенсию 10 рублей. 



Ома рассказывала маленькому Сергею и его сестре Ольге, которая родилась 
уже в Казахстане, сказки на немецком языке. Ома вчеканила в детскую память 
немецкие традиции, пыталась сберечь во внучках немецкие корни, лучшие черты 
своего народа. Если она обращалась к внукам на немецком языке, отвечать ей надо 
было так же. Если же те отвечали на русском, даже не смотрела в их сторону. 
Потому что дома должны были разговаривать только на немецком языке. Так 
Сергей Рудольфович на всю жизнь выучил родной язык. 

Лишь через много лет, когда очутился ли он в Сирии, его начал вытеснять 
арабский. Но то — через много лет, благодаря особенным обстоятельствам. 

Сквозь тернии 
Если бы не сугубо немецкая целенаправленность, Сергей Экк лётчиком бы 

не стал. Парня не брали в пилоты именно потому, что он немецкой национальности. 
Но Сергей упрямо «трощил» все преграды на пути к избранной мечте — увидеть 
небо с близкого расстояния. 

Сразу после школы поступал в Барнаульськое высшее военное училище 
лётчиков — хотел стать бомбардировщиком. Его товарищ и одноклассник стал 
курсантом, а Сергей — нет. Даже такая резолюция пришла: училище готовит 
лётчиков, которые будут летать везде (и за границу тоже), потому этот абитуриент 
не подходит. И Сергей Экк стал работать на обувной фабрике. Как и родители. В 
армию его не забрали, потому что в школу Сергей пошел в шесть. Спасибо бабушке-
оме — уже умел и писать, и читать после пяти лет. 

В следующем году Экк пытается поступить в Омское училище гражданской 
авиации. Если не берут военным лётчиком, то пусть хоть гражданским пустят. Не 
приняли и в гражданскую. Однако мечта о небе не покидала этого упрямого 
российского немца. Родилась однажды, когда он ещё учился в школе, и не 
отпускала. Ничего не могло заставить его отказаться. Поэтому искал пути, которые 
привели бы его к самолётам. 

После скоропалительного решения Хрущева о том, что стране не нужны ни 
ракеты, ни самолёты, было уволено свыше миллиона лётчиков. Но впоследствии 
жизнь показала: они всё-таки нужны, а училища «целины не поднимут». И лётчиков 
начали готовить в ДОСААФе. Было такое кратковременное распоряжение: брали 
призывников и учили летать. Два года в небе — и можешь идти в запас. ДОССАФ 
обеспечили реактивными самолетами вместо планерных и поршневых и начали за 
счёт общества пополнять военно-воздушные силы. Сергей Экк подал документы. 

Но ему опять было отказано. 
По правде, Сергей очень рассердился, поэтому решил идти в армию. Даже 

успели ящик водки приобрести по 2 рубля 47 копейки. Но какие-то винтики 
перекрутились в небесной канцелярии и военной машине. Уже два месяца учились 
управлять самолетами в ДОСААФе те, кто поступал вместе с Сергеем, как военный 
комиссар вызывал и Экка. Лишь сказал: 

— Ох и упрямый ты. Но должен наверстать то, что другие выучили за два 
месяца без тебя. 

Но легко. С немецким нравом. 
Потом ДОССАФу Сергей Экк подал рапорт, что хочет остаться в армии. 

Куда же ему без самолётов? И его направили в военно-тренировочный полк, 
расположенный  в Овруче. Там все дали подписку, что обещают учиться экстерном. 
За три года надо было пройти пятилетнюю программу, чтобы получить звёзды на 



погоны (звание лейтенанта) и диплом среднетехнического образования. Сергей Экк 
закончил учёбу на «отлично» и получил право выбора. Избрал строевой полк. Но 
оказалось, что его ещё раньше забрали в Черниговское училище. 

Так он оказался в Городнянском полке 702, который летом 2011 года 
отпраздновал свой юбилей. 

Сергей Экк пришёл в Городнянский полк, когда ему исполнился лишь 21 
год. Пришёл учить курсантов летать. А его самому старшему ученику было 20. В 
первом же году Сергею Рудольфовичу дали две группы и он выпустил десятерых 
пилотов. Десятерых ребят научил летать. 

