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Передмова

Передмова

В одному з інтерв’ю із свідками подій, яке відбулося в Бонні, 
в «Будинку Історії», мене запитали, яка особистість найбільше 

мене вразила і справила на мене найглибший вплив за понад пів-
століття професійної діяльності. Коли ти — журналіст і півсто-
ліття блукаєш світом Божим у час, насичений подіями, до того ж 
і рідною країною, і за її межами, ти зустрічаєшся із силою-силен-
ною людей і миготить безліч імен: від Віллі Брандта, Гельмута Ко-
ля та Генрі Кіссінджера до Гайнріха Бьолля, Ґюнтера Ґрасса, Арту-
ра Міллера, Андрія Сахарова та Лєха Валенси. Вибір був великий, 
а проте, легкий для мене. Людина, знайомство з якою справило 
на мене найбільший вплив, — це Лев Копєлєв. «Лев Копєлєв?» — 
можливо, здивуєтеся Ви. Певно, мол́оді його ім’я здебільшого ска-
же мало. Але за свого життя, надто ж у Німеччині, Лев Копєлєв 
був у громадському дискурсі фігурою помітною — зокрема, коли 
йшлося про відносини між Росією та Заходом.

«Умом Россию не понять». Ми на Заході полюбляємо цитувати 
крилату фразу російського письменника Федора Тютчева, коли 
не розуміємо, як нам бути з Росією. На відміну від Тютчева, ро-
сійський германіст Лев Копєлєв, намагаючись зрозуміти Росію, 
цілком покладався на розум. Його кредо полягало в тому, що 
знання одне одного — це передумова взаємоповаги й успішного 
співжиття народів. Він і сам був найкращим прикладом цього. 
Копєлєв на диво добре знався на культурі й історії не лише на-
родів колишнього Радянського Союзу, а й Цент ральної Європи. 
Тим-то до людей інших культур і представників інших народів 
він ставився великодушно й шанобливо. Не знаю жодної люди-
ни, яка знала би з власного досвіду та досліджень про складні 
взаємини німців і росіян стільки, скільки знав Лев Копєлєв.

Тішуся, що після інтенсивних досліджень в Україні, Росії 
та Німеччині швейцарський журналіст Райнгард Майєр нава-
жився написати біографію мостобудівника та просвітника Льва 
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Копєлєва. Історія життя цієї людини — це огляд найдраматич-
ніших подій ХХ-го століття, а також постійних злетів і падінь 
у стосунках між Сходом і Заходом. Часто-густо той, хто читати-
ме книгу, відкриватиме для себе паралелі з сучасністю.

Ми з Райнгардом Майєром були в той самий час кореспон-
дентами в Москві. Ідеться про 1970-ті роки, що їх у політиці 
називали часом розрядки. Відчуття розрядки в нас, західних 
іноземців у Москві, під той час було слабким. Як-не-як нас 
трактували як шпигунів. Радянська спецслужба не спускала 
з нас очей. Медіа країни Леніна були чистісінькими інструмен-
тами пропаганди. Вони не відбивали реальності. Вивчати кра-
їну самотужки нам не давали, виїжджати з Москви на власний 
страх і ризик не дозволяли. Через повсюдно присутню спец-
службу налагоджувати контакти з населенням не випадало.

Лише нечисленні радянські громадяни наважувалися зу-
стрітися із західними іноземцями. Більшість із них були пред-
ставниками так званої інтелігенції: вчений Андрій Сахаров, 
письменник Олександр Солженіцин, музикант Мстислав Ро-
стропович, поетка Белла Ахмадуліна, театральний режисер 
Юрій Любимов і германіст Лев Копєлєв. З огляду на його енци-
клопедичні знання кореспонденти й дипломати любили з ним 
погомоніти. Я частенько гостював у Льва Копєлєва та його дру-
жини Раїси Орлової, високоосвіченої американістки. Сиділи 
ми за російським звичаєм здебільшого разом на маленькій 
кухні. Жодна лекційна зала не могла б навчити краще.

Копєлєв був більмом на оці в режиму, бо ж рішуче обсто-
ював права людини. Його повсякчас переслідували і, зрештою, 
змусили виїхати. Для нього — катастрофа, для нас у Німеч-
чині — неабияка перевага. Він міг би чудово прислужитися 
й нині. У той час, коли відносини між Росією та Заходом знову 
зайшли в глухий кут, політикам і медіа варто було би поради-
тися з ким-небудь, хто б вирізнявся багатими знаннями і жит-
тєвим досвідом Льва Копєлєва.

Фріц Пляйтґен, грудень 2016 року
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Прелюдія — Перша зустріч із Левом Копєлєвим (1974)

Прелюдія – Перша зустріч  
із Левом Копєлєвим  

(1974)

Уперше Льва Копєлєва я зустрів у Москві восени 1974 ро-
ку. Нас запросив увечері до себе кореспондент «Die Welt» 

Ернст-Ульріх Фромм, сусіда й колега по так званому «іноземно-
му ґетто» на Кутузівському проспекті.

Більшість гостей становили інші іноземці, здебільшого 
німці з тодішньої Федеративної Республіки Німеччини. При-
їхав я до Москви з дружиною та нашою маленькою донькою 
лише кілька місяців тому: мене, кореспондента, відрядила до 
Москви «NZZ»1. Прийняття добігло кінця, аж тут підходить до 
нас якийсь високий сивобородий росіянин зі своєю дружиною. 
Чую, хтось шепоче мені: це ж Лев Копєлєв, прототип Льва Рубі-
на в «Першому колі пекла» Солженіцина.

Я й запалився. Роман Солженіцина про життя в «Шарашці», 
спеціальному таборі на архіпелазі ГУЛАГ, я прочитав ще в уні-
верситеті, задовго до його закінчення, і він справив на мене 
глибоке враження — не в останню чергу завдяки постаті енер-
гійного ідеаліста й переконаного комуніста Рубіна, російського 
германіста та глибокого знавця німецького духовного життя.

Того вечора я перекинувся кількома словами з Левом 
Копєлєвим. Він чудово говорив німецькою, жваво цікавився 
Швейцарією і тим, які проблеми там обговорюються. Копєлєв, 
зокрема, хотів дізнатися, чи є щось новеньке про Макса Фріша, 
з яким він товаришував кілька років. Я йому й кажу, мовляв, 

1 «Neue Zürcher Zeitung» (скорочення — NZZ (НЦЦ); укр. Нова Цюрихська 
газета) — швейцарська німецькомовна щоденна газета, яка видається в Цюриху 
з 1780 року.
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недавно побачила світ нова книжка Фріша — «Порадничок» 
(«Dienstbüchlein»), критичне й іронічне дослідження швейцар-
ської армії. А «NZZ» щойно опублікувала гостру критику на цю 
книжку, рецензію під назвою «Мистецтво інсинуації».

Копєлєв запалився. Він зажадав, щоб я дістав йому цю 
статтю. Прочитавши її, мій новий приятель одразу ж зв’язався 
зі мною і пояснив, що написав відповідь на цей мерзенний па-
сквіль на свого друга Макса Фріша: чи не можу я зробити так, 
щоб її опублікували в «NZZ»? Як кореспондент-новачок у «NZZ», 
я поняття не мав, чи мені це до снаги. До того ж, ім’я Копєлєва 
в той час на Заході було практично невідоме — та і якось пояс-
нити редакції, хто це такий, я тоді не міг.

Втім, я відіслав рукопис Копєлєва неофіційними канала-
ми, під той час звичними, до редакції літературного відділу 
в Цюріху. Німецький текст було надруковано на машинці, ве-
ликі шматки було дописано рукою — і був він, скільки пам’я-
таю, довжелезний. [1] Із літературного відділу «NZZ» незабаром 
повідомили мені, що тодішній головний редактор, Фред Люх-
сінґер, вирішив не публікувати текст Копєлєва, щоб знову не 
розбурхувати пристрасті навколо Фрішевого «Порадничка».

Відмову Лев Копєлєв не сприйняв вороже (шляхетність не 
дозволяла) — принаймні, мені він і колючого слова зроду не 
промовив. Згодом, коли подружжя Копєлєвих жило у вигнан-
ні в Німеччині, він із захватом читав «NZZ». І коли одного ра-
зу Фред Люхсінґер у 1980-х роках приїхав до Бонна, де я зараз 
працюю кореспондентом, я подався із ним удвох, за компанію, 
до Копєлєвих на Нойєнгофер Аллее в Кьольні, де за російським 
чаєм зав’язалася тепла розмова з головним редактором «NZZ».

Ця перша зустріч у Москві восени 1974 року зі Львом Копєлє-
вим і його дружиною Раїсою стала прелюдією до багаторічної 
дружби між нашими сім’ями. Всі п’ять років, що їх нам судилося 
прожити у Москві, ми контактували дедалі тісніше. Потім, коли 
Копєлєви змушені були виїхати до Німеччини, а ми жили в Бон-
ні, наші зустрічі ще почастішали, а кілька разів відбулися й зу-
стрічі у Швейцарії. Відтак доля закинула нас до Вашинґтона, але 
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навіть за тих років стосунки ніколи до кінця не переривалися — 
лише смерть Льва Копєлєва 1997 року поставила на них крапку.

Лев Копєлєв був щирим, сердечним, мав енциклопедичні 
знання і невгамовну цікавість до всього, вмів надихати. Істо-
рик Східної Європи Вольфґанґ Айхведе з Бремена назвав його 
життя «біографією століття». У ньому є й великі катастрофи, 
й щасливі повороти, якими рясніло у XX-те століття в Росії 
та Центральній Європі.

Зростаючи у давно зниклому світі єврейського міщанства 
в Києві, Копєлєв завдяки няням-німкеням рано познайомив-
ся з німецькою мовою. Він пережив хаос громадянської війни 
після повалення царя, палко захопився комунізмом у Харкові, 
брав участь у сталінській примусовій колективізації україн-
ських селян («куркулів»), яка довела мільйони людей до голод-
ної смерті. Він воював у Червоній Армії як офіцер-пропагандист 
проти гітлерівців. Майже десять років він провів у сталінсько-
му ГУЛАГу, запідозрений у зраді та «співчутті до ворога». У так 
званій «Шарашці», спеціальній в’язниці для вчених та інтелі-
генції, журналіст близько потоваришував із Солженіциним.

Після смерті Сталіна Копєлєв вірив в оновлення «ленін-
ських ідеалів» під час «відлиги», аж поки 1968 року не приду-
шили «Празьку весну». На той час він уже зав’язав сердечну 
дружбу з німецьким письменником Гайнріхом Бьоллем. Через 
посилення репресій проти «незгодних» з боку брежнєвського 
режиму, Копєлєв і його дружина Раїса вирішили клопотатися 
про стажування в Німеччині. Врешті в 1980 році такий шанс їм 
дали завдяки заступництву Бьолля та інших осіб. Незабаром 
після виїзду з країни їх позбавили радянського громадянства.

Німеччина швидко стала для Копєлєва чимось на кшталт 
другої домівки. З неабияким запалом узявся він розширювати 
знання одне про одного між росіянами та німцями. Копєлєв 
став свідком епохального падіння Берлінського муру в Німеч-
чині, а також розпаду Радянської імперії.

Спливло два десятиліття, відколи 1997 року він полишив 
цей світ. Через розповідь про вкрай тернистий життєвий шлях 
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із його манівцями й поворотами минулі історичні періоди та 
їхня наука часто-густо западає нам у серце значно глибше, ніж 
через абстрактні історичні праці. На наше сьогодення й до-
сі накладають свій відбиток історичні події. Нові сутички за 
Україну — давню батьківщину Копєлєва — і її позиціонуван-
ня — є вельми актуальним прикладом таких переплетень.

Російська поетка Анна Ахматова сформулювала прихова-
ні зв’язки між епохами так: «Как в прошедшем грядущее зреет, 
Так в грядущем прошлое тлеет».2 Лев Копєлєв цитує це осяяння 
в другому томі автобіографічної трилогії, ставлячи його як епі-
граф до розповіді про свої сталінські манівці та власну відпові-
дальність за них. [2]

Ключовою темою цієї біографії є складні стосунки Копєлєва 
та Солженіцина, найвідомішого й у певний спосіб найвпливові-
шого російського письменника ХХ-го століття. Майже братер-
ська дружба двох нерівноправних особистостей, яка зародила-
ся в роки їхнього перебування в засланні на «острові» ГУЛАГ 
у «Шарашці» згодом охолола назавжди, коли вони обидва опи-
нилися в західній еміграції. Історія цього, як виявилося, нездо-
ланного відчуження наочно відбиває давній внутрішній росій-
ський конфлікт між західниками та слов’янофілами. Конфлікт 
цей не втратив своєї вірулентності навіть у сучасній Росії.

Найпродуктивнішими джерелами цієї біографії стали для 
мене власні автобіографічні нотатки Лева та Раїси Копєлє-
вих. Вони подають силу-силенну інформації і сповнені розду-
мів про окремі етапи їхнього багатого на події життя. У цій 
книжці моя мета полягала в тому, щоб об’єднати ці уривки 
з архівними матеріалом, спогадами очевидців, власним досві-
дом і результатами досліджень, і створити в такий спосіб все-
осяжну картину їхнього життя. Проте я розумію, що вона ще 
не охоплює всіх аспектів сповненої життя біографії Копєлєва 
та що ще вичерпано далеко не всі свідчення з його неосяжної 
спадщини.

2 Ідеться про цитату з «Поеми без героя».
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– I –  
Київ – «найгарніше місто у світі»  

(1912–1926)

Київ, столицю України на Дніпрі, називають «матір’ю міст 
руських». Київська Русь — це найстаріше серед об’єднань 

східнослов’янських поселень. Наприкінці IX століття київ-
ський князь Володимир був хрещений за візантійським обря-
дом, і звідси православ’я поширилося на східнослов’янські на-
роди. Але, на відміну від Москви, по закінченні монгольського 
панування в XIV столітті Київ не зміг посісти чільного місця 
центра влади незалежної імперії. Значна частина сьогодніш-
ньої України вже з XIV століття входила до складу Великого 
князівства Литовського, а потім опинилася під владою Польщі. 
Після першого поділу Польщі в XVIII столітті Західна Україна 
разом з Галичиною потрапила до складу Дунайської монархії 
(Австро-Угорщини). Київ і великі території козацьких посе-
лень на півдні аж до Криму та Чорного моря стали невіддільною 
частиною дедалі ширшої Російської імперії.

Перша світова війна та революція в Росії також спричини-
ли неабиякі зрушення та низку заплутаних змін влади в Києві. 
Письменник і лікар Михайло Булгаков, який народився в Києві 
1891 року і там-таки виріс, описує бурхливі роки після повален-
ня царя в лютому 1917 року в своїй прозовій п’єсі «Київ — місто» 
так: «Що за цей час діялося у славетному місті, жодному опису 
не піддається. Ніби веллсівська атомістична бомба луснула під 
могилами Аскольда та Діра [1], і 1000 днів гриміло, й клекотіло, 
й палало вогнем не лише в самому Києві, а й у його передмістях, 
і в дачних його місцевостях в окружності 20 верст радіусом ... за 
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рахунком киян у них було 18 переворотів. Деякі з терплячих 
мемуаристів нарахували їх 12; я точно можу повідомити, що їх 
було 14, причому 10 із них я особисто пережив». [2]

Саме на початку цих гарячкових зрушень і миттєвих змін 
завойовників до Києва в лютому 1917 року прибула сім’я Зіновія 
Яковича Копєлєва та його дружини Софії Борисівни. Зі страху 
перед насильством та єврейськими погромами після повален-
ня царя вони тікають із села Бородянка, де батько Копєлєв був 
земським агрономом. Лев мав тоді п’ять років, його брат Олек-
сандр (удома кликали його Саня) був на два роки молодшим.

Спершу сім’я мешкала в материних родичів у Києві на вули-
ці Дмитрівській, 37. У першому томі своїх спогадів «И сотворил 
себе кумира» Лев Копєлєв описує хазяйку будинку — німкеню, 
«стару німецьку мадам Шмідт», яка жила в тій-таки квартирі. 
Їй, серед іншого, належав «Кінематограф» — кінотеатр, у який 
час від часу впускали п’ятирічного або шестирічного Лева, бо ж 
там працювала касиркою його колишня російська няня Поліна 
Максимівна. У квартирі, де мешкали Копєлєви, стара хазяй-
ка будинку, мадам Шмідт, займала лише одну-єдину кімнату. 
Одного разу малий Льова почув, як його мати говорила про неї: 
«Шмідтиха спеціально ущільнилася євреями, щоб червоні не 
націоналізували». [3]

У докладнішому репортажі в «Комсомольской правде 
в Украине» від травня 2012 року — була саме сота річниця від 
дня народження Льва Копєлєва — де йшлося про будинок № 37 
на вулиці Дмитрівській у Києві, тодішньою власницею будин-
ку, до речі, названо Іду Марківну Штайн, удову інженера й ар-
хітектора Вільгельма Штайна, який і спроєктував цей будинок. 
Причина, з якої власницю цього будинку в мемуарах Копєлєва 
названо «мадам Шмідт», можна пояснити тим, що по чоловіко-
вій смерті вона знову взяла своє дівоче прізвище. [4]

Небезпеку для населення Києва становили не лише «черво-
ні» більшовики, а й усі численні армії та силові угруповання, які 
здобували українську столицю на коротший або ж триваліший 
період після падіння царського режиму наприкінці Першої сві-
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тової війни та під час громадянської війни, що вибухнула піс-
ля неї. Була це надзвичайно буремна й брутальна доба. У 1917–
1920 рр. до калейдоскопу тих, хто здобував місто, входили не 
лише більшовицька та білогвардійська партії Громадянської 
війни, а й війська Симона Петлюри (1926 року його застрелив 
у Парижі єврейський анархіст родом з України, що вирішив так 
помститися за вбивство своєї сім’ї), а також німецькі та поль-
ські окупанти.

Пізньої осені 1920 року, коли Лев мав вісім років, сім’я 
Копєлєвих переїхала з Дмитрівської на Рейтарську, розташова-
ну ближче до центру міста. Кімнат у новій квартирі було чоти-
ри, але наступними роками родина змушена була кілька разів 
переїжджати, і життєвий простір Копєлєвих вужчав, адже окре-
мі кімнати реквізували для себе червоноармійці. Червоні пови-
ганяли не лише польських окупантів, а й мародерів, які діста-
лися в квартиру Копєлєвих і вимагали золото й інші цінності. [5]

СТРАХИ Й ХОВАНКИ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ВІЙНИ

Малий Льова Копєлєв сприймав цю криваву боротьбу за 
владу та зміну загарбників у Києві як дивну суміш цікавих змін 
і страшних вторгнень у сімейну безпеку. Коли влада змінюва-
лася, пише він у своїх мемуарах, щоразу «...зчинялася стріля-
нина, і тоді сусіди приходили до нас грати в лото, у преферанс 
і співати. Поки мене не заганяли в ліжко, я крутився серед до-
рослих, розносив фішки для лото й навіть був удостоєний честі 
вигукувати номера. Я вже знав усі цифри, і мама цим дуже пи-
шалася». [6]

Більшовиків у міщанській родині Копєлєвих називали 
в ті роки громадянської війни «бандитами» та «грабіжниками». 
Про те, що ніякі вони не «Божі телята», мешканці будинку діз-
налися, коли гідного літнього пана, якого вони назвали «проку-
рором», узяла в заручники Чека — червона спецслужба, — щоб 
розстріляти на другому поверсі його будинку на Дмитрівській 
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вулиці. Втім, як з’ясувалося, білі, що увійшли до Києва неза-
баром, не поступаються своїм ворогам жорстокістю. Левових 
батьків одразу ж кинули за ґрати. Сусіди поклопоталися, щоб їх 
звільнили, й уранці другого дня старші Копєлєви повернулися.

Під час білогвардійської окупації в місті точилися балачки 
про погроми. Одного разу, коли у розпал бою сім’я разом з ін-
шими городянами сховалась у підвалі, Левова мати прошепоті-
ла своєму маленькому синові (вона ніжно зве його «Льовушка»): 
«Якщо запитають звідки, то скажи — з Кавказу. Якщо взнають, 
що ми євреї — вб’ють». [7]

ТРАДИЦІЇ ТА СУПЕРЕЧКИ В ЄВРЕЙСЬКІЙ РОДИНІ

Походження Копєлєви мали єврейське. Левові батько й мати 
були родом з єврейських сімей. Він завжди відверто визнавав 
це єврейське коріння, хоча ніколи не вважав себе правовірним 
євреєм і не приховував своєї відстороненості від єврейських 
традицій і сіонізму. Мати Лева, Софія Борисівна, народилася 
в родині Каганових. Прізвище Копєлєв, мабуть, є русифікова-
ною похідною від ідишського імені Копель3 або Коплі, вельми 
поширеного в Німеччині та Польщі з пізнього середньовіччя; 
воно, своєю чергою, як кажуть, походить від імені старозавіт-
ного патріарха Якова, батька дванадцяти колін Ізраїлевих. [8]

Батько Лева отримав єврейське ім’я Салман (Соломон), але 
згодом він назвався Зиновієм, можливо, щоб уберегти себе та 
свою сім’ю від проявів антисемітської дискримінації й насиль-
ства, до яких часто-густо доходило в царській імперії, а потім 
і за Сталіна. Як писав одного разу Копєлєв у листі до Гайнріха 
Бьолля, ще рабин після народження назвав Лева Левом Залма-
новичем, себто скористався оригінальним іменем його бать-
ка. [9] Так само було записано в його російському свідоцтві про 
народження. Тож у пізніших судових документах через його 

3 Від єврейського «заступник».
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арешт і засудження на багаторічне табірне ув’язнення Копєлєва 
практично всюди записано «Лев Залманович».