«От отцовской фамилии не откажусь никогда»! 
Вскоре, в 1975-ом, 

Сергей Рудольфович встретил 
свою будущую жену. 
Коренная черниговка Ольга 
Леонидовна после 
бракосочетания оставила себе 
девичью фамилию — Ванда, 
которая является фамилией её 
черниговских родителей и 
дедов. Лишь посоветовалась с 
мужем. Так положила начало 
новой семейной традиции. 
Когда же родилась, выросла и 
вышла замуж их дочь, она 
тоже оставила себе отцовскую 
фамилию — Экк. Дочь в 
настоящее время работает 
рекламным менеджером в 
крупной киевской компании. 
А еще один Экк — сын — 
офицер подразделения 
«Титан». 

Когда был маленьким, 
очень любил добираться до 
моделек самолетов, которые 
отец мастерил и цеплял под 
потолком. Ими была завешена 

вся квартира. 
Одну очень качественную деревянную модель курсанты подарили своему 

учителю как раз перед его отлетом в Сирию — в 1986 году. Но и туда сначала тоже 
не пускали. 

Сергей Рудольфович продолжал продвигаться по должности. Однако 
немецкая фамилия создавала свои проблемы. Даже однажды командир пригласил 
Сергея Рудольфовича с товарищем к себе домой на частный разговор, где по-
дружески предложил: 

— Возьми фамилию матери. 



— Не могу, — твердо ответил на предложение Сергей Рудольфович. — 
Отец меня не поймёт. 

— Тогда смотри: у тебя дальнейшего «движения» может не быть совсем, — 
вздохнул руководитель. 

— Ничего, — возразил российский немец. — Ничего. Я летаю, поэтому 
счастлив и доволен. 

Однако впоследствии Сергей Рудольфович стал-таки командиром звена, а 
потом и заместителем командира эскадрильи. А дальше всё — застопорило. В 
академию — не берут. За границу — тоже. Но что же такое?! Снова не нравится 
немецкая фамилия? 

Сергей Рудольфович как немец был невыездным. Даже однажды увидел 
свои документы, которые перечеркивала надпись красным карандашом: «Отказать». 
Неизвестно, чья то была резолюция. По-видимому, кого-то из Генштаба. Сергей 
Рудольфович подавал документы и на Кубу, и в Ирак, и в Германию в академию (не 
пустили и туда, что особенно интересно). Надо было найти человека с качественным 
знанием немецкого языка. Но не немца. Вот, казалось бы, кто лучше знал немецкий, 
чем Экк? А сказали: 

— Ты не проходишь! 
Когда его не пустили уже в очередной раз и в Сирию, он не выдержал. Но 

не рассердился — решил действовать. Поставил к сведению командира полка 
Правдивца. 

— Этот человек действительно болел за каждого из своих подчиненных 
всем сердцем. Поэтому сказал: «Сергей, оформляй отпуск. Офицер имеет право 
обращаться напрямую вплоть до министра обороны, если не на службе. Вот иди к 
командующему на приём и выясняй там всё о своей фамилии». Поехал. Спросил 
кого надо: «Почему столько лет мне отказывают в должностях и заграничных 
командировках»? Сначала они мне даже не поверили — не может такого быть. А 
потом дали «добро». Я даже и не в Сирию хотел. Просто выехать за границу. 

Доказать себе и другим, что не враг народа, что старые времена миновали и 
я могу исполнять свой служебный долг за рубежом, как и любой другой советский 
человек. 

Доверие забыть невозможно... 
В Сирию Сергей Экк поехал советником командира эскадрильи. Жену с 

детьми сначала отправил к родителям в Караганду. В Сирии советские лётчики 
были без званий и должностей. Как «профсоюзные работники». Но готовили боевых 
лётчиков. Программа учебы была американская — намного сложнеее советской. 
Поэтому Сергею Рудольфовичу пришлось тоже немного учиться. 

— Арабы — чудесные лётчики, — рассказывает он. — Исполнены 
воинственности, патриотического духа. Очень легко воспринимают военную 
подготовку. Сирия в те времена была на грани войны с Ираном. Даже иногда 
участвовала в боевых действиях. Мы все тогда не спали с пистолетами под 
подушками. Язык же пришлось выучить потому, что у сирийцев большое уважение 
вызывает тот, кто знает своё дело. Как можно учить кого-то летать, если ты не 
можешь нормально общаться? Вначале меня очень часто проверяли, насколько 
хорошо я знаю лётное дело, умею летать. 