Втім, на неофіційному рівні Копєлєва завжди називали 
Левом Зиновійовичем. Якщо хтось прилюдно називав його 
по-батькові Львом Залмановичем, то майже напевно за цим 
стояв навмисний їдкий антисемітизм — як, наприклад, у кри-
тичній статті, опублікованій не так давно, в грудні 1988 року, 
таким cобі радянським автором на ім’я Станіслав Рожновський 
у газеті «Советская Россия», і спрямованій проти Копєлєва, 
який багато років жив у вигнанні в Німеччині. [10]

У єврейській родині Копєлєвих тільки бабуся, батькова 
мати, вірила по-справжньому. Розмовляла вона лише україн-
ською та їдишем, а коли вибиралася в гості на свята, то дуже 
суворо стежила за тим, щоб було пильно дотримано кошерних 
єврейських звичаїв. Обидва діди були набагато поблажливіші 
щодо цих правил харчування. Дід по батькові, прийшовши са-
мотою, «їв шинку й усе інше», якщо вірити тому, що Копєлєв 
виклав у своєму листі. [11]

Мати, однак, була «не так побожною, як забобонною». Во-
на та її свекруха між собою не ладнали. Тому після сімейних 
посиденьок батьки регулярно сварилися, а тоді лаялися на їди-
ші, щоб двоє дітей, з якими розмовляли тільки по-російсько-
му, цього не зрозуміли. Мати говорила про свою свекруху «то 
з ненавистю, то з насмішкою», Копєлєв описує такі бурхливі 
суперечки, а потім продовжує: «Батько розпалювався, кричав 
«дурепа», іноді чутно було, як ляскають ляпаси. Вона істерично 
кричала «вбивця!» і проклинала весь його рід ... батько йшов, 
з гуркотом хряпаючи вхідними дверима». [12]

Очевидно, що до таких пересварок між батьками Лева до-
ходило дедалі частіше. Софія Борисівна була жінкою важкою 
й не завжди панувала над собою, як видно з деяких зауважень 
її сина, а також із пізнього листа її чоловіка незадовго до смерті 
дружини в травні 1954 р. З одного боку, вона з гордістю тверди-
ла, що її сім’я походила зі старої рабинської родини, але вод-
ночас Софія Борисівна вголос збиткувала з так званих «сіль-
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ських євреїв» і вернула носа від якихось знайомих через їхній 
«огидний ідишський акцент». Вона пояснювала німецькою та 
російською няням і мешканцям будинків, що є євреї і є «жи-
ди». Перші репрезентували велику єврейську культуру, а ось ті, 
«хто метушиться на базарі, на чорній біржі або комісарствують 
у Чека, — це жиди». [13]

Коли його батьки сперечалися, мати Лева регулярно за-
кидала своєму чоловікові Зиновію Яковичу те, що його сестер 
Роню й Лізу похрестили за православним обрядом, молодший 
брат Мишко став бандитом, а на додачу одружився з шіксою, 
неєврейкою.4 Детальніше Лев Копєлєв змалював драматичне 
й трагічне життя свого дядька Мишка й улюбленої тітки Ро-
ні, а також розповів про вбивство своїх бабусі й дідуся в Киє-
ві в томі спогадів під назвою «Утоли мои печали»(«Утамуй мої 
печалі»). [14] Бабуся й дідусь по матері, — з ними Лев бачився 
рідко, — померли 1921 року.

СПОГАД ПРО ЗЛОЧИН БАБИНОГО ЯРУ

Отже, дядько Мишко воював у громадянській війні на боці 
і білих, і червоних. Він викрав дочку колишнього царського офі-
цера, дезертирував і став кримінальником. Згодом він покаяв-
ся у своїх гріхах і, мабуть, служив і далі, вже в лавах радянської 
армії. Якщо вірити самому Копєлєву, мати Мишка, себто гли-
боко релігійна бабуся Лева з боку батька, як кажуть, навернула 
дружину Михайла в юдаїзм і привела жінку в синагогу. Коли 
під час Другої світової війни, напавши 1941-го року на Радян-
ський Союз, німці захопили Київ, важко поранений Мишко ле-
жав у шпиталі. Той евакуювали, але дорогою поранений помер.

Тітка Роня в Києві контактувала з місцевим більшовицьким 
Революційним комітетом 1919 року, ще гімназисткою. Вороги її 

4 Від івритського ץקש «шекец» — «гидота, гад» або «нечиста комаха» — не-
єврейка і/або гойка, або недостатньо ортодоксальна єврейка, наприклад, за нор-
мами поведінки.
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схопили, били, ґвалтували й, найпевніше, заразили її венерич-
ною хворобою. [15] Тяжко хвора, бідолаха провела майже рік 
у психіатричній лікарні. На початку 1920-х років жінка вийшла 
заміж за Марка Клубмана, теж пов’язаного з Київським рево-
люційним комітетом. Клубман студіював право і згодом став 
проректором юридичного інституту в Саратові на Волзі.

Роня, яка (мабуть, через страшну наругу) не могла мати 
дітей, щоліта приїздила з чоловіком до Києва та Харкова, на-
відуючись до бабусі й дідуся Лева, і своїх рідних. Чоловік Ро-
ні Марк зробив кар’єру в комуністичній партії України, проте 
1937 року, в розпал сталінської хвилі терору, був заарештова-
ний і засуджений до десяти років позбавлення волі в таборі. 
Його дружина Роня щосили боролася за його звільнення. Вона 
писала листи Сталінові та його наближеним посіпакам, як-от 
Єжов і Вишинський. Потім її теж заарештували, але 1938 року 
відпустили, коли Єжова замінив Берія. [16]

Роня перебралася до батьків у Київ. Коли наприкінці верес-
ня 1941 року туди вдерлися німці, місцеві вірили, що радянські 
війська хутко звільнять місто, вдавшись до контрнаступу. Крім 
того, брат Роні Миша лежав у київському шпиталі, а сестра та 
батьки не хотіли залишати його напризволяще.

29 і 30 вересня євреїв, які залишилися в Києві зігнали в уро-
чище Бабин Яр край міста і там розстріляли. [17] У ці два дні було 
вбито понад 33 тисячі євреїв — жителів Києва, і розстріли ці було 
організовано під верховним командуванням німецької армії.

Далі Лев Копєлєв розповідає про те, як у квітні 1944 року 
він, офіцер Червоної Армії, опинився у Києві проїздом, коли 
його перекинули з одного відтинку фронту на інший. Догля-
дач будинку, в якому мешкали його бабуся та дідусь, розповів 
йому, як ті виїхали з квартири на другий день масового вбив-
ства, 30 вересня 1941 року. «Тоді вже багато хто знав, що там 
вбивають. Дідусь дуже хворі були, збезножили. Бабуся й Роня 
їх на колясочці везли. А бабуся ще сильні були. Вісімдесят ро-
ків з гаком і схудла дуже, зсохлася вся, але ходила пряма, як 
палиця. А Роня посивіла і теж схудла дуже, і зубів вже не було. 
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Але очі такі ж, як вуглини. Вона мені того дня сказала: «Я знаю, 
нас вбиватимуть, але все одно перемога настане». [18]

УКРАЇНСЬКІ, РОСІЙСЬКІ ТА НІМЕЦЬКІ «КІСТКИ»

Завдяки няням на додачу до найближчого сімейного кола 
й традиційного єврейсько-російського походження на Лева та 
його брата Саню із самого раннього дитинства вплинули іс-
торії, досвід і символи християнсько-православної та христи-
янсько-лютеранської культури. Першу няню, яка доглядала 
за двома дітьми в селі Бородянка, звали Хіма. Копєлєв пише, 
що любив її найбільше з усіх інших нянь. [19] Розмовляла вона 
українською й навчила Лева багатьох українських пісень, які 
той не забув аж до смерті.

Після того, як у 1917 році родина переїхала до Києва, до-
глядати за Левом і Санею доручено було няні-росіянці Поліні 
Максимівні — мама називала її «Бонна», що для неї, очевидно, 
звучало шляхетніше, ніж «Няня». Поліна любила царя й була 
з украй побожних росіян. Уранці й увечері Лев молився право-
славному Богу, стоячи на колінах у ліжку, і незабаром вивчив 
Отченаш напам’ять. «Молилися ми з нянею потайки від бать-
ків, — пише Копєлєв у своїх «спогадах». — Вона пояснила мені 
під великим секретом, що вони поганої, жидівської віри, що 
жиди Христа розіп’яли, але я, коли виросту, можу хреститися, 
стати православним і потрапити в рай». [20]

Наприкінці 1918 року няня Поліна Максимівна покинула 
сім’ю — мабуть, мати помітила її християнський православний 
вплив. Однак хлопець і далі бачився з нею, пише Копєлєв, адже 
російська няня мешкала з ними в одному будинку разом із се-
строю, касиркою в кінотеатрі.

Наступними нянями або черницями були німецькомовні 
«фройляйн». Першу звали Олена Францівна, була вона висока, 
лице мала вузьке і не молилася на ікони, як її попередниця. Втім, 
жінка час від часу читала дітям маленьку Біблію — вочевидь, 
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лютеранську, бо ж хреститися при Олені Францівні не доводило-
ся. Вона теж говорила про Христа, але пояснювала, що Він і Його 
учні теж були юдеями — «хорошими, як ми, а розіп’яли його інші 
євреї, злі, як Троцький і більшовики, які проти Христа». [21]

Олена Францівна залишалася до 1920 року, а в наступні три 
роки кілька німецьких нянь змінювали одна одну, були це, як-
що вірити Копєлєву, здебільшого літні жінки. Він не пам’ятає, 
чого кожна з цих «фройляйн» навчила його та його брата, пра-
вить він далі, «але кінець-кінцем ми з братом жваво лопотіли, 
читали й писали німецькою». А Лев у десять років був «переко-
наний, що німці — найкультурніший з-поміж усіх народів і до 
того ж найкращі друзі Росії, а німецька монархія — найспра-
ведливіша держава». [22]

Це раннє знайомство з німецькою мовою та культурою по-
глибилося завдяки захопленому читанню різних німецьких кни-
жок. Ці книжки Лев і його брат позичали у парафіяльній бібліоте-
ці лютеранського парафіяльного будинку в Києві. Ще на початку 
1920-х років до таких німецькомовних релігійних установ кому-
ністичний режим ставився напрочуд толерантно. Згодом, у ра-
дянську добу, цьому, звісно ж, було покладено край. Левцьо був 
тоді неабияк захоплений пригодницькими романами Карла Мая, 
в яких «благородні німці здійснювали подвиги в найрізнома-
нітніших країнах світу». [23] Полонили його уяву й книжки про 
«Старого Фріца», прусського короля Фрідріха Великого.

Літо 1921 і 1922 років сім’я Копєлєвих провела на селі в так 
званому «садівництві Майєра»5, де батько Лева працював агро-
номом. Колишнє приватне садівництво було тепер радгоспом, 
яким управляла держава під наглядом муніципального еконо-
мічного комітету. На чолі радгоспу стояв режисер Карл Майєр, 
німець, сім’ї якого, вочевидь, належало садівництво до рево-
люції і який тепер обіймав посаду директора. У цьому радгоспі 
працювала численна родина Майєра, і, мабуть, німецька мова 

5 Господарство Карла Георгійовича Майєра було створено в 1893 році в пе-
редмісті Києва.
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була основною мовою, якою розмовляли родичі. Найбільше 
враження справляв на Лева зять Майєра, якого він називав «он-
клем6 Гансом». Старша дочка цього дядька, Ліллі, була того ж 
віку, що і Лев, якому тоді було років дев’ять чи десять — і вона 
була першою дівчинкою, в яку він, якщо вірити написаному, 
«по-справжньому» закохався. [24]

РАННЄ ЗНАЙОМСТВО З НІМЕЦЬКОЮ МОВОЮ

Раннє й глибоко закорінене знайомство Льва Копєлєва з ні-
мецькою мовою та культурою справило вирішальний вплив на 
його біографію. Без цього впливу й досвіду він, імовірно, не 
вивчав би в університеті німецьку літературу й не написав би 
дисертацію про Шиллера в Москві. Звісно, якби не це прекрас-
не знання німецької мови, не служити б йому пропагандистом, 
що перевиховував німецьких військовиків, і перекладачем під 
час Другої світової війни. Не виключено, що в нього не стався 
би конфлікт із начальством, коли Червона армія вдерлася до 
Східної Пруссії, і він не був би заарештований «за співчуття до 
ворога» — і не згаяв би майже десять років у таборі.

Однак якби не ці роки ув’язнення, доля не звела б його 
в «Шарашці» з Олександром Солженіциним. Не стала б можли-
вою щира дружба, яка б за багато років перетворилася на вза-
ємне відчуження, а згодом, у роки вигнання, зовсім занепала.

Якби Копєлєв не знав досконало німецьку мову й не виріз-
нявся невичерпним інтересом до німецької літератури й куль-
тури, ніколи б не було зворушливих дружніх відносин із про-
відними особистостями громадського життя Західної Німеч-
чини та колишньої НДР — насамперед із Гайнріхом Бьоллем, 
потім — із редактором газети «Zeit» Маріон фон Дьонгофф, по-
тім з Максом Фрішем, згодом і з Віллі Брандтом, а в колишній 
НДР — з письменниками Крістою Вольф, Ервіном Штрітматте-
ром і Анною Зеґерс.

6 Себто дядьком.
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Чому російсько-єврейські батьки Копєлєва вирішили брати 
на роботу німецькомовних нянь для своїх двох синів, на це годі 
відповісти точно. Зі спогадів Лева незрозуміло, чи знали батьки 
німецьку бодай трохи. Стосовно його батька, який вивчав у Ки-
єві агрономію за царських часів, такі знання не виключаються. 
Але той факт, що батьки взагалі змогли найняти няню зі знан-
ням іноземної мови, свідчить, що сякі-такі грошенята в них 
були. І той факт, що вони наймали німецьких «фройляйн» для 
цієї роботи на кілька років, свідчить про те, що вони добре ро-
зуміли — в традиціях єврейської буржуазії — важливість гарної 
освіти і, зокрема, доброго знання німецької мови.

На це вказує і згадка в мемуарах Копєлєва про те, що у йо-
го батька в шафі стояли 82 томи енциклопедії Брокгауза-Ефро-
на — темно-зелені з позолотою. [25] Німецька мова під той час 
на широких теренах Східної Європи — тоді-таки ще існувала 
Габсбурзька багатонаціональна імперія, східне передгір’я якої 
в Галичині межувало безпосередньо з Україною — була чимось 
на зразок lingua franca, своєрідної мови-посередниці. Якщо 
перекласти це на сучасні мовні уподобання, батьки Копєлєва, 
ймовірно, найняли би для своїх двох синів нянь англомовних. 
Та обставина, що замолоду Лев навчався грати на фортепіано 
в Києві — що, втім, його нітрохи не надихало [26] і згодом теж 
ніяк не прислужилося — говорить і про високу культурну7 сві-
домість у родині Копєлєвих.

Коли Лев і його брат Олександр досягли шкільного віку, ма-
ти ні за що у світі не хотіла відправляти їх у, як вона її нази-
вала, «босяцьку радянську школу». Новий радянський режим 
аж ніяк не толерував приватні школи, тому цих двох хлопчи-
ків спочатку вчили вдома. Лише восени 1923 року батьки по-
годилися відпустити Лева, якому було одинадцять, у державну 

7 Тут автор послуговується терміном «bildungsbürgerliches», утвореним від 
«Bildungsbürgertum» (освічена буржуазія). Ідеться про соціальний клас, що з’явився 
в Німеччині в середині ХVІІІ-го століття; це був освічений клас буржуазії, освітнім 
ідеалом якого була античність. Bildungsbürgertum можна описати як економічно 
й інтелектуально вищу буржуазію в порівнянні з Kleinbürgertum (дрібна буржуазія).
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початкову школу. Хлопець пішов у 3-й клас. Готуючи сина до 
вступу в школу, і ще коли хлопчина тільки-но звикав до нав-
чання в новому класі, батьки найняли російську вчительку Лі-
дію Лазарєвну. З’ясувалося, що, пишучи якісь російські тексти, 
Лев і раніше використовував старий, дореволюційний алфавіт 
і поганенько знав арифметику й географію.

Ця літня дама, яка завжди приходила в довгих темних сук-
нях, була щирою ідеалісткою та палкою аматоркою російської 
літератури. Вона «любила великого російсько-українського 
письменника й гуманіста Володимира Короленка (1853–1921) 
більше, ніж Толстого та Чехова, хоча й казала, що ці двоє бу-
ли найвидатнішими письменниками, які будь-коли жили на 
землі». Леву надзвичайно подобалися уроки російської мови, її 
захоплення красою, добром і правдою справило на нього над-
звичайне враження. «Ми плакали над розповідями Короленка 
«Сон Макара», «Чудна», «В поганому товаристві», ... і над «Ха-
тиною дядька Тома». [27] Мати, однак, ревниво відреагувала 
на захоплення сина щирою вчителькою російської мови й від-
пускала ворожі й глузливі шпигачки на її адресу. «У такі хви-
лини, — пише Копєлєв у своїх мемуарах, — я ненавидів матір 
і кричав зі злістю: Лідія Лазарівна — найкраща людина в світі, 
найрозумніша, най добріша!» [28]

На початку своїх шкільних днів Лев познайомився і з ре-
волюційними більшовицькими ідеями. Навесні 1922 року, ще 
перш ніж піти до школи, він приєднався до наймолодшої групи 
КДЗС — київського другого закону скаутів, який гордо звали 
«Вовчим»; його лідер Аня розповіла хлопчині про Бейден-Па-
велла8, британського засновника скаутського руху. Наступно-
го року, втім, більшовицький режим розформував організацію 
бойскаутів, а 1924 року остаточно заборонив рух. Лев вступив 
у нову молодіжну організацію МК — «Молоді комуністи». Лідер 
МК відвів своїм підопічним кімнату у підвалі батьківського 

8 Лорд Роберт Стефенсон Сміт Бейден-Павелл (1857–1941) — британський 
воєначальник, засновник скаутського та гайдівського рухів. Менш відомий як 
письменник і художник.
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будинку й оголосив цю кімнату «Клубом молодих комуністів». 
Стіни були прикрашені світлинами з газет і журналів — були на 
них Маркс, Ленін, Троцький, Карл Лібкнехт, Роза Люксембург, 
Луначарський та інші визначні комуністи. [29]

ПОЛЬСЬКИЙ «ПРОБИ» ТА ЗАХОПЛЕННЯ ЕСПЕРАНТО

Літо 1923 року, перед вступом Лева до державної школи, 
сім’я Копєлєвих провела в селі Соболівка неподалік від міста 
Вінниця, кілометрів за 260 на північний захід від Києва. Бать-
ко працював на тамтешньому цукровому заводі. У будинку, де 
жила сім’я, були польські родини, діти яких розмовляли між 
собою польською. Всі вони були благочестивими католиками. 
Незабаром Лев потоваришував із польськими хлопчиками, во-
ни називали його Леоном. Між польськими дітьми з цукрово-
го заводу та босотою, бідною українською сільською молоддю, 
траплялися сварки, ба доходило навіть до бійок. Його польські 
друзі оголосили ці сутички частиною «вічної війни польських 
лицарів із “хамами”, “схизматами”, “бидлом”». [30]

Оскільки Лев міг спілкуватися із селянами українською 
і знав багато українських народних пісень, то йому вдалося на-
лагодити дружні стосунки з деякими сільськими хлопчаками. 
Натхненний ідеями бойскаутів і комуністів, він намагався при-
мирити дві ворожі сторони, але вхопив шилом патоки. Одного 
разу польські дівчата схвильовано повідомили, що в сільській 
крамниці висить страшна картина — жахлива наруга над Пре-
чистою. Одинадцятирічний Лев пішов до крамниці. На дверях 
висів великий жовто-коричневий плакат. На ній було зображе-
но «кривопикого лорда Керзона у вигляді мадонни та бородато-
го Чернова-немовляти9». [31]

9 Ідеться про Віктора Чернова, російського громадського діяча (1876–1952), 
члена російського тимчасового уряду (1917) та голову всеросійських установчих 
зборів (1918), який 1920 року еміґрував із Росії. Традиційно вважалося, що його 
діяльність підтримують на Заході. Звідси і суть плакату.
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Трохи повагавшись, Лев зірвав плакат, сховав його під со-
рочкою і прожогом дременув назад до своїх польських друзів. 
Ті із захватом вітали його як героя, ба більше — деякі дівчата 
Левчика навіть поцілували. Бридкий плакат урочисто спалили. 
Коли пізньої осені 1923 року сім’я Копєлєвих їхала з Соболівки, 
Лев уже навчився говорити й читати польською. Він відкрив для 
себе книги Сенкевича та Міцкевича і разом зі своїми друзями 
співав польський національний гімн «Jeszcze Polska nie zginęła». 
«Там я назавжди вилікувався від неприязні до поляків», неаби-
як поширеної в Росії і Україні.10 [32] Згодом знання польської 
прислужилися Копєлєву, коли він, фронтовик, опинився на 
польських територіях, окупованих гітлерівськими військами, 
а відтак, після арешту, перебував у пересильних в’язницях і не 
один рік у ГУЛАГу.