А потом были благодарны за то, как обучаю, знаю язык, мусульманские 
обычаи, праздники... Если ты в мусульманском мире ведёшь себя, уважая его да ещё 



и выполняя все качественно, тебя будут уважать, буквально пойдут за тобой, 
подарят доверие. Это доверие забыть невозможно... 

Жене страна тоже очень понравилась, хотя и выходить без меня из дома она 
не отваживалась. Сын же, когда мы возвращались домой, разговаривал по-арабски 
лучше, чем по-русски, потому что он общался с детьми. Даже иногда меня учил 
некоторым словам. Мы ещё и до сих пор иногда разговариваем с сыном по-арабски, 
чтобы не забывать. Кроме американской лётной программы я научился у арабов 
готовить еду, варить кофе. 

— Из всех особенных, непредсказуемых в небе при учёбе случаев могу 
рассказать вот такой, — вспоминает Сергей Рудольфович. — Во время выполнения 
фигуры «штопор» заклинило ручку управления. А с каждым витком спираль должна 
становиться все более крутой. Вот и мы продолжали «закручиваться». Казалось, 
вывести курсанта из шокового состояния невозможно. К счастью, удалось отвлечь 
его командой «Скатапультируйся»! и самому что было мочи вдавить ручку в другую 
сторону. Когда сели, я отошёл от самолета и курсанта как можно дальше. Очень 
хотелось отколотить парня. 

Зажег цигарку. Потом решил: сегодня мы уже не летаем. А в целом, 
проблемных случаев больше не было. Надо как можно тщательнее готовиться к 
полетам, чтобы ничего не случалось. 

Сергей Экк был награждён сирийским орденом «Боевой подготовки». 
В 1998 году во время его службы в Сирии умер отец. Сергей Экк прилетел 

тогда в Караганду за двое суток. 
Когда вернулся в Украину, работал в 703-м Черниговском полку до 

расформирования его в 1995 году. Самолёты отогнали в училище. За ними 
прилетели английские лётчики. Садились за руль этих самолетов и летели на них в 
свою Великобританию. Ходили слухи, что самолёты были проданы как 
металлический утиль. Англии самолёты были нужны нет, нам — нет. Всего их в 
полку было 60... 

После увольнения в запас 7 лет занимался бизнесом, 5 лет работал 
заместителем директора филиала ВПУ по хозяйству, потом — начальником «ПАС-
43-Сеньковка», ведь бывших военных, особенно лётчиков, всегда с удовольствием 
принимают на работу, потому что считают грамотными, опытными, всегда 
готовыми принять решение. Сейчас Сергей Экк занимается общественной работой, 
поскольку уже 10 лет является заместителем руководителя немецкого культурного 
центра в Городне. 

От Черниговской области избран в Координационный Совет Ассоциации 
немцев Украины. 

 
Анастасия Немирова 



 
 

НАШ НІМЕЦЬКИЙ ЛЬОТЧИК 
 
«Деснянська правда», 6 вересня 2011 року,  №97 (28211) 
 
Сергій Екк — німець лише наполовину. Його батько — Рудольф Робертович 

Екк, а мати — Галина Федорівна, у дівоцтві — Пихтєєва. Містечко, де вони 
мешкали, мало назву «Завод-4». Батьки познайомились у 1946 році, коли Рудольф 
повернувся з трудармії (до лав Радянської армії його, німця, не взяли). Потрапив на 
режимний завод, як і багато інших. Влада знала: нікуди німці не подінуться, бо 
безпаспортні. Дармова робоча сила. 

Велику мужність мала та російська дівчина, яка обрала собі у чоловіки — в 
Радянському Союзі та ще й після Великої Вітчизняної війни — німця. Сергій, їхній 
первісток, народився 1952 року. Шлюб же дозволили зареєструвати лише у 1954-му, 



коли помер Сталін і почалася так звана «відлига». Полегшало й німцям. Почали 
видавати паспорти і переселяти їх до Казахстану. 

Казки бабусі-оми 
Через кілька років малий 

Сергійко з дитячою цікавістю порпався 
у батьківських документах. Знайшов 
свідоцтво про шлюб і про своє наро-
дження. Вражений, став плакати та 
чіплятися до батьків із запитанням: «Я 
що, нерідний?» Народився ж раніше, 
ніж було зареєстровано шлюб. Такі 
часи, такі обставини. У Сергія 
Рудольфовича батькові очі й німецька 
розмірена, вдумлива, працелюбна 
вдача. Так його і виховували — у 
кращих німецьких традиціях: завжди 
— порядність, завжди — акуратність. 
У Казахстані німців виявилась 
величезна громада. До того ж, у 
Караганді більшість мешканців була 
чеченцями. Коли їм дозволили 
повертатися, сім’я Екків придбала у 
від’їжджаючих будинок. Деякий час 
німецька і чеченська родини жили у 
ньому разом та приязно спілкувалися. 

Зараз же більшість німців 
повернулася на історичну батьківщину. А от Сергію Рудольфовичу та його дітям у 
переїзді відмовлено. Мовляв, підтримував тоталітарний режим. Не міг не під-
тримувати, бо був військовим. Та ще й льотчиком, та ще й членом комуністичної 
партії... До рідних Сергій Екк їздить лише у гості. Та не жалкує, вважає те платнею 
за втілення мрії всього життя — льотчиком же він став, досяг свого. Хоча й у 
льотчики теж не пускали. 

Переїхавши до Караганди, Рудольф Екк працював електриком на взуттєвій 
фабриці, а його дружина — на конвеєрі. Пізніше вона теж перейшла до електроцеху, 
бо дуже хотіла бути завжди поряд зі своїм чоловіком. Маленька, мініатюрна, мати 
завжди була веселою, в доброму гуморі. Але в той же час і спокійна. На вулиці всі 
любили та поважали її. Як і Рудольфа Робертовича, котрий завжди намагався 
допомагати людям. Не можна пригадати, щоб хтось із подружжя колись підвищував 
голос або вони просто сварилися. Ну, не було такого випадку. Те ж стосувалося і 
виховання дітей. Тільки одного разу, коли маленький Сергій підпалив літню кухню, 
батько дуже розсердився і відлупцював сина паском. Бо дійсно ж — лиха накоїв. 

Батькову матір, німецьку бабцю звали Емілія Корніївна Ізак. Німецькою 
розмовною діда та бабусю називають «опа» та «ома». «Опа» було називати нікого — 
діда розстріляли ще 1937 року. Реабілітований посмертно. Коли чоловіка 
реабілітували, Емілія Корніївна стала отримувати за нього пенсію. Сергій 
Рудольфович ніколи не забуде той особливий вираз обличчя та інтонацію голосу, з 
якими бабуся казала: 



— За твого діда я отримую пенсію 10 карбованців. 
Ома розповідала маленькому Сергієві та його сестрі Ользі, яка народилася вже 

в Казахстані, казки німецькою. Ома вкарбовувала у дитячу пам’ять німецькі 
традиції, намагалася зберегти в онуках німецьке коріння, кращі риси свого народу. 
Якщо вона зверталася до онуків німецькою, відповідати їй треба було так само. 
Коли ж ті відповідали російською, навіть не дивилася в їхній бік. Бо вдома мусили 
розмовляти лише німецькою. Так Сергій Рудольфович на все життя вивчив рідну 
мову. Лише через багато років, коли він опинився у Сирії, її почала витісняти 
арабська. Але то — через багато років, завдяки особливим обставинам. 

Через терни 
Якщо б не суто німецька цілеспрямованість, Сергій Екк льотчиком би не став. 

Хлопця не брали в пілоти саме тому, що він німецької національності. Та Сергій 
уперто «трощив» усі перепони на шляху до обраної мрії — побачити небо зблизька. 

Одразу після школи вступав до Барнаульського вищого військового училища 
льотчиків — хотів стати бомбардувальником. Його товариш і однокласник став 
курсантом, а Сергій — ні. Навіть така резолюція прийшла: училище готує льотчиків, 
котрі будуть літати всюди (й за кордон теж), тому цей абітурієнт не підходить. І 
Сергій Екк став працювати на взуттєвій фабриці. Як батьки. До армії його не 
забрали, бо до школи Сергій пішов у шість. Спасибі бабусі-омі — вже вмів і писати, 
і читати після п’яти років. 

Наступного року Екк намагається вступити до Омського училища цивільної 
авіації. Якщо не беруть військовим льотчиком, то хай хоч цивільним пустять. Не 
прийняли і в цивільну. Проте мрія про небо не покидала цього впертого російського 
німця. Народилася одного дня, коли він ще навчався у школі, й не відпускала. Ніщо 
не могло примусити його відмовитися. Тому шукав шляхи, які привели б його до 
літаків. 