Про вивчення іноземних мов і встановлення завдяки цьо-
му тісніших контактів з іншими культурами Копєлєв подбав 
ще замолоду, вклавши в це весь свій запал і романтичне заці-
кавлення. У 1926 році, вступивши до 6-го класу Київської об’єд-
наної трудової школи № 6, він разом із кількома іншими учня-
ми прослухав курс есперанто, що його читав місцевий учитель 
російської літератури Дмитро Вікторович. Лев був зачарований 
цією штучною мовою з простісінькими правилами, що її ство-
рив лікар-єврей Людвік Заменгоф, який жив на окупованій тоді 
росіянами території Польщі і сам розмовляв кількома мовами. 
Метою цієї нової мови, заснованої на латині, було спрощення 
міжнародного порозуміння та зменшення національних від-
мінностей. У перші десятиліття ХХ-го століття есперанто ко-
ристувалися кілька мільйонів осіб. Найпалкіші послідовники 
належали до всесвітньої асоціації есперанто, Sennaziza Asozio 
Tutmonda (SAT).

«...Це була чудова гра — за кілька днів вивчити мову, якою 
розмовляють і пишуть люди, що живуть у всіх країнах сві-

10 Насправді цитату вирвано з контексту. Далі в Копєлєва йде авторська за-
увага — «..., яку раніше навіювали мені Загоскін, Гоголь, спогади про польські 
війська в Києві і недобрі жарти деяких дорослих».
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ту», — пише у своїх мемуарах Лев Копєлєв. [33] Учитель еспе-
ранто прийняв учнів у велике братство, вручив їм членські 
картки асоціації SAT — зелені книжечки, в яких латинськими 
літерами було написано ім’я та прізвище. Крім того, вони от-
римали значок асоціації: зелену п’ятикутну зірку в червоному 
колі. У вчителя есперанто Дмитра Вікторовича студенти також 
могли помилуватися іноземними листами та листівками з ек-
зотичними марками з Лондона, Парижа, Сан-Франциско, Токіо 
тощо. За тих років, коли радіо та телебачення були ще невідомі, 
а радянські газети подавали лише нудні стереотипні інозем-
ні новини, таке листування здавалося допитливим студентам 
якимось одкровенням з великого світу.

Утім, перегодом учні есперанто виявили, що учитель про-
давав їм підручники, словники й іншу літературу на есперан-
то з націнкою. «Ентузіастичне захоплення поступилося міс-
цем презирству: спекулянт». [34] Лев намалював неприємну 
карикатуру на вчителя, а хтось підклав її у класний журнал. 
Учитель відреагував на цю образу презирливим зауваженням 
про «огидну мазанину», проте не сказав, чи знає точно, хто ж 
прогрішився. Вочевидь, він знав автора, адже після цієї витів-
ки Лева вже не запрошували до вчителя есперанто додому й не 
кликали вчитися додатково.

Ідеали братства есперанто, однак, поступово зблякли пе-
ред «класовою свідомістю» та партійною упередженістю док-
трини марксизму-ленінізму, яка дедалі більше впливала на Ле-
ва в шкільні роки. Крім того, як він пише, з роками йому стало 
ясно, що штучно створена мова, хай би якою раціональною во-
на була і хай би якими ідеалістичними були засадничі наміри 
цієї конструкції, вона «все ж залишається неживою паперовою 
рослиною ... А живі мови ростуть природно, себто й вільно, 
й закономірно, однак згідно із законами, непідвладними жод-
ним розумовим планам». [35]

Втім, згодом сам Лев Копєлєв листувався не лише з німець-
комовними кореспондентами, а й адресатами з різних країн, 
які користувалися есперанто. Серед адресатів були робітники, 
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студенти, учні, а також два купці, комуністи, соціалісти, актив-
ні християни й навіть анархісти. Проте цієї міжнародної палі-
три мов Копєлєву було замало, тому ще на шкільній лаві він 
почав за підручником вчити англійську. 1931 року, працюючи 
тоді робітником на паровозному заводі у Харкові, він удвох із 
колегою вступив до вечірнього технікуму східних мов на від-
ділення фарсі. [36]

Під час Громадянської війни в Іспанії 1936–1939 років — на 
той час Копєлєви вже мешкали в Москві — Лев та інші політич-
но віддані друзі натхненно заявляли про свою солідарність із 
інтернаціональними бригадами, що воювали на боці республі-
ки. Разом із двома однокурсниками він завзято вивчав іспан-
ську мову. «Ми кілька разів марно писали Сталіну, Ворошилову 
та Михайлові Кольцову [37], благаючи відправити нас на фронт 
в Іспанію. Природно, відповіді ми так і не отримали». Згодом, 
опинившись уже у «Шарашці», Копєлєв почав вивчати китай-
ську мову. [38]

РОСІЯНИН ЄВРЕЙСЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ

Лише іврит, який Левові довелося вчити в Києві з волі бать-
ків, бабусь і дідусів, йому й за вухом не свербів. Узимку 1920–
1921 рр. у будинок Копєлєвих прийшов літній професор на ім’я 
Ілля Володимирович Галант спеціально для того, щоб навчити 
двох хазяйських синів, братів, давньоєврейської мови, даючи 
хлопцям приватні уроки. Почалися вони з граматики івриту, 
яка здалася Левові такою ж нудною, як і вправи з гамами на 
фортепіано. Незабаром професор перейшов до історичних роз-
повідей про Вавилон, ассірійців, стародавній Єгипет, Грецію 
та Рим, які цікавили учня не менше, ніж загальні міркування 
вчителя про релігії, предметом поклоніння яких насправді був 
один і той самий Бог. [39]

Наступної зими викладати іврит десятирічному Левові 
взяли вже нового репетитора. Він був іще студентом — і завзя-
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тим сіоністом, який намагався переконати учнів, що всі євреї 
мають емігрувати до Палестини й заснувати там власну дер-
жаву. Лев був аж ніяк не в захваті від цього, його цікавили за-
рубіжні країни на кшталт Німеччини, хлопчина мріяв поїхати 
в Африку, Індію, Південну Америку. Оскільки учень і далі не 
виконував завдань з івриту, то вчитель сердився і годував учня 
потиличниками і крутив йому вуха. Це, своєю чергою, обурило 
мати Лева і молодого вчителя івриту з ганьбою вигнали.

У квітні 1925 року Левові виповнилося 13 років і він, досяг-
ши віку «бар-міцва»11, став повнолітнім у релігійному сенсі; 
за іудейською традицією це святкують урочистим ритуалом. 
Побожна бабуся була в розпачі, — пише Копєлєв у своїх ме-
муарах, — адже онук досі не знав жодної єврейської молитви 
«і ніколи не був у синагозі — мама не відпускала мене зі страху 
перед заразними хворобами, а мені самому було нецікаво». [40] 
Для діда його релігійна віра була менш важливою, але він пе-
реконував 13-річного хлопця, що цуратися свого народу не 
можна, а отже, потрібно поважати і його давні звичаї. Старий 
намагався переконати онука вивчити бодай одненьку молитву 
і короткий текст івритом, щоб його можна було прочитати на 
святкуванні бар-міцва.

Для цього дідусь написав тексти для Лева великими ро-
сійськими літерами на лінованому папері, додаючи знаки, що 
забезпечували правильну інтонацію. Щоб домогтися свого, 
старий запропонував йому угоду: мовляв, молитву вчити не 
треба, досить зачитати на церемонії текст, переписаний росій-
ськими буквами. За це дід обіцяв подарувати онукові новень-
кий дорослий велосипед.

У той час Лев уже був заступником ланкового у піонерзаго-
ні. Хлопець вирішив обговорити дідову пропозицію з друзями. 
Декого з хлопців приваблювала перспектива отримати новий 
велосипед, який прислужився б усім в піонерзагоні і який, за 
їхніми словами, вартував того, щоб один раз відвідати сина-

11 В юдаїзмі прийом 13-літніх хлопчиків до дорослої юдейської громади.
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гогу, та й причин для мук сумління немає жодних. Утім, біль-
шість дівчат були проти. Вони виступили проти шахрайських 
угод, мовляв, це принизливо й підло. Для Лева це залишалося 
дилемою. Навіть його мати зрозуміла, що компроміс неможли-
вий. Лева оголосили хворим, поклали в ліжко, і його 13-річчя 
взагалі не святкувалося. Дідусь, щоправда, з днем народжен-
ня внука привітав, але хлопчина був як у воду опущений. Отак 
Лев залишився без велосипеда. Проте не міг він і почуватися 
хоробрим борцем за атеїзм, адже не боровся за нього відкрито, 
«а просто сховався за мамин виверт». [41]

Попри байдужість до юдаїзму та єврейської релігії, Лев 
Копєлєв, трохи повагавшись, завжди відкрито декларував своє 
єврейське походження — хоча в Росії це часто було пов’язано 
з незручностями та дискримінацією, а він, як молодий ко-
муніст, міг легко отримати запис «українець» чи «росіянин» 
у своєму першому радянському паспорті. Цю червону книжеч-
ку юнак отримав 1932 року, коли сім’я Копєлєвих уже давно 
перебралася з Києва до Харкова. Лев Копєлєв повідомляє, що 
у 20 років він лише якусь мить вагався, коли дійшло до реєстра-
ції національності під час оформлення цього документа, а тоді 
рішуче написав у ньому «єврей». [42] (Той факт, що в нібито без-
класовому й на інтернаціоналістичний лад орієнтованому ра-
дянському суспільстві громадяни записували в паспорті різні 
національності — і, таким чином, претендували на якісь приві-
леї або ж, навпаки, наражалися на дискримінацію — був одним 
із численних парадоксів цієї соціальної системи).

Секретар комсомолу в Харкові висловив своє здивування 
цим записом і дорікнув своєму побратиму по партії: «Ти з глу-
зду з’їхав? Ти ж ні говорити, ні писати єврейською не вмієш. 
Ти маєш писатися «українець»: ти ж українську школу за-
кінчив. Я от записався росіянином, хоча батьки — українці. 
Але я російську школу закінчував, по-російському краще вмію 
говорити й писати. Ну, і ти в кожному разі можеш писатися ро-
сіянином, ти ж однаково вмієш...». Копєлєв відрубав чиновни-
кові, що зватиметься євреєм до тих пір, доки йому доведеться 
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чути докір: ага, мовляв, соромишся відкрито визнавати своє 
єврейське коріння. [43] Насправді, однак, у перші роки існу-
вання Радянського Союзу частенько, надто ж більшовики єв-
рейського походження, ідентифікували себе росіянами — при-
кладами тому можуть бути відомі комуністи Зинов’єв, Каменєв 
і Свердлов12. [44]

У дискусіях і суперечках про своє єврейське коріння і влас-
не складне розуміння своєї ідентичності, яке можна знайти 
в деяких його творах і листах, Лев Копєлєв також згадав най-
глибшу причину власної ідентифікації себе як російського єв-
рея: зв’язок і відданість родині своїх батьків і родичів. В автобі-
ографії своєї молодості він категорично сформулював цей зв’я-
зок: «Я ніколи не чув голосу крові. Але я дослухаюся до голосу 
пам’яті. І в пам’яті серця живуть дідусь, бабуся й тітка, яких 
29 вересня 1941 року розстріляли в Києві, в Бабиному Яру, за 
те, що вони були євреями. У пам’яті серця живуть мати, батько, 
родичі, які вважали себе євреями до останньої хвилини життя. 
Зректися їх — означало б зневажити могили».

Втім, визнання свого походження, ідентичності батьків, 
бабусь і дідусів не завадила Копєлєву водночас акцентувати 
свою відстороненість від юдейської релігії і, насамперед, від 
войовничого сіонізму. «Я ніколи не знаходив у своїй свідомо-
сті нічого, що б пов’язувало мене з національними ідеалами, 
з релігійними переказами єврейства», — писав він у своїх ме-
муарах. [46]

У наступні роки, коли Копєлєв різко порвав із комуністич-
ною вірою і жив у Москві літературною працею, критикуючи 
режим без можливості публікації у власній країні, він напи-
сав у 1971 році довгого листа лівому дисиденту Рою Медведєву, 
в якому докладно виклав свою позицію щодо єврейського пи-
тання в Радянському Союзі. [47] У той час ця заява, яка роз’яс-
нює його ставлення до юдаїзму як громадянина, була пов’язана 

12 Справжні імена — Овсій-Гершен Ааронович Радомисльський, Лев Бори-
сович Розенфельд і Єшуа-Соломон Мовшевич Свердлов.
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з кампанією, здійснюваною Америкою та Ізраїлем за право єв-
реїв емігрувати з Радянського Союзу, що мала неабиякий резо-
нанс за часів правління Брежнєва. Це пояснення було настільки 
важливим для Копєлєва, що його фрагмент він включив у свою 
книжку спогадів «И сотворил себе кумира». [48]

У цьому тексті сказано, що в Радянському Союзі антисемі-
тизм був заборонений законом, проте він практикувався в цій 
країні щодня, як ефективний вплив на «світогляд мільйонів 
філістимлян» з боку державних ЗМІ і чиновників. Та водно-
час Копєлєв твердо наголошував на своєму несприйнятті тих 
сіоністських агітаторів, які твердять, що це, так би мовити, 
моральний обов’язок усіх радянських євреїв — емігрувати до 
Ізраїлю. «Я повинен заявити, — писав він у листі Медведєву, — 
що суб’єктивні сіоністи не просто чужі мені, а й об’єктивно на-
ближаються до антисемітів, відмовляючи мені в праві на бать-
ківщину, на рідну мову, на приналежність до тієї нації, до якої 
я справді належу». Антисеміти вбачають небезпечних «чужин-
ців» у мені й таких, як я, сіоністи називають нас «зрадниками», 
а фанатики — й ті, й інші — ненавидять нас».

Окрім того, в листі до Роя Медведєва Копєлєв далі пише, 
що його турбує той факт, що борці за єврейську еміграцію май-
же «всі говорять лише про єврейське питання, лише про дис-
кримінацію євреїв». Така сегрегація відповідає «сіоністській 
концепції, але здебільшого підтримує антисемітів». Зрозуміло, 
вимога емігрувати до Ізраїлю є виправданою для всіх охочих. 
Проте вимога вільного виїзду має поширюватися на всі народи 
Радянського Союзу. «Той, хто хоче забезпечити права єврей-
ської національності в СРСР, не повинен забувати про невирі-
шені проблеми інших народів Радянського Союзу». [49]

Ще за кілька років після цієї заяви, в березні 1977 року в ли-
сті до свого друга Макса Фріша в Швейцарії, Лев Копєлєв лако-
нічно звів своє розуміння ідентичності до такого знаменника: 
«За місяць мені буде 65, здоров’я моє не найкраще... Але ми хо-
чемо залишитися тут, жити тут, померти тут ... хай би що сказа-
ли антисеміти та сіоністи, мені байдуже, бо ж я росіянин і ним 
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залишуся; а через моє єврейське походження той, хто відчуває 
і сповідує російськість надто ясно, свідомо і трагічно — радіє до 
небес, сумує до смерті». [50]

«МІЙ НІЖНИЙ КИЇВ»

Пізньої осені 1926 роки сім’я Копєлєвих переїхала з Киє-
ва до Харкова на сході України. Переїзд був пов’язаний із тим, 
що Зіновій Копєлєв працював агрономом в адміністративному 
органі, що відповідав за цукрову промисловість України, а він 
тоді базувався в Харкові.13

Отже, Леву було 14 років, коли він поїхав з Києва. Усе своє 
життя Копєлєв був пов’язаний із давнім містом на Дніпрі, ко-
лискою Православної Церкви, ніжними спогадами про свою 
молодість, але згодом і гіркими сімейними та політичними по-
діями — до останніх належать вбивство його бабусі й дідуся та 
улюбленої тітки Роні в Бабиному Яру й завоювання Києва ні-
мецьким вермахтом у вересні 1941 року. «Немає на землі місця 
для мене милішого й гарнішого, — пише він в першій частині 
своїх спогадів, лише додає, враховуючи дедалі нещаднішу по-
літику русифікації, що їй передувало зміцнення сталінської 
диктатури: «Хоча зараз воно й стало чужим». [51]

Будучи в’язнем спеціального табору ГУЛАГу «Шарашка», 
він написав вірш про місто свого дитинства, в якому є такі 
рядки: [52]

Біла Софія... 
Чимало рідних міст 
є в моїй країні, 
Та найближче мені 
Місто мого дитинства. 
Є гарніші міста 
В інших країнах, 

13 Ідеться про Цукротрест.
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Але за Київ брат мій 
Віддав життя своє в бою... 
Первісток Русі, 
Старший брат Кремля 
Вічний же ти, Києве, 
Вічний, як земля.

Із Києвом і Харковом асоціюються також глибокі, неза-
бутніми зв’язки з українською мовою. «Але й сьогодні навіть 
найулюбленіші симфонії та концерти не мають наді мною та-
кої влади, як старі пісні «Стоїть гора високая, а під горою гай», 
«Дивлюсь я на небо, та й думку гадаю...», «Запрягайте коні, коні 
воронії...». Дитиною я слухав і плакав. Та й тепер іноді пере-
хоплює горлянку», — зізнається Копєлєв у своїх мемуарах. [53] 
Замолоду Копєлєв розмовляв українською так само чудово, 
як російською, що нею розмовляли вдома. Він був твердо пе-
реконаний, що в багатонаціональній державі під назвою «Ра-
дянський Союз» слід плекати соціалістичну культуру мовами 
різних національностей. Однак Копєлєв додавав, що, попри 
свою тісну близькість до української мови, він завжди думав 
російською. Копєлєв також не бачив, щоб його українські зв’яз-
ки ставили під сумнів його російську самосвідомість. «Завжди 
я любив Україну. І не можу розлюбити. Уже до кінця. Але не 
було такого дня й години, коли б я відчував або називав себе 
українцем». [54]
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– II – 
Харків – постання й загибель 

активістів-комуністів 
(1926–1935)

Х арків, друге за розмірами місто сучасної України, розташо-
ваний приблизно в 500 кілометрах на схід від Києва і ли-

ше в 30 кілометрах від сьогоднішнього кордону з Росією. Через 
непевний і мінливий баланс сил у Києві під час громадянської 
війни, що вирувала на більшій частині території Росії після 
Жовтневої революції 1917 року, комуністи в січні 1918 року ого-
лосили Харків столицею Радянської України. Лише 1934 року 
українську столицю знову перенесли до Києва, історичного 
центру країни.

За часів радянської влади на позначення міста завжди ви-
користовувалася російська назва «Харьков»14. Тільки з розпадом 
радянської держави і появою незалежної України в 1991 році 
українська форма «Харків» знову стала офіційною назвою. Лев 
Копєлєву своїх мемуарах завжди використовує російську наз-
ву «Харьков», яке спирається на досвід радянської доби. Тому 
у даній біографії мусимо триматися цього варіанту.

Коли в 1926 році родина Копєлєвих переїхала з Києва до Хар-
кова слідом за батьком, який працював у тутешній адміністрації 
української цукрової промисловості, Лев пішов восени до 7-го 
класу, на останній щабель обов’язкової шкільної освіти, що була 

14 Це трактування є помилковим, оскільки за часів УСРР, коли Харків був 
столицею України і активно здійснювалася політика українізації, і пізніше 
українська назва «Харків» активно використовувалася.
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тоді семирічною. Сім’я мешкала на вулиці Чернишевського, 76, 
у квартирі № 3; цей будинок стоїть і донині, переживши суворі 
руйнування під час Другої світової війни та німецької окупації.

14-річний Лев почувався чужим серед своїх нових одно-
класників — що й не дивно, бо ж у цій віковій групі шкільна 
дружба вже зав’язалася й утворилися компанії. Коли наступно-
го року юнак закінчив школу, він іще не знав, який фах обра-
ти. Щодо дальшої перспективи він, однак, не мав жодних сум-
нівів: «Безумовно, лідер. Політик або військовий». [1] І, маючи 
глибші знання й досвід російської революції, а ще чудово зна-
ючи іноземні мови, він став би професійним революціонером 
де-небудь на Заході. Адже він був упевнений, що і в цих країнах 
в осяжному майбутньому до влади мають прийти комуністич-
ні режими, засновані на радянській моделі.