Після скороплинного рішення Хрущова про те, що країні не потрібні ані 
ракети, ані літаки, було звільнено понад мільйон льотчиків. Але згодом життя 
показало: вони все ж таки потрібні, а училища «цілини не піднімуть». І льотчиків 
почали готувати у ДТСААФі. Було таке короткочасне розпорядження: брали 
призовників і навчали літати. Два роки в небі — й можеш іти в запас. ДТСААФ 
забезпечили реактивними літаками замість планерних та поршневих і почали за 
рахунок товариства поповнювати військово-повітряні сили. Сергій Екк подав 
документи. Та йому знову було відмовлено. 

По правді, Сергій дуже розсердився, тож вирішив іти до армії. Навіть встигли 
ящик горілки придбати по 2 карбованці 47 копійок. Але якісь гвинтики 
перекрутились у небесній канцелярії та військовій машині. Вже два місяці 
навчались керувати літаками у ДТСААФІ ті, хто вступав разом із Сергієм, як 
військовий комісар викликав і Екка. Лише сказав: 

— Ох і впертий ти. Але повинен надолужити те, що інші вивчили за два місяці 
без тебе. 

Та легко. З німецькою вдачею. 
Після ДТСААФу Сергій Екк подав рапорт, що хоче залишитися в армії. Куди 

ж йому без літаків? І його направили до військово-тренувального полку, 
розташованого в Овручі. Там усі дали підписку, що обіцяють навчатися екстерном. 
За три роки треба було пройти п'ятирічну програму, щоб отримати зірки на погони 
(звання лейтенанта) та диплом середньотехнічної освіти. Сергій Екк закінчив 



навчання на «відмінно» й отримав право вибору. Обрав стройовий полк. Але 
виявилось, що його ще раніше забрали до Чернігівського училища. Так він опинився 
у Городнянському полку 702, який цього літа святкував свій ювілей. 

Сергій Екк прийшов до Городнянського полку, коли йому виповнився лише 21 
рік. Прийшов навчати курсантів літати. А його найстаршому учневі було 20. 
Першого ж року Сергію Рудольфовичу дали дві групи і він випустив десятьох 
пілотів. Десятьох хлопців навчив літати. 

 «Від батьківського прізвища не відмовлюсь ніколи!» 
Невдовзі, у 1975-му, 

Сергій Рудольфович зустрів 
свою майбутню дружину. 
Корінна чернігівка Ольга 
Леонідівна після одруження 
залишила собі дівоче прізвище 
— Ванда, яке є прізвищем її 
чернігівських батьків та дідів. 
Лише порадилася з чоловіком. 
Так започаткувала нову 
сімейну традицію. Коли ж 
народилася, виросла та 
вийшла заміж їхня дочка, вона 
теж залишила собі батьківське 
прізвище — Екк. Донька нині 
працює рекламним 
менеджером у великій 
київській компанії. А ще один 
Екк — син — офіцер підроз-
ділу «Титан». Коли був 
маленьким, дуже любив 
добиратися до модельок 
літаків, які батько майстрував 
та чіпляв під стелею. Ними 
була завішана уся квартира. 

Одну дуже якісну 
дерев'яну модель курсанти 

подарували своєму вчителеві якраз перед його відльотом до Сирії — у 1986 році. 
Але й туди спочатку теж не пускали. 

Сергій Рудольфович продовжував просуватися по посаді. Проте німецьке 
прізвище створювало свої проблеми. Навіть одного разу командир запросив Сергія 
Рудольфовича з товаришем до себе додому на приватну розмову, де дружньо 
запропонував: 

— Візьми прізвище матері. 
—  Не можу, — твердо відповів на пропозицію Сергій Рудольфович. — Батько 

мене не зрозуміє. 
— Тоді дивись: у тебе подальшого «руху» може не бути зовсім, — зітхнув 

керівник. 



— Нічого, — заперечив російський німець. — Нічого. Я літаю, тому щасливий 
і задоволений. 

Проте згодом Сергій Рудольфович став-таки командиром ланки, а потім і 
заступником командира ескадрильї. А далі все — застопорило. В академію — не 
беруть. За кордон — теж. Та що ж таке?! Знов не подобається німецьке прізвище? 