Такі грандіозні революційні мрії, однак, не зменшили 
жвавого інтересу підлітка до літератури, що його пробудила 
в Києві насамперед ідеалістка-вчителька російської мови Лідія 
Лазарєвна. «Довго, — пише Копєлєв у своїх мемуарах, — моїм 
поетичним ідеалом залишався Єсенін. Так само, як сила-силен-
на сучасників і ровесників, я писав солодкаво сумні віршики, 
в яких називав його Сергієм, на різні лади згадував «житні», 
«лляні» кучері та «віршів блакитний передзвін» і, звісно, докоряв 
йому за те, що він послабив себе, сховався в особистих пристра-
стях, пішов з боїв тощо». Романтичний «сільський поет» Сергій 
Єсенін за своє недовге життя був чотири рази одружений– серед 
інших, з уславленою й набагато старшою за нього американ-
ською танцівницею Айседорою Дункан, а 1925 року, у віці 30 ро-
ків, наклав на себе руки в готельному номері в Ленінграді. [2]

«МАГНІТНА СИЛА ДРУКОВАНОГО РЯДКА»

Наступним великим літературним кумиром молодого 
Льва Копєлєва був Маяковський. Лев навіч бачив кілька висту-
пів яскравого, провокаційного революційного барда в Харкові, 
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останній — восени 1929 року. 17-річний Лев мав нахабство по-
ставити йому, як слухач, критичне запитання про його публі-
кації в газеті «Комсомольська правда», що, на його думку, бу-
ла недостатньо авангардною. Маяковський, як завжди, м’яко 
відповів: «Чим вам не догодила «Комсомольська правда»? Саме 
вам, здається, ще доволі молодій людині? А мені щоденна га-
зета з мільйонами читачів набагато цікавіша, ніж щомісячний 
журнал із декількома тисячами передплатників. Це вам зрозу-
міло?» [3] Дехто плескав у долоні, править далі Копєлєв — він 
і сам аплодував. Маяковський переконав його. Ця літературна 
знаменитість, деякий час зразково-показовий радянський по-
ет par excellence15, теж укоротив собі віку, пустивши кулю в ло-
ба в 1930 році через приватні й політичні розчарування, лише 
через півроку після свого останнього візиту до Харкова.

Ще до досвіду роботи з Маяковським Лев разом із друзями 
запустив проєкт, який передбачав створення власного літера-
турного об’єднання. У клубі письменників «Будинок літератури 
імені Блакитного», названому на честь українського письмен-
ника та героя революції Василя Блакитного (1895–1925), мо-
лодим людям було сказано, що вони можуть використовувати 
цей будинок для своїх зустрічей тільки в тому разі, якщо їхня 
організація зареєстрована у відповідальному Наркомпросі під 
назвою «Літературна група «Юнь». [4] Із цією метою однієї чу-
дової днини Лев вирушив безпосередньо в канцелярію народ-
ного комісара Миколи Скрипника, шановного більшовика та 
літературного мецената, якого шанували молоді письменники. 
До того ж, Скрипник був активним прихильником української 
мови в Радянському Союзі та її інституціоналізації у школах 
і культурному житті України. Чиновник коротко вислухав про-
хання парубка, а потім написав коротку рекомендацію на ко-
ристь асоціації «Літературна група «Юнь».

П’ять років по тому, в липні 1933 року, в Харкові застрелив-
ся й Скрипник. Напевно, пише Копєлєв, цьому прямолінійному 

15 Загалом (фр.).
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комуністові нестерпно було усвідомлювати те, що він почасти 
є відповідальним за жахливу катастрофу, яка спіткала Україну 
під той час — великий голод 1932–1933 рр. Однією з причин цього 
самогубства, безсумнівно, було звільнення Скрипника з посади 
Комісара України з питань освіти та демонізація мовної й куль-
турної незалежності України, яку одночасно запустив Сталін.

Протрималася літературна група «Юнь» недовго. І не див-
но: раз по раз спалахували ідеологічні суперечки, іноді вони 
переростали в бійки. Йшлося переважно про плюси та мінуси 
так званого НЕПу — Нової Економічної Політики, проголоше-
ної Леніним у 1921 році, якою через серйозний дефіцит по-
ставок після перших років воєнного комунізму почасти знову 
було дозволено приватним підприємцям займатися власним 
бізнесом. П’ятнадцяти- або шістнадцятирічний Лев був затя-
тим противником таких пóступок, вбачаючи в них розмивання 
марксистського вчення. НЕП він вважав причиною всіх полі-
тичних і матеріальних лих — розбіжностей і «чисток» у пар-
тійному керівництві, заслання Троцького в Казахстан (1928) 
і, за рік, його вигнання з СРСР, самогубства Єсеніна й одного 
батькового друга16. Таке критичне ставлення до НЕПу було по-
ловинчастим, оскільки, з іншого боку, він не хотів ставити під 
сумнів авторитет революційного святого Леніна.

18 листопада 1928 року 16-річний Лев Копєлєв вперше 
«вийшов у друк». [5] У літературному розділі щоденної газети 
«Харківський пролетар» крім віршів про трьох друзів з’явився 
його вірш «На смерть Роальда Амундсена». Норвезький поляр-
ний дослідник Амундсен першим досяг Південного полюса. 
Ще хлопчиком Лев вважав його одним зі своїх героїв. Улітку 
1928 року колишній побратим Амундсена, італійський гене-
рал Умберто Нобіле, вдруге подався до Північного полюса на 
дирижаблі, та згодом під Шпіцбергеном дирижабль розбився. 
Амундсен вирушив на рятувальну операцію в маленькому гід-

16 Ідеться про Семена Халабарда. За словами Копєлева, колишній коман-
дир полку закохався у вродливу чепуруху-ледарку, розтринькав державні гроші 
й отруївся.
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ролітаку — і безслідно зник. Нобіле і деяких його супутників 
врятували, а участь у рятувальних операціях узяв і радянський 
криголам «Красін»17.

Лев був щасливий, прочитавши свої вірші і своє ім’я в га-
зеті. «Давно про це мріяв. Довго чекав, сподівався. Впадав 
у відчай, знову чекав». В інших місцях у своїх мемуарах він пи-
ше про «магнітну силу друкованого рядка», «магічний ефект 
Гутенберга», який, мабуть, походить від «прадавньої туги за 
безсмертям», від «необхідності залишити свій слід на землі». [6] 
Такі мотиви, безсумнівно, мали великий вплив на створення 
чималої листовної та літературної спадщини Лева Копєлєва 
(мемуари, літературні та історико-політичні монографії, роз-
повіді, щоденники, листи). Вони, ймовірно, є однією з рушій-
них сил будь-якої публіцистичної творчості.

Коли, перебираючи папери в пошуках документів для пись-
менницької пенсії, 60-річний Копєлєв знову натрапив у Москві 
на вірш про Амундсена, йому було соромно читати його — та-
кою помпезною й сентиментальною йому здалася поезія. Лише 
один рядок зачепив його по-справжньому, вагомий попри всі 
зміни та злами: «Людина рятує людину». [7]

ТРОЦЬКІСТСЬКА ІПОТЕКА

Навесні 1929 року в період перших літературних спроб 
і пошуків професійного шляху після закінчення школи (1927), 
а відтак прийому до Харківського паровозного заводу (1930 р.), 
Лев уперше серйозно зіштовхнувся зі сталінською владою 
та міліцейським апаратом. Щоправда, епізод лише за кілька 
днів став серйозним, спочатку він закінчився відносно легко. 

17 Характерно, що радянського радіолюбителя Миколу Шмідта, який 3 черв-
ня 1928 року вперше у світі впіймав на саморобний короткохвильовий однолам-
повий приймач сигнал лиха від екіпажу дирижабля «Італія», в грудні 1941 року за-
арештували і 26 серпня наступного року розстріляли, звинувативши в шпигунстві 
на підставі наявності великої кількості радіоапаратури в нього вдома.
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Але навіть під час пізніших хвиль чисток, які були, наприклад, 
1935 року в Харкові, а надто після арешту Копєлєва, на той час 
майора Червоної Армії, до кінця Другої світової війни за ніби-
то непокору начальству та «співчуття ворогові», судові органи 
раз по раз закидатимуть йому «троцькістське минуле», звину-
вачення ще з харківських часів. У надуманому кримінальному 
процесі, під час якого Копєлєва засудили до майже десяти років 
позбавлення волі в ГУЛАГу, посилання на його троцькістський 
юнацький гріх було свідомо використано як привід.

17-річний Лев став молодіжним активістом, протестуючи 
проти сповненого дедалі помітніших диктаторських рис пану-
вання Сталіна в радянському керівництві, а ще — тимчасовим 
шанувальником його ворога Троцького, здебільшого завдяки 
впливу двоюрідного брата Марка Поляка. Хоча Марк і крити-
кував Троцького, це, схоже, не вплинуло на співпрацю двою-
рідних братів — активістів підпілля. Він був на сім років стар-
ший за Лева і доводився сином тітці Копєлєва Поліні Борисівні, 
материній сестрі. Марк уже закінчив біологічний факультет 
і опублікував брошуру під назвою «Сон і смерть». Лев поважав 
двоюрідного брата як «великого вченого і власника величезної 
бібліотеки». [8] Точніше кажучи, — пише Копєлєв у своїх мему-
арах, — не лише політико-ідеологічні причини спонукали його 
долучитися до революційної змови, а й «по суті, той же азарт, 
із яким трохи раніше ми придумували піонерські воєнні ігри, 
гралися в «козаків і розбійників»». [9]

На початку березня Марка й декого з його друзів заарешту-
вали в Харкові. Незадовго до цього він змовився з Левом, що 
той ховатиме ручний пристрій марки «Американка», схований 
у валізі. «Американка», мабуть, використовувалася для друку 
опозиційних листівок, які потім таємно поширювалися в Хар-
кові. Лев мав розібрати пристрій, а потім сховати деталі по різ-
них друзях. 29 березня 1929 року його теж серед ночі забрала 
міліція. Мати плакала, батько був блідий і не знаходив собі міс-
ця. Хату обшукали, вилучили старі книги Троцького та інших 
колишніх ватажків більшовицького керівництва, а ще забрали 
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книгу Сталіна «Питання ленінізму» у виданні 1924 року, бо та, 
мовляв, уже не відповідала сучасній ідеологічній лінії. Крім то-
го, забрали щоденники та зошити Лева. Течку з опозиційними 
листівками, на яку парубійко швидко сів під час хатнього об-
шуку, не помітили.

У в’язниці Лев просидів десять днів. Тюремні умови були 
напрочуд комфортними. Вже другого дня він отримав передачу 
від своєї сім’ї. Щодня було м’ясо, щоранку заходив «рундучок», 
можна було купити ковбаски, французькі рулети, солодощі й ци-
гарки. Крім того, щодня приходив тюремний бібліотекар, у якого 
можна було поміняти одну книгу на іншу й купити газети. [10] 
На третій день дійшло до тюремної бучі, в’язні голосно кричали 
й вигукували гасла — «Вимагаємо прокурора», «Відчиніть каме-
ри», «Хай живе товариш Троцький, вождь світової революції!»

Лев, мабуть, видав себе за ватажка. Солдати вивели його 
з камери й замкнули на день в холодному карцері. Кібель стра-
шенно смердів, і в’язень цілу ніч курив.

9 квітня 1929 року юного бунтівника — йому саме випов-
нилося 17, — звільнили після того, як юнак дав підписку про 
невиїзд із Харкова. Легке звільнення пояснювалося, крім усьо-
го іншого, тим, що батько Лева поручився за нього. До того ж, 
за Льва заступився старий батьків друг, заслужений червоний 
полководець громадянської війни: він зателефонував самому 
генеральному прокуророві України. [11]

Його двоюрідний брат Марк Поляк постраждав від репре-
сій набагато більше. Із «Верхньоуральського політізолятора» — 
концентраційного табору для політв’язнів — він повернувся 
лише через два місяці після того, як офіційно відмовився від 
будь-якого спротиву сталінському режимові. [12] 1935 року 
Марка разом з іншими друзями та колегами Лева було знову 
заарештовано через підозру в троцькістській діяльності та за-
суджено до трьох років позбавлення волі в трудовому таборі. 
Згодом цей термін продовжили ще на п’ять років. Офіційно 
родині повідомили, що Марк помер 7 грудня 1944 року в віці 
39 років в таборі на Колимі. Згодом вдалося з’ясувати, що йо-
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го розстріляли ще наприкінці жовтня — на початку листопа-
да 1937 року в сумнозвісному таборі на Соловках. [13] Завдяки 
зусиллям матері в 1959 році його було посмертно реабілітова-
но. Про цей судовий процес, якого Лев Копєлєв «дивом» — а ще 
завдяки заявам його двоюрідного брата Марка, що рішуче його 
виправдав — уникнув, ми ще поговоримо. [14] 

У травні 1929 року, через місяць після звільнення з хар-
ківської в’язниці, Лев вирішив відкрито відмежуватися від 
сил антисталінської опозиції не лише з тактичних міркувань, 
а й через дедалі глибше переконання. Бажання читати газети та 
пристрасні дискусії серед молодих революціонерів, а також по-
дії в московському партійному керівництві, зокрема викриття 
«правих екстремістів» Бухаріна, Рикова й Томського, змусили 
його повірити — нарівні з іншими впливами — в те, що загальна 
лінія партії під сталінським керівництвом у принципі є пра-
вильною, що нарешті обридлому НЕПу незабаром зроблять 
кінець і що комуністичне будівництво зараз просувається по 
всій країні повним ходом. [15]

Але насамперед, як пише Лев у томі мемуарів «Зберігати 
вічно», зробити це переконала його подруга, а згодом дружина 
Копєлєва, Надія (Надя) Колчинська, в яку він був палко закоха-
ний, отож улітку 1929 року він добровільно поїхав до міськкому 
комсомолу, щоб зробити письмову заяву про «відхід від опози-
ції». [16] Оскільки Надя була залучена до політики менш без-
посередньо і переймалася нею не так палко, як Лев, то можна 
припустити, що спонукали її переконати майбутнього чолові-
ка зробити цей крок міркування не лише ідеологічні, а й праг-
матичніші. Ймовірно, вона гостріше усвідомлювала небезпеку, 
яку можуть спричинити для Лева його колишні зв’язки з троць-
кістами. Саме тому вона умовила його «йти в Каноссу»18 — а сам 
Лев, безумовно, за тих часів навряд чи так вчинив.

18 Каносса — замок в Італії, де германський імператор Гайнріх IV прини-
жено каючись, просив папу Григорія VII простити йому ту жорстоку боротьбу, 
яку він із ним вів; «Іти в Каноссу»—означає каятися, принижено благати супро-
тивника, здаватись на його волю.
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Голова Контрольної комісії ВЛКСМ Волков, однак, прийняв 
розкаяного відступника не як блудного сина, а доволі різко 
зі словами: «Так ось. Утямив, значить, яку бузу труть твої то-
вариші. Зрештою, краще пізно, ніж ніколи». Потім чиновник 
попросив його записати імена всіх знайомих йому опонентів 
і детально описати зв’язки з ними — «троцькістів, децистів [17], 
ленінградців-зиновьєвців і т.  ін.». Копєлєв сів за стіл Волкова 
і склав довжелезний список. Тоді він був твердо переконаний, 
що від партії та комсомолу нічого не можна ховати. «А проте 
я приховав із десяток імен та осіб і не включив до списку нікого 
з тих, хто ще жодного разу не був заарештований, не був ви-
ключений, не притягувався». [18]

Потай Лев соромився цієї історії: з одного боку, він прихову-
вав від партії всю правду, а з іншого — знав, що йому буде сором-
но, якщо він напише імена колишніх опонентів, які ще не стали 
мішенню партії. І в наступні роки, працюючи журналістом на 
паровозному заводі, а потім — студентом Московського інсти-
туту іноземних мов, йому довелося давати усно або письмово 
пояснення щодо політичних поглядів деяких колег по роботі або 
складати так звані «характеристики» на деяких викладачів та 
іноземних студентів. Такі завдання виправдовувалися необхід-
ністю проявляти крайню пильність щодо замаскованих класо-
вих ворогів і ворогів народу. «Сьогодні я знаю та розумію, — пи-
ше Копєлєв в своїх мемуарах, — правдивий донос — це все одно 
донос. Сьогодні я не бачу істотних моральних відмінностей між 
стукачем-фантастом і стукачем-реалістом. І дуже соромно зга-
дувати всі ці перевірочні завдання і мої найпотаємніші розду-
ми про них тоді... «Рядків печальних не змиваю». (Пушкін)19 [19]

За півроку по ув’язненні у квітні 1929 року взимку 1929–
1930 рр. Копєлєва взяли на роботу директором і вчителем ве-
чірньої школи для напівписьменних учнів на залізничній 
станції Основа недалеко від Харкова. Він навчав працівників 
залізничного депо та жінок, які працювали в місцевій їдальні. 

19 Спомин. Пер. М. Рильського.
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«Наймолодший з-поміж учнів був на десять років старший за 
мене», — пише Копєлєв у своїх спогадах. [20] Навчання заби-
рало лише чотири дні на тиждень. У Лева було достатньо часу, 
щоб працювати позаштатним співробітником, писати репор-
тажі, статті й поетичні тексти для місцевих газет.

НАДЯ — ПЕРША СУПУТНИЦЯ ЖИТТЯ

14 травня 1930 року Лев Копєлєв та Надя Колчинська одру-
жилися — Леву було трохи більше 18 років, Надя — на рік стар-
ша. «Спогади» Копєлєва майже нічого не розповідають про об-
ставини їхнього шлюбу, історію їхніх стосунків, як і де вони 
жили у Харкові. Це дивно, бо ж про стосунки з деякими іншими 
жінками у роки війни та в ГУЛАГу він розповідає більше. При-
чини такої прихованості є не вельми зрозумілими. Можливо, 
це пов’язано з тим, що його перша дружина, з якою він розлу-
чився незабаром після звільнення з майже десятирічного та-
бірного ув’язнення, була ще жива, коли публікувалися мемуари 
Копєлєва (за часів Брежнєва про їх видання в Росії, звісно, годі 
було й думати, але копії переписаних від руки томів, опубліко-
ваних російською мовою видавництвом Ardis Press в США, там 
поширювалися).

Але те, що Надя була «першим великим, справжнім кохан-
ням» [21] Лева, випливає з деяких його листів, які можна знайти 
в архіві Копєлєва в Бременському університеті. Так, 23 липня 
1929 року, за рік до весілля, Лев писав із Харкова у листі на сім 
сторінок, сповненому якоїсь зневіри, якоїсь містики, своїй «На-
дюші», що поїхала з батьками у відпустку на Азовське море, 
про те, як сильно він страждає від її відсутності під час підго-
товки до вступних іспитів до університету в літню спеку. Зреш-
тою, звучить це наполовину серйозно, наполовину пустотли-
во: «Революція і ти, це найголовніше. Тоді я. А потім усе інше. 
Це смішно?». Згодом, ув’язнений у «Шарашці», він згадує, що 
того літа писав Наді щодня, «якщо не листа, то листівку». [22]
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Сім’я Наді теж мала єврейське походження, але, якщо віри-
ти Лєні Копєлєвій, молодшій дочці Лева та Наді, яка зараз живе 
в Німеччині, до релігії в родині ставилися стримано. Замолоду, 
по війні, Олена часто проводила літні канікули з батьками ма-
тері в Києві, куди вони переїхали з Харкова. За спогадами Лєни, 
її дідусь працював бухгалтером, але, коли вона проводила там 
канікули, він уже був на пенсії. [23]

Проте цілком імовірно, що спільне єврейське походження 
спростило шлюб Лева та Наді, принаймні, в тому, що стосуєть-
ся родинної згоди з боку батьків Лева. Пригадується, що мати 
Лева Софія Борисівна в суперечках із чоловіком неодноразово 
дорікала йому через те, що дві його сестри «хрестилися» і що 
його брат Мишко теж був одружений на «шіксі», неєврейці. Про 
те, що згодом Надя, надто коли вони мешкали разом у Москві 
в одній кімнаті, жила зі своєю свекрухою як кішка з собакою, 
ми ще поговоримо.

Лев Копєлєв зустрічався з Надею ще з харківської школи. 
У кожному разі, у своїх спогадах він пише, що навчалася дівчи-
на у вечірній хіміко-товарознавчій профшколі, розташованій 
у тій же будівлі, що й школа, яку він закінчив у 7-му класі. [24] 
Тоді ж він додає: вона та її друзі зневажали нашу компанію, як 
неосвічених і нахабних нероб.

Лише 60 років потому Лев Копєлєв докладніше розказав 
про своє юнацьке кохання до Наді Колчинської у книзі «Wir 
lebte in Köln» («Ми жили в Кьольні»), яку він писав удвох зі своєю 
другою дружиною Раєю. Під час поїздки до Югославії в квіт-
ні 1988 року він дізнався, що Надя невиліковно хвора на рак. 
Сумуючи, згадує він, мабуть, перше побачення «того вечора 
в Харкові в лісопарку, ... 11 травня 1929 і наш перший Новий 
рік разом, 1930 року, а потім 14 травня в РАГСі». [25] На влас-
ну квартиру молодята претендувати не могли, ані в Харкові, 
ані в Москві. Мабуть, вони мешкали з батьками Наді в Харко-
ві. Копєлєв, схоже, не залагодив житлове питання, принайм-
ні, у своїх харківських «спогадах» він не згадує про це жодним 
словом.
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Незабаром після весілля, згадує Лев, пара вирушила в Хер-
сон, портове місто на Дніпровському лимані, кілометрів за 
тридцять від північно-східного узбережжя Чорного моря, в су-
проводі «мандрівного редактора» харківської місцевої газети. 
Там у Наді стався напад апендициту. Редактор утік і залишив 
молодят без копійки в неоплаченому номері готелю. Лев ки-
нувся до районного комітету профспілки друкарів і попросив 
їх позичити йому грошей у разі потреби. У проханні йому було 
відмовлено. Лев відреагував — чи не вперше в житті — лютою 
істерикою. «Я репетував, розмахував стільцем і кричав: «Я вб’ю 
вас і накладу на себе руки!» Тож вони дали мені 10 рублів. Я те-
леграфував батькам Наді. Вони надіслали гроші за номер у го-
телі та квитки до Харкова. [26]

Надя вчилася на хіміка. Вона працювала в лабораторії того 
ж заводу в Харкові, куди Лева після весілля взяли робкором і де 
він деякий час працював слюсарем і токарем. Судячи з її ли-
стів, інших джерел, вдачу натуралістка Надя Колчинська мала 
доволі стриману й розважливу. Вона не була одержима бурх-
ливою, часом сліпою вірою в революцію, як молодший за неї 
чоловік, і, схоже, не поділяла рівною мірою його невичерпний 
інтерес до літератури, іноземних мов і культур.

Але, попри такі відмінності, через десятиліття Копєлєв роз-
чулено озирався на перші роки свого шлюбу. Він згадує Харків-
ський завод, «на який ми їхали рано- вранці першим трамваєм, 
поїздки в село, і знову, і знову Ялту жовтня 1932 року. Тоді ми 
були щасливі, я це зрозумів тільки згодом». Але в тому ж щоден-
никовому записі він пише про «страх, біль за Надю, про [свою] 
провину, про психічне виснаження», яке мучить його, щойно 
він чує звістку про смертельну хворобу його першої дружини.

ЖУРНАЛІСТ І ЗАВОДЧАНИН

Від літа 1930 року Лев Копєлєв працював журналістом так 
званої радіогазети «Харківського тепловозобудівника «Комін-
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терн». Цю посаду він отримав завдяки друзям, які вже давно 
працювали у робітничій газеті підприємства. [27] Засновано 
завод було за царської доби і спочатку він випускав здебіль-
шого паровозні двигуни для чимраз ширшої мережі залізниць 
у Росії. Після революції завод випускав не лише паровози, 
а й трактори, а з 1927 року почалося виробництво танків для 
Червоної Армії. До початку 1940-х років Харківський завод ви-
пустив близько 8000 одиниць швидких радянських танків БТ20. 
Потім почалося виробництво славнозвісного танка Т-34, який, 
на думку фахівців, був одним із найкращих бойових танків, які 
використовувалися у Другій Світовій. У 1941 році через набли-
ження німецьких військ Харківський завод було евакуйовано 
в Уральську область.

Під той час, коли там працював Лев Копєлєв, завод розви-
вався швидкими темпами. Коли в 1930 році 18-річний юнак 
влаштувався на завод, там уже працювало 8000 робітників, 
а через чотири роки їх стало 30 тисяч. В Україні, яка здобула 
незалежність 1991 року, завод працює й досі, проте під назвою 
«Завод Малишева» (на честь давно забутого імені радянського 
політика та промислового діяча В’ячеслава Малишева, похова-
ного біля Кремлівського муру в 1957 році). Але сьогодні завод — 
це лише тінь його колишніх розмірів. Після початку війни на 
сході України навесні 2014 року, в якій путінська Росія активно 
підтримує місцевих сепаратистів, на заводі ремонтують чима-
ло пошкоджених українських танків.

Новини «Харківського тепловозобудівника»21 транслюва-
лися тричі на день через гучномовці, встановлені в усіх цехах, 
в їдальні і навіть в деяких будинках житлового масиву. Зро-
зуміло, використовувалися вони для державної пропаганди, 
в тому числі для заохочення підвищення продуктивності пра-
ці, нагородження зразкових працівників, критики недоліків 

20 Назва серії радянських легких колісно-гусеничних танків 1930-х років. 
Нарівні з Т-26 становили основу радянського танкового парку перед Великою 
Вітчизняною війною і в її початковий період.

21 Так звалася заводська багатотиражка.
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виробництва, звітів про виконання щоденних і щотижневих 
графіків.

На початку, як описував свою роботу Копєлєв, він просто 
читав новини з щоденної газети, що теж випускалася на заво-
ді. Однак незабаром газетяр найняв на фабрику власних робо-
чих кореспондентів, а сам обходив заводські цехи, збираючи 
інформацію для своїх передач. [28] Іноді ті, хто працював у за-
водській газеті, щиро заздрили своїм радіоколегам, вважаючи 
їх суперниками, бо ж партійні чиновники твердили, буцімто 
радіо успішніше за друковану газету, коли йдеться про поши-
рення бажаних новин згори. Нарешті, радіогазету об’єднали 
з редакцією газети, що виходила друком.

Щоб стати там відповідальним редактором, Лев Копєлєв 
мав стати членом комсомолу. Він подав заяву, але комітет ком-
сомолу локомотивного заводу, вивчаючи його досьє, зазначив, 
що той припустився «грубих політичних помилок» минулого 
року, аж до «троцькістського підпілля». Функціонери виріши-
ли, що парубку слід спочатку «поваритися в робітничому каза-
ні», перш ніж його можна буде прийняти в комуністичне моло-
діжне об’єднання. [29]

Тим-то молодого журналіста приписали до ремонтного 
цеху, де він працював спочатку слюсарем, а потім токарем. 
Чи любив юнак працювати на токарних верстатах, орудувати 
терпугом або іншим інструментом — на це питання Копєлєв 
у своїх спогадах не відповідає. Але можна твердити, що полі-
тична та журналістська діяльність важила для нього набагато 
більше. У кожному разі, крім роботи в ремонтному цеху, він 
і далі займався редакторською роботою для заводської газети 
й настінних газет в окремих заводських відділах. Тож працю-
вав у цей час Копєлєву дві зміни. Щоб впоратися з усім, ночував 
він зазвичай у редакції.

Найкращим робітничим кореспондентом заводської газети 
на Харківському локомотивному заводі був Ілля Фрід. Він мав 
35 років, тобто був майже вдвічі старший за 19-річного Лева, 
коли вони познайомилися. Фрід теж був відданим комуністом, 
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але його виключили з партії в 1928 році, бо він, як представник 
робітників, проголосував за опозиційну платформу на одному 
із заводів Одеси. Згодом він поїхав до Сибіру, став робітником. 
Його дружина, як згадує Копєлєв у мемуарах, в молодості роз-
лучилася з ним, щойно його вигнали з партії, ще й заборонила 
дітям із ним листуватися — з ідеологічного погляду Фрід це ро-
зумів і навіть вважав правильним. [30]

Партійні чиновники локомотивного заводу закликали Фрі-
да стати штатним співробітником редакції газети підприємства 
з огляду на його гарну роботу робочого кореспондента. Вони 
натякнули, що це може посприяти і його відновленню в партії. 
Врешті Фрід погодився. Він був, як пише Копєлєв, «найстаршим, 
найдосвідченішим і найрозумнішим з-поміж усіх нас». [31]

На початку 1930-х років заводська газета пережила стрім-
кий підйом. Коли Лев тільки-но став до роботи в редакції, га-
зета виходила лише тричі на тиждень накладом від 1000 до 
1200 примірників. Протягом року тираж зріс до 10 тисяч при-
мірників, і тепер «Харьковский тепловозник» виходив щодня. 
Заповзятливий керівник редакції навіть зумів створити на за-
воді власну друкарню. У 1932 році Лева, який мав лише 20 років, 
було призначено редактором листівки «Удар». Це було спеціаль-
не видання відділу виробництва танків, на яке поширювалися 
особливо суворі правила секретності. Іноді в день випускалося 
більш як десять листівок «Удару».

Чи справді це журналістське завзяття стимулювало вироб-
ництво на заводі, це ще вилами по воді писано. Бо ж якби за-
водські робітники і справді зі шкури пнулися, то поширення 
раз у раз нових листівок могло би порушити роботу й відволік-
ти робітників, зосереджених на виробництві. Лев Копєлєв, без-
сумнівно, був переконаний у важливості своєї роботи. На фо-
тографії 1932 року в книжці спогадів «И сотворил себе кумира» 
зображено, як молодий «головний редактор» «Удару» редагує 
текст нової листівки з чорнильним пером у лівій руці та ци-
гаркою — у правій. На голові — кругла шапка якогось східного 
штибу, волосся коротко підстрижене.
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Спочатку в редакції «Удар» працювало троє, згодом навіть 
п’ятеро співробітників. У тому ж році Лев став редактором га-
зети «Будівник ХПЗ», що виходила раз на тиждень. Признача-
лася ця газета для робітників, які розбудовували завод. Майже 
третину цих будівельників складали в’язні, які жили в бараках, 
відділених від заводу дерев’яним парканом. [32]

З погляду змісту ці публікації сумлінно дотримували-
ся чинної на той час ідеологічної лінії сталінського режиму. 
Копєлєв і його колеги були переконані, що дедалі різкіші попе-
редження про внутрішніх і зовнішніх ворогів, які лунали зго-
ри, мали під собою ґрунт. «І ми переконувалися, що необхідно 
стати пильнішими, необхідно придивлятися, прислухатися, 
принюхуватися до будь-кого, хто міг бути запідозрений у по-
дібних намірах... І ставали добровільними цензорами для своїх 
товаришів, для самих себе». [33]

ПЕРШІ ПОКАЗОВІ СУДОВІ ПРОЦЕСИ 
ПРОТИ «ВІДСТУПНИКІВ»

Схожими конформістськими міркуваннями відреагували 
Копєлєв і його друзі й на звістку про перші масові судові про-
цеси, організовані сталінським режимом у кінці 1920-х років 
проти тих «шкідників», кого в ті дні запідозрили в ідеологічно-
му інакодумстві й антирадянській діяльності. Навесні 1928 ро-
ку в Москві відбувся процес у так званій «Шахтинській справі», 
названий на честь південноросійського вугледобувного міста 
Шахти в Ростовській області. Перед судом постали 53 «буржу-
азних фахівці», здебільшого інженери та директори гірничих 
підприємств, яких звинувачували в саботажі на користь іно-
земних держав. Одинадцятьох обвинувачених було засуджено 
до смертної кари; п’ятьох розстріляли, а решті смертні вироки 
було замінено на десятирічне ув’язнення. В останню групу вхо-
див батько Женьки М., в яку 16-річний Лев закохався під час 
Шахтинського процесу в Москві. Будучи ревним марксистом, 
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він, безумовно, вірив в існування ідеологічних «шкідників», 
але, схоже, прийняв запевнення Жені та її матері, що батько не 
брав активної участі у змові проти держави. [34]

Навесні 1930 року — через рік після «троцькістської помил-
ки» 1929 року, що могла дуже зашкодити Левові, — в Харківсько-
му оперному театрі відбувся суд над 45 членами СВУ (Спілки 
визволення України). Разом із другом з комітету комсомолу22 
Копєлєв разів два-три ходив на судові засідання — подивитися. 
Підсудними були інтелектуали, професори, службовці та сту-
денти. «Їхній зовнішній вигляд і манери не викликали в мене 
співчуття й не змушували сумніватися в тому, що вони здоро-
ві та ситі. [...] Вони зізнавалися, що хотіли повалити Радянську 
владу, відокремити Україну від СРСР», — описує тодішні вра-
ження Копєлєв. [35]

Лише через 40 років, записуючи свої спогади, він уповні 
усвідомив, що судовий процес над СВУ, який він, як молодіж-
ний активіст, вважав справедливим і законним, «насправді був 
схожий на шахтинський і всі інші «шкідницькі» процеси, одні-
єю з тих судових інсценівок, за допомогою яких готувався та 
здійснювався масовий терор». [36] Але одночасно із цим усві-
домленням Копєлєв-мемуарист наголошує, що не міг погоди-
тися з тими істориками або белетристами — зауваження, без-
сумнівно, спрямоване, зокрема, й на його колишнього друга, 
а потім і політичного противника Солженіцина, — «для яких 
наше тодішнє суспільство — це жалюгідне людське кришиво, 
бездуховне, “богом забуте”». У голові йому не вкладалося, що 
«всі тодішні комсомольці, партійці й узагалі діяльні учасни-
ки розвитку країни — боягузливі, корисливі обивателі, тупі чи 
фанатичні дурні-невігласи, або цинічні, безсовісні негідники, 
кар’єристи, ... підступні чужородці, що ненавиділи Росію, і про-
сто «слуги антихриста».

У своїй автобіографічній трилогії Лев Копєлєв ще глибше 
й болісніше порине у цю складну тему диференційованого, 

22 Ідеться про Миколу Мельникова.
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вплетеного в історичний контекст розгляду ранніх переконань, 
які згодом виявилися глибокою помилкою і фатальним обма-
ном. «Нічого й нікого я не хочу виправдовувати», — додає він, 
розказуючи про свої настанови, настанови молодого затятого 
комуніста. Але він також переконаний, що новий історичний 
і моральний досвід не повинен змінювати минуле».

Працювали на Харківському тепловозному заводі й німець-
кі інженери та майстри, що, мабуть, було пов’язано з придбан-
ням у німців ліцензії на дизельні двигуни23. Завдяки чудовому 
знанню німецької мови Лев Копєлєв узяв на себе «культпро-
світпроботу» серед цих іноземців [37], що, ймовірно, означало, 
крім просування більшовицького світогляду, курси російської 
мови для німецьких співробітників. Його найближчим поміч-
ником у цих завданнях, а незабаром і другом, став Віллі Гу-
земанн, член КПН і син старого комуніста. Копєлєв описував 
його у своїх мемуарах як завзятого радикала, який ненавидів 
буржуазних «спеців» і називав їх «соціал-фашистами», а також 
сварився зі своїми німецькими колегами, закидаючи їм опор-
тунізм, коли ті не поділяли його ідеологічних поглядів.

У 1932 році батько Віллі Вільгельм Гуземан опинився в Хар-
кові дорогою на відпочинок до Криму. На цій зустрічі Копєлєв 
і два Гуземани вигадали авантюрний план: 20-річний Лев, 
який знав німецьку, мав поїхати до Берліна, щоб підтримати 
пролетарську революцію — до якої, на переконання багатьох 
щирих комуністів, мало ось-ось дійти, бо ж іще Ленін ясно пе-
редбачав такий розвиток подій! Щоб полегшити поїздку, стар-
ший Гуземанн повинен був удома скопіювати Левову світлину 
на німецький фотопапір, а потім надіслати її до Харкова, щоб 
Лев міг вклеїти її у паспорт молодшого Гуземанна, а тоді із цим 
паспортом виїхати до Німеччини. Наївний і вихований Лев по-
відомив про цей чудовий проєкт секретарю комітету комсомо-
лу заводу. Та той лише насварився на батька і добряче нагримав 

23 Про те, що це був німецький дизельний двигун, згадував і сам Копєлев. 
Див.: Копєлєв, Л. И сотворил себе кумира. — Харьков: Права людини, 2010. С. 220.
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на юнака, кажучи, щоб він краще переймався збільшенням ви-
робництва на власній фабриці замість лізти у світову револю-
цію зі своїми незрілими ексцентричними ідеями.

Боротьба сім’ї Гуземанів за велику пролетарську світо-
ву революцію закінчилася трагічно. Копєлєв повідомляє, що 
Віллі Гуземанн звільнився з Харківського паровозного заво-
ду 1934 року, пересварившись із адміністрацією, і переїхав до 
Челябінська з дружиною, з якою узяв шлюб у Харкові. [38] До 
Копєлєва дійшли чутки, що 1937 року (коли почався Великий 
терор) Віллі Гуземанна заарештували й, вочевидь, передали 
нацистській Німеччині. Якщо так воно й було насправді, то, 
ймовірно, пов’язано це було зі сумнозвісним гітлерівсько-ста-
лінським пактом 1939 року.

Молодшого брата Віллі Вальтера, який працював у Німеч-
чині в редакції комуністичної газети «Die Rote Fahne» («Черво-
ний Прапор»), було заарештовано в 1942 році й через рік роз-
стріляно. Його батько, Вільгельм Гуземан, опинився в концта-
борі в Німеччині, але пережив війну. Коли в 1964 році Копєлєву 
вперше пощастило побувати в НДР і зупинитися в Східному 
Берліні, він дізнався, що старий Гуземанн працював придвер-
ником у будівлі ЦК СЄПН. У своїх спогадах Копєлєв писав, що 
не може наважитися його відвідати. Може, боявся, що почує 
щось іще про долю свого друга Віллі? Чи просто не хотів обтя-
жувати старого і, можливо, досі затятого комуніста розповіддю 
про свій досвід перебування у ГУЛАГу?

ХЛІБОЗАГОТІВЛІ І ГОЛОД

У грудні 1932 року газета Харківського паровозного заводу 
доручила 20-річному молодому редактору Копєлєву підтримати 
владу розташованого на південний захід від Харкова Миргород-
ського повіту в колективізації господарств і державній хлібоза-
готівлі, організувавши так звану пересувну редакцію. За допо-
могою листівок, які висвітлювали актуальну ситуацію на місцях, 



57

Хлібозаготівлі і голод

необхідно було «заохочувати» тамтешніх селян вступати в дер-
жавні колгоспи й виконувати плани з постачання зерна. [39]

Такі кампанії для Лева Копєлєва не були чимось новим. 
Ще до приходу на завод він, «профспілковий лікбезактивіст», 
брав участь в операціях агітбригад, спрямованих на приско-
рення колективізації та підготовку «першої більшовицької по-
сівної кампанії» взимку 1929–1930 рр. [40] Він бачив, як незлі-
ченні потяги з розкуркуленими та підкуркульниками — тими, 
хто чинив опір включенню в колгоспи, — їхали на крайню Пів-
ніч або в Сибір, на каторгу.

Термін «куркуль» був тоді лайкою. Куркуль — це будь-який 
селянин, не згодний зі свавільною експропріацією його зем-
лі, дарма чи велике це господарство, чи мале. Більшовики за-
пустили гасло про необхідність «ліквідувати куркулів як клас». 
Під час насильницької радянської колективізації в Сибір, Ка-
захстан або на північ Росії було депортовано загалом близько 
1,7 мільйона селян, серед яких близько 300 тисяч українців. 
Там їм доводилося виконувати примусові роботи у так званих 
спеціальних селищах і концентраційних таборах, об’єднаних 
згодом у систему ГУЛАГу. [41]

Колективізацію й одночасно здійснювану кампанію з хлібо-
заготівлі молодий Копєлєв вважав абсолютно правильними та 
необхідними заходами на шляху до ідеального комуністично-
го суспільства. Фундаментальні сумніви в сенсі та легітимності 
цих дій не виникли в нього після перших переживань — хоча 
Сталін на початку березня 1930 року в надрукованій у «Правді» 
статті під славнозвісним заголовком «Запаморочення від успі-
хів» (Головокружение от успехов. К вопросам колхозного движения) 
попереджав, що введення колгоспів в Україні просувалось аж 
надто стрімко, що колгоспників не треба було змушувати всту-
пати в ці колгоспи. Але це був лише короткий тактичний сиг-
нал кремлівського лідера про відступ. У 1932 році з новою си-
лою розгорнулися колективізація українського землеробства 
й державні закупівлі зерна у селян, брутальніші й запекліші, 
ніж будь-коли — і було це за безпосередньою вказівкою Сталіна.
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Невелика виїзна редакція, якій у грудні 1932 року випало 
агітувати в Миргородському повіті листівками у «відсталих 
селах» за краще виконання планів щодо державних хлібозаго-
тівель, складалася з чотирьох осіб. Лев Копєлєв був «відпові-
дальним редактором», із Харкова був і його заступник, Володя. 
У Миргороді до них приєдналися складач і друкар. «Усе наше 
майно — кілька складацьких кас, ручна друкарська машина 
«Американка» і два-три мішки паперу, вже нарізаного на арку-
ші, — вміщувалося разом із нами в одних великих санях», — 
писав Копєлєв в своїх мемуарах. [42] Принаймні, раз на два дні 
ця команда випускала новий номер своєї агітаційної листівки: 
«цифри хлібоздачі, закиди несвідомим, прокльони викритим 
саботажникам». 

Під час свого багатотижневого перебування на фронті хлі-
бозаготівель Копєлєв і його колега-редактор Володя — разом 
з агентом ДПУ24, який носив «маузер» — мабуть, квартирували 
здебільшого спочатку в селі Петрівці у хаті одноосібника-се-
редняка, а потім у кімнаті в селі Попівка. Згідно з доповіддю 
Копєлєва, виготовлення листівок не було головною складовою 
їхньої агітаційної роботи. Щовечора активісти організовували 
зустрічі в хаті селянина, який не виконав свою норму хлібоза-
готівлі. [43] Колгоспні активісти подбали про те, щоб на цих 
зборах конче були всі, хто мав заборгованість із хлібозаготів-
лі, — зокрема представники колгоспів, — і не йшли звідти без 
особливого дозволу.

Ці нічні збори, які Копєлєв описує дуже докладно і з гнітю-
чими подробицями, насправді були зловісною сумішшю вис-
нажливої ідеологічної індоктринації25 та відчутного шантажу. 
Іноді в них забирало до трьох днів, щоб умовити неохочих або 
навіть затятих селян, аби ті погодилися взяти на себе зобов’я-
зання здати необхідне збіжжя. Після цього активісти за столом 

24 ДПУ — Державне Політичне Управління (рос.).
25 У системі управління безпекою індоктринація визначається як первин-

на інструкція (вказівка), яку дають службовцю перед наданням йому доступу до 
таємної інформації.
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по черзі працювали із селянами й засинали, не виходячи із за-
душливої кімнати для нарад.

Лев Копєлєв також часто виступав на таких зустрічах. Роз-
повідав він про те, як важко живуть робітники в містах, на фа-
бриках і будмайданчиках, де жінкам доводилося стояти в черзі, 
не вистачало хліба. Тому дуже важливо, щоб селяни виконували 
державні плани хлібозаготівель. Розказував він і про ворогів, які 
прагнули повалити радянську владу. «Говорив я лише те, в чому 
сам був переконаний, — пише Копєлєв про свої тодішні виступи, 
а тоді править далі, — І щоразу захоплювався, кричав, розмаху-
вав руками... І, зрозуміло, я всіляко паплюжив, проклинав кур-
кулів і підкуркульників. А всім, хто зловмисно або з незнання 
приховував хліб, погрожував презирством народу і каральним 
мечем пролетаріату». [44] Був на цих засіданнях часто і пред-
ставник секретної служби, але сам він не сидів за столом про-
мовців, а лише спостерігав за тим, що відбувається в залі засі-
дань і ніколи не брав слово. Копєлєв згадує, що той хвалив його, 
молодого активіста, зі словами: «Ти знову прекрасно говорив. 
І про каральний меч правда. Ось як треба впливати на маси».

Голова Петрівської сільської ради Ващенко був для 
Копєлєва своєрідним учителем, коли йшлося про те, щоб тис-
нути або просто шантажувати буркотливих і впертих селян, 
аби ті виконували свої зобов’язання із хлібозаготівлі. Він зно-
ву і знову звертався до втомлених членів зборів із закликом 
прийти і заявити про свою готовність віддати зерно самохіть. 
Тих, хто це зробив, хвалили до небес, їм дозволяли піти додому 
й нарешті поспати. А наступного дня виходила газета-листівка 
Копєлєва: «Слава чесному селянину, який став на шлях вико-
нання обов’язку перед народом. Йди за його прикладом!»

«Я НЕ НАВАЖУВАВСЯ СПІВЧУВАТИ»

Але в арсеналі запеклих збирачів зерна були набагато бру-
тальніші методи, щоб змусити непокірних селян відмовитися 
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від свого зерна. Того, хто попри всі докори сумління далі чі-
плявся руками й зубами за своє збіжжя, голова сільської ради 
міг посадити й у «холодну». [45] Це була неопалювана й тому 
взимку крижана камера із заґратованими вікнами в будинку 
сільради. Там розміщувалися чоловіки та жінки, лежали міш-
ма на соломі, а родичі приносили їм їжу. Згідно з правилами, 
перебувати таким в’язням у «холодній» сільради дозволялося 
щонайбільше тиждень. Однак іноді термін продовжували до 
десяти днів, додає Копєлєв у своїх спогадах.

Наприкінці такого арешту сільські міліціонери виводили 
«змерзлих, темнолицих від бруду людей, які куталися в драні 
кожухи й мішковину». Їм дозволяли повернутися додому з умо-
вою, що бідолахи негайно привезуть прописане зерно. Тим, хто 
цього не зробив, погрожували, що відвезуть у в’язницю до рай-
центру Миргорода. «А з району поїдете на Північ, пасти білих 
ведмедів. Там холодніше буде», — попереджав звільнених бідо-
лах радянський голова Ващенко. Те, що загроза депортації на 
крайню Північ була не порожніми словами, змучені й переля-
кані українські селяни, певно, добре знали.

Під час заготівлі зерна надмірно старанні бригади зі збо-
ру зерна не оминали й ті колгоспи, які досі не виконали плану 
з зерна, і відбирали все, що мало будь-яку цінність — одяг, іко-
ни, самовари, срібну фурнітуру, килимки з картинками, гроші, 
знайдені у схованках, корову, коня та свиней з обори, й навіть 
харчі, які ще досі лишалися в жителів хутору. Копєлєв у своїх 
спогадах повідомляє, що він і його заступник по редакції Воло-
дя кілька разів були присутні при таких «грабіжницьких наско-
ках». Їм було доручено скласти списки реквізованого, які потім 
слід було відіслати «товаришам шефам» у далекий Харків. [46] 
Утім, хай там як, а пограбовані селяни навряд чи коли-небудь 
могли повернути своє майно на підставі таких списків.

Однак останнім часом надходять ще страшніші повідом-
лення про безжальну лють фанатичних молодіжних бригад 
в українських селах на початку 1930-х років. Так, історик Тимо-
ті Снайдер у своєму вичерпному звіті про всілякі масові вбив-
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ства, скоєні за часів Сталіна й Гітлера під назвою «Криваві зем-
лі: Європа між Гітлером і Сталіним», спираючись на українські 
джерела, описує поведінку тисяч молодіжних агітаторів під час 
кампаній з колективізації та хлібозаготівлі 1932–1933 рр. так: 
«Мов армія загарбників, партійні активісти спустошували кра-
їну, забираючи все поспіль, не забуваючи при цьому про себе; 
їхня робота і завзяття приносили людям лише злидні й смерть. 
Почуваючись, можливо, винними, а можливо, безкарними, во-
ни скрізь принижували селян. Бувало, мочилися в діжки з ква-
шениною, для розваги змушували селян битись один з одним, 
веліли повзати й гавкати по-собачому, ставили на коліна у бруд 
і змушували молитися. Жінок, спійманих на крадіжці з колгос-
пу, роздягали, били і гнали голяка селом. В одному селі бригада 
напилася в хаті селянина і зґвалтувала його доньку. Не рідкість, 
коли жінок, які жили самі, ґвалтували вночі під прикриттям 
реквізиції зерна — а потім забирали харчі. Ось такий тріумф 
сталінського правосуддя і сталінської держави». [47]

Лев Копєлєв, як він зазначає 40 років по тому, записуючи 
свої мемуари, був вражений почуттям нечистої совісті, при-
наймні, в певні моменти, коли навіч бачив або навіть брав 
участь в актах радикальної сваволі та принижень, спрямова-
них проти найбеззахисніших селян і їхні родини. «Я чув, як, 
вторуючи їм, кричать діти, — описує він сцени безжальних 
конфіскацій домашнього майна, одягу й останніх запасів хар-
чів у селян, які не виконали норму хлібозаготівлі, — заходять-
ся, захлинаються криком. І бачив погляди чоловіків: переля-
кані, благальні, сповнені ненависті, тупо байдужі, погаше-
ні відчаєм або такі, що спалахували напівбожевільною, злою 
хоробрістю».

І він додає до цієї зворушливої розповіді: «Було болюче 
важко все це бачити й чути. І тим більше, самому брати участь. 
Хоча ні, бути бездіяльно присутнім було ще важче, ніж коли 
намагався когось вмовляти, щось пояснювати... І умовляв себе, 
пояснював собі. Не можна піддаватися жалощам, вони розсла-
бляють. Ми вершимо історичну необхідність. Виконуємо рево-
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люційний обов’язок. Добуваємо хліб для соціалістичної вітчиз-
ни. Для п’ятирічки». [48]

У Попівці, у другому селі, в якому Копєлєв і його виїзна ре-
дакція коморували триваліший час, долучившись до кампанії 
по заготівлі зерна у грудні та січні 1932–1933 року, як і в інших 
селах, в різних будівлях або просто на вулиці було встановлено 
наче якісь поштові скриньки «для подачі заявок і скарг». На-
справді ж призначалися вони для доносів, бо ж мешканцям се-
ла прямо сказали, що всі, хто дізнається про заховане зерно, 
має негайно написати про це на аркуші паперу й кинути в при-
значені для цього скриньки. Можна було не підписувати. [49]

Голова сільської ради Попівки Бубир був для Копєлєва 
найяскравішим прикладом сміливих, безкорисливих більшови-
ків. Він не пив, не курив. Хворий на сухоти, Бубир, утім, був не-
втомний у своїх зусиллях і знаходив найвигадливіші схованки 
для зерна, що їх зневірені селяни влаштували у своїх дворах, 
намагаючись урятувати збіжжя від безжальної конфіскації про-
дзагонів. Бубир міг уважно вивчати доноси в поштових скринь-
ках — їх було не так уже й багато під час багатотижневого пере-
бування Копєлєва в селі. Він швидко з’ясовував, якщо хтось не 
давав жодних істотних підказок, а лише хотів підбити на слизь-
ке сусіда, з яким він, очевидно, був не в ладах. Терпець йому не 
уривали навіть анонімні прокльони проти радянської влади та 
її невблаганних функціонерів; на них він реагував із гумором.

Але Бубир вжахнувся, коли до Попівки приїхав партійний 
секретар із Харкова на ім’я Тєрєхов і — через те, що поставки 
зерна тут відставали від графіка — недовго думаючи наказав 
збирати зерно з кооперативних колгоспів [50], а саме засів-
не зерно! З цього наказу з’ясовується дві моменти: по-перше, 
кампанія з хлібозаготівлі була спрямована не тільки проти так 
званих куркулів, себто тих окремих селян, які не були готові 
приєднатися до колгоспу, зі своїми господарствами. 1932 року 
в колгоспи вже було загнано понад 60 відсотків усіх селян. [51]

Колгоспи також опинилися під неабияким тиском через те, 
що більша частина врожаю зернових надходила в державні при-
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ймальні пункти. Той факт, що партійні функціонери вимагали, 
щоб колгоспи передали лев’ячу пайку насіння, показує, що в кол-
госпах, вочевидь не вистачало нормального зерна для виконання 
запланованого завдання. Цей катастрофічний захід запущений 
корінням у прямий наказ Сталіна від 5 грудня 1931 року. [52]

Наказ цей мав катастрофічні наслідки, по-друге, ще й то-
му, що без насіння або з огляду на меншу його кількість уро-
жай зерна на наступний рік неминуче мав неабияк постраж-
дати. Конфіскація насіння за рішенням Кремля, безсумнівно, 
стала однією з вирішальних причин зменшення врожаю зерна 
в 1932 році і — водночас через підвищення норм державних 
хлібо заготівель — повсюдного голоду в Україні.

Коли голова сільради села Попівка і зразковий (в уявленні Ле-
ва) більшовик Бубир отримав наказ конфіскувати насіннєву ку-
курудзу в колгоспах, його як довбнею по голові вдарили. «Бубир 
за цю добу змінився, — пише Копєлєв, — як після довгої хвороби. 
Лице потемніло, зсохлось, очі потьмяніли і погляд став похмуро 
тужливим». [53] Як можна пояснити такий захід колгоспникам? 
Вони б виконали план і не ховали б зерно, «але тепер вони самі 
їдять макуху» — так звався хліб, спечений із мороженої або гни-
лої картоплі, який зазвичай згодовують худобі. «А ми, — обурю-
вався сільський активіст Бобир — з них усі шкури деремо. І ще 
вимагаємо ін-ту-зіа-зму. Я вже зовсім спати не можу», — і це при-
тому, що досі він з таким ентузіазмом ставився до своєї роботи.

Наприкінці січня — на початку лютого заводська газета 
відкликала Копєлєва до Харкова. Агітаторам випало зупини-
тися у Миргороді, і тут-таки, в їдальні партійного комітету 
вперше за довгий час вони насолодилися повноцінним обідом 
із супом з капусти, м’яса та хліба. Що попереду в Лева та його 
побратима Володі була мандрівка в поштовому поїзді до Хар-
кова (друкар і складач, ймовірно, залишилися в Миргороді), то 
в дорогу вони отримали ще якісь делікатеси — по шматку сала 
та консерви, бички в томатному соусі, солодощі. Купили вони 
і шість пляшок пива. «Бенкетували ми блаженно», — написано 
в мемуарах Копєлєва. [54]
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Тільки-но хлопці повернулися додому, в Харків, як у моло-
дого робітника й журналіста-агітатора стався сильний напад 
запалення кишківника й жовчного міхура — ця хвороба, як він 
згадував, так його ціле життя й не відпускала. Чи крилася при-
чина спалаху цієї недуги в недоїданні, за яким стояли голодні 
будні українських сіл, або ж причиною цьому були їжа та пияц-
тво дорогою додому, а, може, йшлося про психологічний стрес, 
який супроводив агресивну кампанію з хлібозаготівлі, — на ці 
питання Копєлєв у своїх спогадах не відповідає.

У першому томі своїх спогадів («Зберегти назавжди») 
Копєлєв докладніше описав те, як сам навіч бачив приречених 
на страшну смерть під час голоду: «І в страшну весну 1933 року, 
коли я бачив приречених умерти від голоду, бачив жінок і ді-
тей, опухлих, посинілих, які ще дихали, але вже з погаслими, 
мертво-байдужими очима, і трупи, десятки трупів у сіряках26, 
у драних кожухах, у стоптаних валянках і постолах ... трупи 
в хатах — на печах, на підлозі, — у дворах на розталому снігу 
в старій Водолазі, під мостами в Харкові ... Бачив і все-таки не 
збожеволів, не вкоротив собі віку, не прокляв тих, хто прирік на 
загибель “несвідомих” селян». [55]

«ДУША ХВОРА»

Натомість людиною, яка краще й глибше знала, яка страш-
на трагедія розгортається в Україні в ті тижні й місяці, — був 
батько Льва, агроном Зіновій Копєлєв . Повернувшись із поїзд-
ки у районах, де він перевіряв те, як готуються сіяти цукрові 
буряки, він заходив і до хворого сина у його харківську квар-
тиру на вулиці Госпітальній (яку Копєлєв з дружиною, мабуть, 
ділили з батьками Наді). Батько, пише Копєлєв у своїх мемуа-
рах, під той час змарнів: очі в нього були запалені, він помітно 
постарішав.

26 Кобеняк із сірого сукна. Старовинний верхній одяг із грубого сукна з при-
шитим до коміра каптуром.
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Але це не означало, що він недоїдав. На цукрових заводах, 
із якими батько мав справу по службі, теж не було вдосталь 
земних плодів, але й голодувати не доводилося. «Ти що, не ро-
зумієш? — відповів батько синові, коли той запитав його, чому 
він в такому кепському стані. — Душа болить. І мозок розрива-
ється. Я таке бачив, чого ніколи бачити не доводилося. Не міг 
би уявити. Нікому не повірив би. Ти з району ще до голоду по-
їхав. Твоє щастя. І те, що хворієш, — пощастило». [56]

Мати скаржилася Левові, що батько тепер дуже багато п’є, 
коли до нього приїжджають інші агрономи. До того ж уночі він 
не міг спати і крадькома плакав. Коли навесні 1933 року Лев 
уперше після хвороби відвідав батька, той сидів зі своїм старим 
другом Кіндратом Петровичем, агрономом з далекого радгоспу 
і — на відміну від батька Льва — членом партії. Батько знову 
гірко нарікав на голод у селах. Син цитує його так: «Вмирають 
від голоду хлібороби! Не босяки безпритульні, не американські 
безробітні, а українські хлібороби вмирають без хліба! І це мій 
дорогий синок допомагав його відбирати. Голови треба було ві-
дібрати в тих, хто наказував. Поганою мітлою гнати правите-
лів, які Україну довели до голоду». [57]

Друг, як продовжує описувати запеклу дискусію Копєлєв, 
намагається заспокоїти розгніваного колегу-фахівця, твердя-
чи, що після падіння царату та громадянської війни знуща-
лися над українськими селянами й обкрадали їх всілякі сили. 
Але Зіновій Копєлєв відмовився від такого балансу й люто спе-
речався проти сталінської колективізації.

«Три роки вже грабуєте, гірше, ніж усі махновці, ніж усі про-
дзагони. «Розкуркулили!» Тих самих культурних господарів, на 
кому трималося село, в куркулі позаписували й «ліквідували як 
клас». Це ваш науковий соціалізм?!... Вчені на жабах, на собаках 
досліди роблять. А ці наукові соціалісти на людях експеримен-
тують. Привселюдно. А такі молокососи, як мій синок, раді ста-
ратися. Своє здоров’я кладуть і чужого не шкодують». [58]

Кіндрат Петрович спочатку заперечував своєму колезі, що, 
мовляв, конфісковане зерно терміново необхідно для прогоду-
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вання міст і армії — а також для експорту, «бо ж іноземну тех-
ніку задарма не отримаєш». Але потім він визнає, що й він мало 
що розуміє з того, що відбувається в Україні. «Так що ж мені те-
пер — вішатися чи топитися?» — цитує його Лев Копєлєв. — Він 
рвонув на грудях гімнастерку. По крутих червоних вилицях по-
бігли дрібні сльози. І голова стала хилитися до столу, сіро-сива, 
густо-кучерява».

Під час цієї гнітючої суперечки про голод два агронома 
знай цмулили перцівку, кілька чарчин налили й молодому 
Копєлєву. Він коментує суперечку між двома чоловіками про 
причини і відповідальності за голод: «Суперечку я чув виразно, 
все розумів. Але говорити не наважувався. Усвідомлював, що 
хмелію і можу бовкнути як дурень у воду».

Замолоду Копєлєв часто сперечався зі своїм батьком, що, 
на відміну від сина, не був переконаним комуністом, як він за-
значає у своїх спогадах, описуючи цю сцену. Він вважав його 
«сумлінним спецом, але обмеженим, нестійким обивателем, 
обтяженим старими есерівськими забобонами». А от друг і ко-
лега останнього, член партії Кіндрат Петрович, «був [для ньо-
го — пер.] героєм». Але мірою того, як голод невпинно ширився 
Україною, як під час хвороби він «все думав-передумував баче-
не й почуте, гнав непосильні думки, слухав чимраз нові страш-
ні розповіді, — відтоді я почав навіть не усвідомлювати, ні, 
а неясно відчувати якусь гірку правду у батькових словах». [59]

Зрештою суперечка про голод, що її підігріла горілка, за-
кінчилася примиренням. Два агронома не могли стримати 
сліз, і Лев обійняв їх обох. Утрьох вони спорожнили пляшку. 
«Мама покинула плакати і принесла чай. Ми втрьох заспівали 
українських пісень».

ДОСЛІДЖЕННЯ ТРАГЕДІЇ УКРАЇНСЬКОГО ГОЛОДУ

Українська кампанія з хлібозаготівлі взимку 1932–1933 
років, участь у якій брав і 20-річний активіст Копєлєв і після 
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якої померли від голоду мільйони людей, є однією з тих подій 
у житті Льва Копєлєва, яка тримала його в напрузі та глибоких 
муках наступними роками. Своїм подальшим дослідженням 
причин цієї катастрофи та роздумам над своїм ставленням 
до того, що коїлося, він присвятив окремий розділ під назвою 
«Шлях до голодної катастрофи»27 у своїх мемуарах «І створив 
собі кумира». [60] Епіграфом до нього він обрав вірш із книги 
Єремії (Старий Заповіт. Єремія 31:19:

«Я... вдарив по стегнах своїх... Засоромився я та збентеже-
ний був, бо я ганьбу ношу молодощів своїх».28

Копєлєв згадує, що коли він писав свої спогади в 1960-і 
і 1970-і роки, тема українського голоду досі була табу для радян-
ської громадськості. Щоб з’ясувати, чи точно він усе пригадує, 
а в разі потреби доповнити, Копєлєв занурився в читання пожов-
клих радянських газет та інших видань того періоду в читаль-
ній залі московської бібліотеки ім. Леніна. Доступитися до та-
ких матеріалів у надрах бібліотечного архіву на той час Копєлє-
ву дозволяв, мабуть, лише членський квиток Спілки письмен-
ників. Читаючи ці газети з їхніми нескінченними офіційними 
резолюціями, промовами партійних чиновників, репортажами 
сільських кореспондентів, він також натрапив на незліченну 
кількість статей, «таких, як я колись писав або міг би написати».

У листопаді 1932 року, незадовго до того, як Копєлєва від-
рядили в кампанію із хлібозаготівлі, його послали на нараду 
журналу «Робсількор» в Москву. Так, 20-річним юнаком він 
і його дружина Надя (вона взяла «відпустку своїм коштом») 
уперше приїхали в радянську столицю. Вони відвідали Мавзо-
лей Леніна на Червоній площі, Третьяковську галерею, Музей 
Революції, будиночок Толстого — «урочисто зворушені, як па-
ломники, які дісталися до заповідних святинь». У ті дні, зга-
дує Копєлєв далі, закохана молода пара була твердо «впевнена 

27 Насправді розділ називається «Остання хлібозаготівля» («Последние 
хлебозаготовки» (1933)).

28 Єр., 31, 19. Пер. Івана Огієнка.



68

II.  Харків — постання і загибель активістів-комуністів (1926–1935)

в тому, що [їхня — пер.] батьківщина — найкраща країна у світі, 
а наше життя сповнене великого сенсу».

Те, що ця держава, здійснюючи примусову колективізацію 
та нещадно борючись проти так званих куркулів, ліквідувало 
водночас ядро селянства і змусило мільйони українців голоду-
вати, вони в той час геть не помічали. «Твори Маркса, Енгельса, 
Леніна були нашим Святим Письмом, Сталін — непогрішним 
первосвящеником».

ГІПНОТИЧНИЙ ВПЛИВ СТАЛІНА

Аналізуючи український голод 1932–1933 рр., Євген За-
харов, голова правозахисної організації в сучасному Харкові, 
називає чотирьох головних осіб, відповідальних за цю траге-
дію, яку автор, виходячи з різних міркувань, класифікує як 
геноцид: Йосиф Сталін як ідеологічний керівник цієї винищу-
вальної кампанії, а також його головні кати — члени Політбю-
ро Лазар Каганович, В’ячеслав Молотов і очільник КПУ Павло 
Постишев. [61] Описуючи у своїх спогадах власну молодість, 
Копєлєв так чи так згадує всіх чотирьох цих могутніх радян-
ських діячів, але найчастіше — Сталіна, який, ставши згодом 
генералісимусом, ще від 1930-х років утвердився у статусі 
само владного диктатора.

У своєму виступі на пленарному засіданні ЦК КП (б) в груд-
ні 1933 року, як описує його Копєлєв, Сталін докладно розповів 
про колективізацію сільського господарства та хлібозаготівлю 
в Україні, але не прохопився й словом про голод, який під той 
час уже лютував. [62] Він визнав, що в сільському господарстві 
були труднощі та що колгосп, імовірно, переоцінили й ідеалізу-
вали. Крім того, керівництво у Москві занадто вже покладалося 
на «ленінський гарт і прозорливість ... працівників на місцях». 
Із цього Сталін у згаданій промові зробив висновок, що тепер 
партія має ще міцніше взяти у свої руки управління колгоспа-
ми й послідовно централізувати його, «вона... повинна входити 
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в усі деталі колгоспного життя». Бо ж через те, що досі цього не 
було, «в колгоспах заряджали колишні білогвардійці, колишні 
петлюрівці [63] й інші вороги».

«Гіпнотичне наполегливе повторення простих словоспо-
лучень — постійна особливість сталінських промов. Так само 
як виразна катехитична побудова: питання — відповідь, при-
чина — наслідок, засновок — висновок і нумерація тез», — так 
характеризує Копєлєв цей стиль. До того ж він приписує про-
мовам Сталіна «монотонність співця псалмів», «чергування 
показної “лагідності” з фанатичною ревністю; постійне праг-
нення до розпалювання “сатанинських інтриг” (себто інтриг 
ворогів, троцькістів, куркулів і т. ін.), що походило з юнацького 
досвіду Сталіна, учня грузинської семінарії.

Твердження про проникнення ворогів у колгоспи або про 
недостатню пильність влади, пише далі Копєлєв, звучали «впер-
то, надривно й монотонно» в сталінських виступах, прикраше-
ні цитатами з Леніна — «як шаманське заклинання». Це, своєю 
чергою, викликало організовану епідемічну манію — психоз 
переслідувачів і переслідуваних. Років за три-чотири «такі ма-
нії стали невід’ємною особливістю нашого суспільного буття та 
повсякденного побуту». Про характер сталінської терористич-
ної практики правління та причини її багаторічного гіпнотич-
ного впливу на широкі верстви радянського населення, в тому 
числі на більшість таких світлих умів, як Лев Копєлєв, — до 
цього автор цих спогадів частенько мимоволі повертатиметь-
ся згодом. Як багатолітній спостерігач, який опинився у виму-
шеному екзилі на теренах Німеччини, Копєлєв назвав Сталіна 
і Гітлера у нарисі «Spiegel» «братами-ворогами». [64]

Молотов і Каганович, поплічники Сталіна в Політбюро, що 
безпосередньо брали участь у кампанії з колективізації в Укра-
їні, особисто познайомилися з молодим заводським журналіс-
том Копєлєвим, коли у вересні 1932 року відвідали Харківський 
паровозний завод та обговорили закупівлю зерна. Молотов — 
згодом він стане міністром закордонних справ — не справив 
на нього аж такого враження. Копєлєв описує його як «блідого 
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жовтуватого» персонажа, який затинається щоразу, коли ви-
мовляє ім’я Сталіна, а траплялося це часто.

Каганович, який сам виріс в Україні29 і походив із сім’ї єв-
рейського робітника, описується як «жвавий»; зовні він грав, 
мабуть, давно звичну роль «полум’яного агітатора» та «свій-
ського хлопця». Каганович і Молотов, до речі, були одними 
з небагатьох вірників і поплічників Сталіна, які пережили всі 
хвилі чисток всередині партії живі та здорові. Хоча Хрущов 
позбавив їх влади за чотири роки після смерті деспота (1953), 
їм дозволили любенько доживати віку на пенсії.

Після розпаду радянської влади, 1996 року, в Москві по-
бачили світ майже 600-сторінкові мемуари Кагановича — до-
скональне прославляння сталінського правління, написані 
в бюрократичній, дерев’яній манері радянського апарату. [65] 
Молотов, як і Каганович і Малєнков (а згодом і Хрущов), не 
один рік і далі спокійно жив на урядовій дачі під Жуковкою, 
де, вийшовши на свободу з ГУЛАГу, Копєлєв з другої половини 
1950-х рр. щороку проводив літо в орендованій кімнаті на дачі 
зі своєю другою дружиною, Раїсою Орловою.[66]

Складніші відносини були у Льва Копєлєва з очільником 
КПУ Павлом Постишевим, четвертим з-поміж тих, на чиїй від-
повідальності лежить трагедія голоду 1932–1933 рр. Молодий 
активіст Копєлєв з ентузіазмом поставився до невигадливої, 
прямолінійної поведінки Павла Постишева. У своїх мемуарах 
Копєлєв пише, що на початку 1930-х років в Україні ходили 
всілякі байки про Постишева, не згірш за перекази про Гаруна 
ар-Рашида. Подейкували, наприклад, що впливовий Постишев 
полюбляв постояти в черзі у крамницях і їдальнях, а ще з про-
хачами у передпокої. Він запропонував відкрити в численних 
заводських цехах в Україні кав’ярні, де можна було посмаку-
вати соєвою кавою і підсолодженими сахарином соєвими ті-
стечками без продовольчих карток. «Ці ласощі й ... світлі сто-

29 Народився він на Київщині, у селі Кабани на Поліссі; згодом воно трива-
лий час звалося на його честь — Кагановичі, аж доки не дістало назву Діброва, 
а після аварії на ЧАЕС було відселено і зняте з обліку.



71

Гіпнотичний вплив Сталіна

лики на тлі темних прокопчених цехів здавалися нам живими 
прикметами соціалізму. Так само, як балони з безкоштовною 
газованою водою, встановлені в ливарному та ковальському 
цехах». [67]

Але на відміну від Молотова й Кагановича, популярний 
український партійний діяч не пережив сталінських чис-
ток. У 1939 році його заарештували й незабаром розстріляли. 
1956 року Постишева посмертно реабілітували. Копєлєв чима-
лий час вважав, що загинув Постишев через те, що виступав 
проти кривавої вакханалії Єжова, організатора Великого Теро-
ру 1937-го року. Молодому Копєлєву, який кілька разів бачив, 
як Постишев виступає, і читав його відкриті листи, видавався 
«одним із останніх ленінців на противагу Сталіну, Молотову, 
Кагановичу, Берії й усім таким, як вони, безпринципним вла-
столюбцям, своєкорисливим і жорстоким».

Однак, те, про що він поступово дізнавався, змушувало 
Копєлєва дедалі більше сумніватися в щирості та некорисливо-
сті Постишева. Він натрапив на ознаки чимраз глибшої холоп-
ської покірності «кровожерному параноїкові» Сталіну. Витлу-
мачити долю Постишева йому було об’єктивно так само важ-
ко, як і долі Кірова або Бухаріна, Орджонікідзе або Каменєва, 
Смирнова або Литвинова, «і всіх тих більшовиків, про яких 
я й сьогодні з упевненістю можу сказати, що спершу кожен із 
них був революціонером, ладним іти на жертви...». Проте всі 
вони згодом посприяли тому, «що революція, про яку мріяли 
та яку почали для звільнення народу, для створення демокра-
тичного та соціалістичного суспільного ладу, стала контрре-
волюцією, привела до нового самодержавства, нового рабства 
й таких нескінченних страждань», — писав Копєлєв через деся-
тиліття у своїх мемуарах.

Крім згаданої масової конфіскації збіжжя в окремих укра-
їнських селян і навіть у колгоспів, є ще один інший аспект го-
лодної катастрофи 1932–1933 років, який свідчить про те, що 
Сталін і його поплічники навмисне планували або, принаймні, 
безжально мирилися з цією трагедією, щоб доконати впертих 
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селян: навіть у два найголодніші роки обсяг експорту радян-
ського зерна за кордон не зменшився. Тимоті Снайдер у своїй 
насиченій фактами книзі «Криваві землі» твердить, що Ста-
лін міг би врятувати мільйони в Україні та інших голодних 
регіонах, якби тільки призупинив на кілька місяців експорт 
продовольства або вивільнив три мільйони тон державних за-
пасів зерна. «Завдяки таким простим заходам, якби їх здійс-
нили навіть у листопаді 1932 року, рахунок смертям йшов би 
на сотні тисяч, а не мільйони. Жодного такого кроку Сталін не 
зробив». [68]

ГОЛОДОМОР — В ТІНІ ІСТОРІЇ

Скільки мільйонів людських життів насправді забрав го-
лод 1932–1933 років в Україні, достоту невідомо. Копєлєв пише 
у своїх спогадах, що через голод і примусові заходи загинуло 
щонайменше 6 мільйонів чоловік. Покликається він на такого 
собі незнаного вченого, який лише оцінював матеріали радян-
ської офіційної статистики. [69] Втім, цифра ця, схоже, стосу-
ється всього Радянського Союзу за ці два роки. Снайдер при-
пускає, виходячи з даних нині незалежної України, що йдеться 
про цифру у 3,3 млн. загиблих за два голодних роки тільки на 
цих теренах. З цих жертв, за його словами, близько трьох міль-
йонів становили українці, серед інших були росіяни, поляки, 
німці, євреї тощо. [70]

Що Копєлєв оминає в своїй дискусії про трагедію укра-
їнського голоду, так це дражливу, страшну тему канібалізму. 
Канібалізм досі значною мірою залишається предметом табу, 
в літературі й у житті, зазначає Снайдер. Жахливі зображення 
та документи свідчать про те, що до відчайдушних актів кані-
балізму дійшло через убивчий голод на Україні в 1933 році. [71] 
Згідно з такими документами у 1932–1933 рр. за канібалізм бу-
ло засуджено щонайменше 2505 осіб, але справжніх випадків, 
поза сумнівом, було набагато більше.
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Навряд чи Копєлєв нічого не знав про цей канібалістський 
жах голоду, дарма чи дізнався про це сам іще замолоду, пра-
цюючи активістом-хлібозаготівельником, або ж почув згодом 
з уст знайомих і родичів. Його батько, агроном, — у той час він 
і далі мандрував країною і, зрештою, у розмові з одужалим си-
ном навесні 1933 року, жалівся, буцімто бачив таке, що й уві 
сні йому б не приснилося — безсумнівно, знав краще. І цілком 
можливо, що цей син, який вірив у Сталіна, викинув з голови 
згадку про відчайдушні акти людожерства. Хтозна, чи Копєлєв 
свідомо не згадав про канібалізм через 40 років по тому, коли 
писав свої мемуари — через сором перед реальністю такого 
людського занепаду, спричиненого ідеологічним фанатизмом 
і божевіллям влади?

На початку 1930-х років Європа й Сполучені Штати не 
звертали уваги на український Голодомор. Світова громадська 
думка більше переймалася обранням Гітлера на пост канцле-
ра Німеччини наприкінці січня 1933 року, саме в розпал укра-
їнського голоду. Окрім того, що нинішня міжнародна медійна 
система набагато переважає тогочасну, тоталітарному сталін-
ському режиму, який контролював усі ЗМІ всередині країни, 
було доволі легко контролювати те, яка інформація про Украї-
ну просочується назовні, й маніпулювати нею із пропагандист-
ською метою. Головні факти масового голоду та смерті час від 
часу з’являлися на шпальтах європейських і американських га-
зет, але вони ніколи не подавалися як аксіоми, твердить Тімоті 
Снайдер. [72]

Одним із небагатьох журналістів, які відверто й неприхо-
вано писали англійською про український голод і масову заги-
бель людей, був молодий британець Ґарет Джонс, який їздив 
Радянським Союзом у 1931 і 1933 роках. Утім, йому опонував 
тодішній московський кореспондент «New York Times» Волтер 
Дюранті, лауреат Пулітцерівської премії 1932 року. У березні 
1933 року газета опублікувала статтю під заголовком: «Росіяни 
недоїдають, але не голодують». [73]
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У своїх спогадах Лев Копєлєв не послуговується терміном 
«Голодомор», розповідаючи про український голод. Згодом, 
після здобуття Україною незалежності, він став загально-
прийнятим терміном, який означає масову загибель від голоду 
(мор — походить від слова «вимирати»). Цей термін набув не-
абиякого поширення за уряду Ющенка, який прийшов до влади 
2005 року завдяки так званій «Помаранчевій революції» і ви-
разно відмежувався від Москви. В основі терміну «Голодомор» 
лежить свідомо видозмінений «Голокост», яким позначається 
знищення євреїв за часів Гітлера, що видається цілком виправ-
даним з урахуванням масштабів нищівного голоду в Україні 
та його насильницьких причин.

Питання про те, чи є голод в Україні геноцидом, себто ці-
леспрямованим геноцидом згідно з Конвенцією ООН, неодно-
значне. Російський уряд — як той-таки уряд турецький, коли 
зачіпається тема масового винищення вірмен під час Першої 
світової війни — щосили пручається проти такого визначен-
ня, можливо, й для того, щоб уникнути можливих претензій 
на компенсацію нащадкам жертв Голодомору. Суперечка що-
до визнання історичної трагедії «геноцидом» перетворився на 
«політичну зброю» й серед країн, втягнутих у такі конфлікти, 
й серед внутрішньополітичних суперників — як-от в Україні, — 
пише американський фахівець зі Східної Європи Енн Еппл-
баум. Коли йдеться про людей, які стали жертвами масових 
убивств — злочину, скоєного з волі Гітлера або Сталіна, хіба не 
все одно, чи вважати цей злочин з погляду права геноцидом, 
чи ні. [74] На такий аргумент пристав би, певно, й Лев Копєлєв.

СТУДЕНТ І РЕДАКТОР ХАРКІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Восени 1933 року для студента Копєлєва відчинилися двері 
філософського факультету Харківського університету. Партій-
на організація Харківського тепловозобудівника «направила», 
як написано у його мемуарах, 21-річного юнака в цей навчаль-
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ний заклад. [75] У той час це була, ймовірно, формальна «про-
цедура», обійти яку охочим опинитися на студентській лаві 
не вдавалося. Мабуть, попередньо йому довелося скласти не 
надто легкий вступний іспит, до якого він уже готувався перед 
весіллям улітку 1929 року, про що йдеться у згаданому листі 
до Наді.

Лев захоплено сприймав лекції, які значною мірою відпові-
дали ідеологічній лінії марксизму-ленінізму, збігаючись із його 
тодішніми переконаннями. Він намагався не пропустити жод-
ної лекції, «записував усе якнайдокладніше. Читав усе, що було 
обов’язковим, усе, що викладачі називали «факультативним», 
необов’язковим». [76] Надто зацікавили допитливого студента 
лекції з політекономії. Читав їх «маленький підсліпуватий ли-
сий професор, пристрасно закоханий у «Капітал». Він говорив 
про нього натхненно й недорікувато, як говорять про жінку або 
про вірші. Мене він заразив цією закоханістю». Втім, і класич-
на німецька література захоплювала юнака. Так, професор лі-
тератури Білецький30 зацікавив Копєлєва важким матеріалом 
«Фауста» Ґете, що надихало його «знову й знову перечитувати 
“Фауста” та вірші Ґете, щоразу знаходячи в них нові й нові не-
сподівані скарби».

Навчаючись, Копєлєв паралельно завзято займався ви-
пуском університетської газети, «відповідальним секретарем» 
якої він був призначений уже в першому семестрі. Безсумнівно, 
на цій посаді він опинився завдяки своїм практичним знанням 
і досвіду журналістської й редакторської роботи у заводських 
газетах. Спочатку ця робота здавалася йому легкою, бо ж, на 
відміну від щоденних номерів заводської газети та невпинного 
випуску фабричних брошур, університетська газета виходила 
лише один раз на тиждень. Редакція і друкарня університет-
ської газети містилися в підвалі факультетської будівлі, де до 
1933 року розміщувалася таємна поліція ДПУ-НКВС.

30 Йдеться про відомого літературознавця та науковця Олександра Івано-
вича Білецького (1884–1961), що закінчив 1907 року Харківський ун-т і викладав 
літературу у харківських вузах.
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У підвальних приміщеннях залишилися залізні двері 
з прозурками та ґрати на вікнах колишніх тюремних камер. 
Прохолодні, вологі сутінки цих кімнат пробуджували в ньо-
му «тривожні думки», згадував Копєлєв . [77] «Чи не звідси 
вели на розстріли?... Я намагався уявити собі, якими вони бу-
ли, ці шпигуни, петлюрівські, білогвардійські змовники, фа-
шистські агенти...», одне слово справжні вороги більшовиків. 
У своїй ідеологічній наївності він припускав, що опозиціонерів 
і спецшкідників утримують не в підвальних, а у «горішніх» ка-
мерах колишньої в’язниці ГПУ, де 1929 року сам Копєлєв також 
відсидів тиждень за свої троцькістські зв’язки. «Про катування, 
побиття я не думав. Це було немислимо».

У своїх мемуарах Копєлєв також зазначає, що тьмяні під-
вальні приміщення в будівлі факультету також прекрасно 
надавалися для побачень молодих співробітників універси-
тетської газети із симпатичними однокурсницями. [78] З йо-
го пізніших автобіографічних фрагментів на тему стосунків 
з жінками можна припустити, що він був не проти скочити 
в гречку — і це попри те, що 22-річний студент уже роки три 
мав дружину.

Улітку 1934 року Копєлєв, як і всі військовозобов’язані сту-
денти свого року, відбув тримісячну бойову підготовку в Черво-
ній Армії. [79] Його підрозділ, який складався зі студентів, вхо-
див до 80-й донбаської дивізії і проходив збори у наметовому 
таборі під Маріуполем на Азовському морі, на теренах нині не-
залежної України. Годували бідно й одноманітно, не вистачало 
навіть води. Увечері молоді солдати падають, геть знесилені, 
на ліжка зі своїми набивними матрацами. Проте він, перекона-
ний ленініст, ставиться до цього військового вишкілу так само 
«із запалом», як раніше вивчав «Капітал» Маркса. Його тішить 
похвала командира полку, який одного разу по нічній тривозі 
виділив його сотню як найшвидшу з-поміж усіх у студбаті. Лев 
також склав текст власної сотенної пісні, яку згодом оголоси-
ли батальйонною. [80] По закінченні зборів хлопця нагороди-
ли значком «Ворошиловський стрілець» і підвищили до звання 
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помічника командира взводу31, що означало «три трикутнички 
у петлиці».

«Я ПОЧАВ СЕБЕ ЦУРАТИСЯ»

Восени 1934 року в Харківському університеті відбула-
ся так звана «партійна чистка», до якої активно долучилася 
й університетська газета, а Лев як-не-як був її чинним співро-
бітником. Принаймні, в нього вистачило мужності захистити 
головного редактора на зборах в Актовій Залі, коли останнього 
звинуватили в «політично помилкових статтях» і буржуазних 
збоченнях. [81]

1 грудня 1934 року в Ленінграді було вбито Сергія Кірова, 
вельми популярного партійного лідера та члена Політбюро. 
Він був одним із найближчих поплічників Сталіна. Ретельно 
контрольовані державою газети були сповнені клятв про по-
мсту та закликів до ще більшої пильності; публікувалися спис-
ки з іменами розстріляних «на відплату». Поширена згодом ре-
жимом версія про те, що організаторами вбивства Кірова були 
прихильники радянського лідера Зинов’єва, налякала студента 
Копєлєва, але він повірив у такі твердження. [82] Такі-от напади 
буцімто контрреволюційних сил виправдовують, на його дум-
ку, не тільки дедалі різкіші заклики до пильності, а й жорстокі 
заходи Сталіна, спрямовані на захист більшовицької влади.

Це виправдання підкріплювалося й зовнішньополітичною 
загрозою: на Заході Гітлер уже два роки перебуває при владі і, 
здавалося б, сповнений рішучості таки справдити свої амбіт-
ні заяви щодо розширення «Німецького життєвого простору». 
А на Сході японці просувалися чимраз далі теренами Китаю, 
невпинно наближаючись до радянських кордонів. Водночас, 
пристаючи на нещадну боротьбу — нібито — з ворогами партії 
після вбивства Кірова, Копєлєв гризеться думками про те, що 

31 Ідеться про звання молодшого комзводу.
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шість років тому його самого, хай і на короткий час, підозрю-
вали у зв’язках з троцькістами, і йому муляє побоювання, що 
через це і його ідеологічна лояльність до партії може викликати 
сумнів. [83]

Як незабаром з’ясувалося, ці побоювання були аж ніяк не 
безпідставними. На початку 1935 року Копєлєв на кілька тиж-
нів переїхав із батьками до Києва, після того, як його дружи-
на, Надя Колчинська, подалася на зимові канікули до батьків у 
Київ. Чому батьки Наді переїхали з Харкова до Києва, Копєлєв 
в своїх спогадах анічичирк. Імовірно, це якось пов’язано з тим, 
що з 1934 року Київ знову став офіційною столицею Україн-
ської Соціалістичної Радянської Республіки. Крім того, йшлося 
й про переїзд з Харкова в історичну столицю України на Дніпрі 
численних урядництв і організацій.

У ті тижні, коли студент Копєлєв знову мешкав із батьками 
у Харкові, двоє друзів з редакції заводської газети «Харьковс-
кий тепловозник» Давид Рабіжанович і Лев Раєв ошелешили 
його тривожним повідомленням про те, що їхній шановний 
старший колега Ілля Фрід оголосив голодування. [84] У такий 
спосіб Фрід протестував проти свого звільнення із заводської 
газети через підозру щодо можливих минулих зв’язків з опо-
зицією Зинов’єва, яка нібито гострила ножа на Кірова. Фрід 
замкнувся у своїй кімнаті і заявив у письмовому вигляді, що 
голодуватиме аж доти, доки ці помилкові підозри не знімуть. 
Копєлєва як окропом ошпарило. Як і Фрід, він теж вважався 
«колишнім опозиціонером» через свої «троцькістські помил-
ки» шість років тому.

За кілька днів він дізнався, що його старший двоюрідний 
брат Марк Поляк, під впливом якого він у 1929 році, будучи 
17-річним, потрапив у сферу вільного ліво-опозиційного ко-
ла, був заарештований за «антирадянську діяльність». [85] 
За два дні до того, 5 лютого 1935 року, схопили Фріда, колиш-
нього колегу Лева з редакції — вочевидь, коли той голодував. 
За тиждень та ж доля спіткала друзів Лева Давида Рабіжанови-
ча та Лева Раєва. [86]
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За кілька днів після арешту двоюрідного брата Марка Лева 
Копєлєва було виключено з університету та з комсомолу «за 
зв’язок із родичем-троцкістом» [87] і за зв’язки з «троцькіст-
ськими центрами» на паровозному заводі та на інших факуль-
тетах університету. Рішення про ці виключення ухвалили на 
засіданні районного комітету комсомолу, на якому панувала 
задушлива, інквізиційна атмосфера й було розглянуто десятки 
особових справ.

Обвинувачені не мали змоги відповісти на найабсурдніші 
брехливі звинувачення. У своїх спогадах Копєлєв описує дема-
гогічні тиради, спрямовані проти нього секретарем комітету 
комсомолу, з яким він доволі добре ладнав на посаді редактора 
заводської газети, так: «А він ще тут у райкомі, чуєте, як дово-
дить свою свідомість, що він усією душею, виходить, за гене-
ральну лінію. Начебто ми не знаємо, як усі вони, такі, виходить, 
уміють говорити й писати за Радянську владу. Даєш! Ура! А ро-
бити, виходить, зовсім навпаки, тихою сапою. Найнахабніша 
двоєдушність». [88] Голова зборів негайно поставив на голосу-
вання виключення Копєлєва з комсомолу й університету, й усі 
як один ухвалили пропозицію.

Уже вранці наступного дня в Харківському університе-
ті було видано наказ ректора: Льва Копєлєва «виключити зі 
складу студентів як невиправного32 троцькіста». [89] У розпа-
чі студент потелефонував представнику таємної служби ДПУ 
на паровозному заводі Александрову, з яким він товаришував, 
коли працював із ним у заводській газеті. Той спочатку, здава-
лося, прислухався до бідолахи з певним розумінням, коли той 
описував свої знегоди. Але потім він різко відкинув аргумен-
ти на захист Марка Поляка та його колишніх колег з редакції 
Іллі Фріда, Дуса (Давида) Рабіжановича та Льва Раєва. Чоловік 
зі спецслужб розповів йому в загрозливому тоні, яке вражен-
ня справить це на слідчі органи, коли ті, по-перше, візьмуть до 
уваги, що він пов’язаний із «троцькістом» Поляком, а, по-друге, 

32 В оригіналі: «неразоружившегося».
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що він заступається за своїх колишніх колег з редакції (зреш-
тою, їх же недарма заарештували).

«...І я злякався. Почав “усуватися” — сказав, що вже май-
же два роки не зустрічався з ними, що єдина зустріч за останні 
місяці була, коли вони розповіли мені про голодування...», — 
так описує свою реакцію на ці закиди Копєлєв. [90] Його спра-
ву з усією документацією зрештою передали вище, до обкому 
ВЛКСМ. У цьому комітеті звинувачення в нібито антипартій-
них зв’язках Копєлєва зважили набагато спокійніше і справед-
ливіше, ніж у райкомі. У ньому також наводилися «позитивні 
відгуки», в яких паровозний завод описував його політичну 
діяльність, говорилося про те, що він «активно боровся на ідео-
логічному фронті, також і з троцькізмом і правим ухилом». Зга-
дувалося у «характеристиці» й те, що Копєлєв «не приховував 
своїх власних грубих політичних помилок, яких припустився, 
перш ніж вступити до комсомолу». [91]

Доволі дивно, що вигнання Копєлєва з комсомолу скасува-
ли. Дістав він лише догану за «ослаблення пильності» — тому 
що в останні роки занадто мало уваги приділяв інакодумній 
діяльності свого двоюрідного брата Марка Поляка.

Тим часом ректор університету, з яким незадовго до цьо-
го Копєлєв, співробітник редакції університетської газети, 
розбив глека, відмовився прийняти студента в університет 
повторно. Щоб оскаржити це виключення в Наркомосі Украї-
ни, в лютому або березні 1935 року Копєлєв поїхав до Києва. 
У місті свого дитинства й ранньої молодості він залишався до 
середини травня, живучі почасти в родичів, а почасти в друзів. 
Найдовше він прожив у сім’ї подруги дитинства, яку у своїх 
спогадах Копєлєв називає тільки на ім’я — Олеся С. Коли ски-
нули царя і спалахнула громадянська війна, батько її, Іван 
Федотович33 С., завзято воював на боці більшовиків; тепер він 
обіймав посаду (українського) народного комісара соціального 
забезпечення в Києві.

33 У автора помилка — Fjodorowitsch.
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Очевидно, що політично «підкований» молодий комуніст 
Копєлєв Івану Федотовичу сподобався. Він пообіцяв викори-
стати свої внутрішні партійні зв’язки, щоб домогтися пере-
гляду рішення про виключення з Харківського університету. 
Щоправда, довелося трохи зачекати. Та коли молодий гість 
розповів йому й про заарештованих друзів і двоюрідного брата 
Марка й поцікавився, чи може той якось допомогти з цим, Іван 
Федорович рішуче відхилив це прохання, пославшись на те, що 
будь-які ознаки спротиву слід випікати розпеченим залізом. 
Однак попри таку ідеологічну лояльність до лінії Іван Федо-
тович С. [92], як і сила-силенна інших партійних функціонерів 
високого стану, був розстріляний під час сталінських чисток, 
а його дружину засудили до табірного ув’язнення. У зв’язку 
з цим Копєлєв згадує, що після цього жорстокого удару він ра-
зом із різними друзями намагався допомогти його дочці Олесі 
та її молодшій сестрі «жити й учитися».

ДОЛЯ ОДНОДУМЦІВ

У середині травня 1935 року Копєлєв повернувся з Києва до 
Харкова. Опинившись у першій столиці, він, за його словами, 
дізнався, що його двоюрідного брата Марка Поляка було засу-
джено до п’яти років позбавлення волі в таборах. Його звину-
ватили у членстві в «контрреволюційній троцькістській орга-
нізації». Ілля Фрід, колега по редакції «Харьковского тепловоз-
ника», з яким Копєлєв пропрацював дванадцять років, також 
отримав п’ять років. Дуса Рабіжановича та Лева Раєва, які та-
кож працювали у заводській газеті, покарали кожного трьома 
роками таборів. [93]

Усіх цих колег Копєлєва звинуватили в приналежності до 
«троцькістської групи» в редакції заводської газети. Посилан-
ня Копєлєва на те, що він дізнався про ці вироки після повер-
нення до Харкова, є дещо суперечливим, бо ж, згідно з судови-
ми записами 1935 року, вироки виголосили лише у вересні та 
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жовтні. [94] Не виключено, що насправді рішення суд ухвалив 
ще навесні 1935 року, але до осені відповідний орган радян-
ського МВС їх не виконував.

Той факт, що Лева Копєлєва не було ані заарештовано, ані 
засуджено в 1935 році, є справжнім дивом, як зазначив харків-
ський правозахисник Євген Захаров, який вивчав судові прото-
коли того періоду. Досі важко пояснити, чому через тамтешню 
чистку проти підозрюваної у троцькізмі молоді Копєлєв від-
бувся лише тимчасовим виключенням із комсомолу й універ-
ситету, оскільки, згідно зі стенограмою судового засідання, 
підсудні свідчили про те, що близько контактували з Копєлє-
вим по роботі, а подекуди й на приватному рівні.

Як уже згадувалося, Марка Поляка розстріляли в 1937 році 
у виправному таборі на горезвісних Соловках. Ілля Фрід помер 
у таборі у Воркуті на Крайній Півночі Росії після того, як йому 
продовжили перший тюремний термін ще на п’ять років. Ле-
ва Раєва було реабілітовано у 1965 році, й він оселився в Росто-
ві-на-Дону. [95] Дуса (Давида) Рабіжановича було реабілітовано 
у 1956 році. Влітку 1957 року він, як згадує Копєлєв у своїх спога-
дах, приїхав у Москву і відшукав колишнього харківського дру-
га, звільненого зі спеціального табору «Шарашка» наприкінці 
1954 року, через редакцію одного з московських журналів. [96]

На лавці біля однієї з московських площ (звичайна за ра-
дянських часів практика захисту від ризику підслуховування) 
вони години півтори ділилися пережитим. Рабіжанович більше 
розпитував — він хотів би більше дізнатися у свого колишнього 
колеги з редакції про війну і про те, чому той провів у таборі 
майже десять років. Копєлєв запросив друга дитинства якось 
прийти до нього в гості. 

Той не прийшов і не зателефонував. Копєлєв дізнався його 
адресу в Красноярську й написав йому довгого листа (про що 
в ньому писалося, Копєлєв не згадує). Відповіді він не отримав. 
«І я зрозумів, — пише Копєлєв, — він не хотів і не міг пробачити. 
Можливо, підозрював і найгірше. Адже я відступився від них — 
від Фріда, від нього, від Льови; не намагався їх захищати, не 
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шукав їхніх родичів; не посилав посилок. Я не зробив нічого 
поганого, але й нічим їм не допоміг». [97] Він знав, що його дру-
зі із заводської газети — «радянські, партійні». «І все ж відсту-
пився від них зі страху і з інтересу: їм не допомогти, а для мене 
це небезпечно».

Будучи переконаним молодим комуністом, Копєлєв через 
десятиліття із самокритичною чесністю написав про такі люд-
ські слабкості та політичні помилки: тоді він не дозволяв са-
мому собі зізнатися, що «страх та інтерес» були найглибшими 
причинами його поведінки в той час. «Однак тоді я й самому 
собі не дозволив би пояснювати все так просто: “страх і інте-
рес”. Ні, я переконував і тих найближчих друзів, від кого нічого 
не приховував, що це визначено вищою необхідністю». Таким 
чином, Копєлєв виправдовував свої слабкості в той час, твер-
дячи, що він діяв у вищих партійних інтересах. Для нього, як 
переконаного комуніста, як зазначає він у своїх мемуарах, то-
гочасна заповідь звучала так: «відданість кумиру, в створенні 
якого і я брав участь». [98]

Цей останній мотив згодом акцентує й Олександр Солже-
ніцин у романі «У колі першому», змальовуючи бранця «Ша-
рашки» й ідеалістичного марксистсько-ленінського марксиста 
Лева Рубіна, за яким більш-менш ясно вгадується образ Лева 
Копєлєва. Той факт, що за цим теж стоїть менш ідеалістич-
ний інтерес, а саме страх і розрахунок, у Рубіні Солженіцина, 
проте, не виражено. Про комплекс Копєлєва-Рубіна ми ще по-
говоримо.

Навіть якщо «відданість кумиру» партійної ідеології була 
правилом у ті юнацькі роки, за словами самого Копєлєва, це 
правило було не без винятків. У своїх спогадах він, наприклад, 
згадує про справу свого «старого друга дитинства в Києві», яко-
го заарештували страшного 1937-го року. Його батько приїхав 
до Москви й розповів Копєлєвим, що сина звинуватили, зокре-
ма, в «троцькістських зв’язках» із Левом. Тоді Копєлєв послав 
великого листа прокурору, написавши, що його друг завжди 
був прихильником генеральної лінії партії, не знав жодних ва-
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гань і навіть прибрехав, що саме він у 1929-му році спонукав 
його порвати з троцькістами. [99] 1940-го року34 друга, ім’я яко-
го не згадується, помилували — мабуть, тому, що в той час, піс-
ля арешту Єжова, [100] терор тимчасово пішов на спад, і тому, 
що його родичі та друзі невпинно просили за нього.

Повернувшись із Києва, Копєлєв спочатку залагодив фор-
мальності задля свого відновлення в Харківському університе-
ті, здав сесію за третій курс, але на заняття вже не ходив. Відтак 
він оформив відновлення, відрахувався, і влітку 1935 року ра-
зом із Надею та батьками переїхав до Москви. Його батька пе-
ревели до столиці. Чи пов’язаний цей крок якось зі сталінськи-
ми репресіями проти двоюрідного брата та його друзів і з його 
власними тимчасовими клопотами в політичному плані у Хар-
кові, чи радше з матеріальною залежністю від власної роди-
ни — на ці запитання Копєлєв у своїх мемуарах не відповідає.

34 Насправді в кінці 1939-го. Єжова арештували 10 квітня 1939 року за зви-
нуваченням у керівництві змовницькою організацією в військах і органах НКВС 
СРСР. — Прим. пер.



Прадід Яків Богданов (1822–1924) з дружиною. 1909 р.



Родина Копєлєвих. Дворічний Лев на колінах у діда та бабці. 
Праворуч від діда сидить його мати, позаду стоїть батько. 

27 років потому дід та бабця були вбиті у Бабиному Яру. 
1914 р.
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Лідія Лазарівна (див. гл. 3 та 4), 
Лев (у міховій шапці, стоїть), брат Саня (сидить)



З матір’ю та молодшим братом Санею у 1922 р.



Випуск 36-ї ш
коли. У

 2-м
у рядку 1-а зліва —

 Ш
ура О

., крайній зправа —
 викладач 

Володим
ир О

лександрович Бурчак, 1-й зліва у 3-м
у рядку —

 Л
ев, 6-й —

 Борис З., 7-й —
 Іван Горяш

ко. 
Харків. Червень 1927 р.



Лев Копєлєв, 1930 р.



Лев з Надією Колчинською. 1930 р.

Лев з Іваном Шутовим (Мих. Ужвин) у радіовузлі ХПЗ «Комінтерн». 
1930 р.



Лев — редактор «Удару» і «Будівника ХПЗ». 1932 р.



Вхідні двері до під’їзду дому по вул. Чернишевській 76, 
де у кв. 4, мешкала родина Копєлєвих. Харків, 2021 р.



Робкори ХПЗ. 1-й зліва Микола Мельников

З права наліво зверху: робкор Я. Рубашкін, Лев, Надія, 
Альфред Павловський — німецький комуніст «у відпустці». 

Ялта. 1932 р.



Лев Копєлєв. «Він вважає, що знає абсолютну істину». 
1932 р.



Олександр Копєлєв, брат Лева (1915–1941). 
1940 р.



Студентський «зведений взвод». Літо 1934 р.

Лев (він у повній формі) випускає ротну стенгазету
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Три покоління в одній кімнаті

– III – 
Москва — навчання та сім’я, 

у полоні Й. В. Сталіна 
(1935–1941)

З літа 1935 року Лев Копєлєв жив у Москві. Мешкав він разом зі 
своєю дружиною Надею, братом Санею та батьками в кімнаті 

площею 18 кв. м. у чотирикімнатній квартирі, так званій кому-
налці [1], в якій окрім них живуть іще дві сім’ї. Будинок їхній роз-
ташований за адресою: Кадашовський провулок № 3, провулок 
на Малій Стороні Москви. Звідти хвилин за п’ятнадцять пішки 
можна легко дістатися до Кремля та Червоної площі. Буфет, шафа 
та ширма ділять кімнату Копєлєвих на спальні місця. І хай жи-
лося тіснувато, Лев Копєлєв за багато років потому писав у сво-
їх спогадах, що з пристановищем у Москві родині пощастило. 
З єдиного вікна спільної родинної кімнати вони могли «бачити 
бані й башти Кремля над зеленими верхівками дерев». [2]

ТРИ ПОКОЛІННЯ В ОДНІЙ КІМНАТІ

Однак в перші дні 23-річний Копєлєв, новоприбулець 
у Москві, мабуть, часто почувався доволі самотнім і трохи 
розгубленим. Він пише довгі листи своїй дружині, яка влітку 
1935 року надовго від’їздить до батьків у Київ. Копєлєв нарікає 
на те, що не отримує від неї листів, докладно описує їй, як буває 
у Третьяковській галереї, а ще пише про те, що бачив, гуляючи 
містом. Оскільки його навчання, мабуть, ще не почалося, то він 



86

III.  Москва — навчання та сім’я, у полоні Й. В. Сталіна (1935–1941)

сумує за практичними заняттями і роздратований тим, що йо-
му важко зосередитися в процесі читання, ще й вічно заклопо-
тана мати в тісній квартирі заважає.

У грудні 1937 року народилася перша дочка, Майя, за два 
роки — друга, Лєна. Про те, щоб отримати власне житло, мо-
лодій родині, здається, годі було й думати, хоча б із причин 
фінансових. Отже, разом із двома дівчатами у Копєлєвській 
кімнаті комуналки у Кадашовському провулку мешкає аж сім 
осіб із трьох поколінь. Озираючись назад, Лєна, молодша дочка 
Копєлєва, запевняє нас, що дівчинкою вона аж ніяк не стражда-
ла від цього метушливого побуту; у той час усі її шкільні друзі 
жили так само.

НАВЧАННЯ В ІНСТИТУТІ ІНОЗЕМНИХ МОВ І ІФЛІ

Від 1935 до 1938 рік Копєлєв вчився у Московському педа-
гогічному інституті іноземних мов. Основна його спеціаль-
ність — це німецька мова та література. Він отримує невелич-
ку стипендію, дає уроки німецької мови та час від часу пише 
статті для радянських газет, серед яких — армійська газета 
«Красная звезда», «Учительська газета» й навіть партійна га-
зета «Правда». [3] Серед його викладачів був швейцарський 
комуніст Фріц Платтен, який у 1917 році разом із Леніним їхав 
в опломбованому вагоні з Цюріха через Швецію та Фінляндію 
до Санкт-Петербурга під німецькою опікою. Там Ленін очолив 
більшовицьку революцію. Платтен сидів в одному авто з Лені-
ним, коли в Москві після публічного виступу у вождя світово-
го пролетаріату стріляли. Йому вдалося закрити собою Леніна, 
й він отримав кульове поранення в руку.

Копєлєв шанував Платтена як людину та як учителя. У своїх 
мемуарах він пише про нього: «Платтен вів заняття з розмов-
ної мови. [4] Він охоче розповідав про зустрічі з Леніним. Роз-
повідав, не хизуючись, не заносячись, просто і ... геть неціка-
во; згадував незначні подробиці побуту, незначні слова. Але ми 
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слухали благоговійно. Одного разу тиха сором’язлива студентка 
поцілувала шрам на його руці. Він розгубився, почервонів, бур-
мотів: «Що ви! Що ви! Так не можна! Ми ж не в церкві. Це навіть 
смішно». [5] 1938 року в ході сталінських «чисток» Платтена було 
заарештовано, його чотири роки тримали у виправному табо-
рі, а в 1942 році там-таки й розстріляли — в день народження 
В. І. Леніна, 22 квітня. Коли секретар парткому в Інституті іно-
земних мов розповів студентам, що Фрітца Платтена викрили як 
ворога народу та шпигуна ґестапо, Копєлєв і тоді в це не повірив.

Проте дражливі хвилі арештів і страт старих комуністів не 
похитнули віру його та його студентських друзів у фундамен-
тальну правильність політичного шляху, яким ішов Радянський 
Союз. Він пояснював ці події внутрішніми закономірностями 
будь-якого післяреволюційного розвитку: «Кромвель розстрі-
лював левелерів35, якобінці ґільйотинували жирондистів, Дан-
тона, «скажених»... А більшовики спершу винищували есерів 
і меншовиків, потім зинов’ївці громили троцькістів, бухарин-
ці — і тих, і інших, і, нарешті, Сталін уже «всіх давиша». [6]

Від 1939 року Лев Копєлєв — докторант (точніше, аспірант) 
елітного Московського інституту ІФЛІ (Інститут філософії, лі-
тератури та історії). Там він викладає німецьку літературу та 
працює над дисертацією з драматургії Шиллера. У тому ж ін-
ституті в ті роки вчилися й Раїса Орлова зі своїм першим чо-
ловіком, Леонідом (Льонею) Шершером. Очевидно, там із ними 
обома Копєлєв і познайомився. Згодом Рая Орлова у своїй кни-
зі «Спогади про неминулий час» детальніше розповіла про дух 
й атмосферу цієї інституції, заснованої ще 1934 року і включеної 
до складу університету лише згодом, через вісім років: «За ана-

35 Букв. — урівнювачі. Радикальна дрібнобуржуазна демократична партія 
під час Англійської буржуазної революції XVII століття. Виникла 1647 року. Ви-
ступала за встановлення республіки, ліквідацію палати лордів, запровадження 
широких виборчих прав тощо. У галузі економіки вимагала ліквідації монопо-
лій, зниження податків, заборони огороджування. Вони були рішучими про-
тивниками ліквідації приватної власності та знищення дворянського землево-
лодіння. У 1649 році підняли солдатські повстання, які придушив уряд Кромвеля.
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логією з дворянським ліцеєм у Царському Селі (під