Сергій Рудольфович як німець був невиїзним. Навіть одного разу побачив свої 
документи, які перекреслював напис червоним олівцем: «Відмовити». Невідомо, чия 
то була резолюція, Мабуть, когось з Генштабу. Сергій Рудольфович подавав 
документи і на Кубу, і в Ірак, і в Німеччину в академію (не пустили і туди, що 
особливо цікаво). Треба було знайти людину з якісним знанням німецької мови. Але 
не німця. От, здавалось би, хто краще знав німецьку, ніж Екк? А сказали: 

— Ти не проходиш! 
Коли його не пустили вже вчергове і до Сирії, він не витримав. Але не 

розсердився — вирішив діяти. Поставив до відома командира полку Правдивця. 
— Ця людина справді вболівала за кожного зі своїх підлеглих усім серцем. 

Тому сказав: «Сергію, оформлюй відпустку. Офіцер має право звертатися напряму 
аж до міністра оборони,   якщо  не  на  службі. От іди до командуючого на прийом і 
з’ясовуй там усе про своє прізвище». Поїхав. Запитав кого треба: «Чому стільки 
років мені відмовляють у посадах та закордонних відрядженнях?» Спочатку вони 
мені навіть не повірили — не може такого бути. А потім дали «добро». Я навіть і не 
до Сирії хотів. Просто виїхати за кордон. Довести собі та іншим, що не ворог 
народу, що старі часи минули і я можу виконувати свій службовий обов’язок за 
кордоном, як і будь-яка інша радянська людина. 

 
Довіру забути неможливо... 

До Сирії Сергій Екк поїхав радником командира ескадрильї. Дружину з дітьми 
спочатку відправив до батьків — у Караганду. У Сирії радянські льотчики були без 
звань та посад. Як «профспілкові» працівники. Але готували бойових льотчиків. 
Програма навчання була американська — набагато складніша, ніж радянська. Тому 
Сергію Рудольфовичу довелося теж трохи навчатися. 

—  Араби — чудові льотчики, — розповідає він. — Сповнені войовничості, 
патріотичного духу. Дуже легко сприймають військову підготовку. Сирія у ті часи 
була на грані війни з Іраном. Навіть іноді брала участь у бойових діях. Ми всі тоді 
не спали з пістолетами під подушками. Мову ж довелося вивчити тому, що у 
сирійців велику повагу викликає той, хто знає свою справу. Як можна навчати 
когось літати, якщо ти не можеш нормально спілкуватися? Спочатку мене дуже 
часто перевіряли, наскільки добре я знаю льотну справу, вмію літати. А потім були 
вдячні за те, як навчаю, знаю мову, мусульманські звичаї, свята... Якщо ти в 
мусульманському світі поводишся, поважаючи його та ще й виконуючи все якісно, 
тебе будуть шанувати, буквально підуть за тобою, подарують довіру. Цю довіру 
забути неможливо... 

Дружині   країна   теж   дуже сподобалася,   хоч   і   виходити без мене з дому 
вона не наважувалася. Син же, коли ми поверталися додому, розмовляв арабською 
краще,  ніж російською, бо він спілкувався з дітьми. Навіть іноді мене навчав деяких 
слів. Ми ще й досі інколи розмовляємо з сином арабською, щоб не забувати. Крім 
американської льотної програми я навчився, у арабів готувати їжу, варити каву. 



—  З усіх особливих, непередбачуваних у небі при навчанні випадків можу 
розповісти ось такий, — пригадує Сергій Рудольфович. — Під час виконання фігури 
«штопор» заклинило ручку управління. А з кожним витком спіраль має ставати все 
крутішою. От і ми продовжували «закручуватися». Здавалося, вивести курсанта з 
шокового стану неможливо. На щастя, вдалося відволікти його командою 
«Катапультуйся!» і самому з усієї сили вдавити ручку в інший бік. Коли сіли, я 
відійшов від літака і курсанта щонайдалі. Дуже хотілося відлупцювати хлопця. 
Запалив цигарку. Потім вирішив: сьогодні ми вже не літаємо. А загалом, 
проблемних випадків більше не було. Треба якомога ретельніше готуватися до 
польотів, щоб нічого на траплялося. 

Сергій Екк був нагороджений сирійським орденом «Бойової підготовки». 
У 1998 році під час його служби в Сирії помер батько. Сергій Екк прилетів 

тоді до Караганди за дві доби. 
Коли повернувся в Україну, працював у 703-му Чернігівському полку до 

розформування його у 1995 році. Літаки відігнали до училища. За ними прилетіли 
англійські льотчики. Сідали за кермо цих літаків і летіли на них до своєї 
Великобританії. Ходили чутки, що літаки були продані як металевий брухт. Англії 
літаки були потрібні, нам — ні. Всього їх у полку було 60... 

Після звільнення в запас 7 років займався бізнесом, 5 років працював 
заступником директора філіалу ВПУ з господарства, потім — начальником «ПАС-
43 — Сеньківка», адже колишніх військових, особливо льотчиків, завжди з 
задоволенням беруть на роботу, бо вважають грамотними, досвідченими, завжди 
готовими прийняти рішення. Зараз Сергій Екк займається громадською роботою, 
оскільки вже 10 років є заступником керівника німецького культурного центру в 
Городні. Від Чернігівської області обраний до Координаційної Ради Асоціації німців 
України. 

 
Анастасія НЕМИРОВА 

 
 
 



Об отце Экка Сергея Рудольфовича — 

Экке Рудольфе Робертовиче 
 

Отец Сергея Экка, Экк Рудольф 
Робертович, родился 22 декабря 1924 года 
в с. Александерталь Кошкинского района 
Куйбышевской области в семье немецкого 
фермера. 

В 1937 году деда Роберта 
Робертовича расстреляли как врага 
народа. 

В начале войны отца забрали в 
трудармию, вернулся только в 1946 году, 
хотя вернуться уже и не надеялся. Выжил 
благодаря своему другу. 

После трудармии был на поселении 
в Кировской области, где и познакомился 
с будущей матерью Сергея. Но брак 
зарегистрировали только после того, как 
отцу выдали паспорт — в 1956 году в 
январе месяце. 

В 1957 году всю семью Экков 
выслали в Казахстан в г. Караганда — 

поднимать целину. 
Отец работал на лесоповале. 
Умер в июне 1988 года. 
 
 

Про батька Екка Сергія Рудольфовича — 

Екка Рудольфа Робертовича 
 
Батько Сергія Екка, Екк Рудольф Робертович, народився 22 грудня 1924 року в 

с. Александерталь Кошкінського району Куйбишевської області в сім’ї німецького 
фермера. 

У 1937 році діда Роберта Робертовича розстріляли як ворога народу. 
На початку війни батька забрали в трудармію, повернувся тільки в 1946 році, 

хоча повернутися вже і не сподівався. Вижив завдяки своєму другу. 
Після трудармії був на поселенні в Кіровській області, де і познайомився з 

майбутньою матір’ю Сергія. Але шлюб зареєстрували тільки після того, як батьку 
видали паспорт — в 1956 році в січні місяці. 

У 1957 році усю сім’ю Екків вислали в Казахстан в м. Караганда — піднімати 
цілину. 

Батько працював на лісоповалі. 
Помер в червні 1988 року. 
 



Über den Vater von Sergej Eck — 

Rudolf Robertowitsch Eck 
 
Der Vater von 

Sergej Eck, Rudolf 
Robertowitsch Eck, 
wurde am 22. 
Dezember 1924 im 
Dorf Alexandertal, 
Bezirk Koschkino des 
Kuibyschewgebiets in 
der Familie eines 
deutschen Landwirts 
geboren. 

Der Opa Robert 
Robertowitsch wurde 
1937 als Folksfeind 
erschossen. 

Eingangs Kriegs 
wurde der Vater in die 

Trudarmee weggenommen, kehrte erst 1946 zurück, obgleich er schon nicht hoffte, zurück 
zu kehren. Nur dank seinem Freund blieb er am Leben. 

Nach der Trudarmee war an Anpflanzung in Kirower Gebiet, wo er Sergejs künftige 
Mutter kennengelernt hat. Die Ehe aber wurde erst im Januar 1956 registriert, nachdem 
dem Vater der Pass abgeliefert wurde. 

1957 wurde die ganze Familie Eck nach Kasachstan (Karaganda) abgesandt — 
Neuland anzuheben. 

Der Vater arbeitete beim Baumfällen. 
Starb im Juni 1988. 
 
 
 

 


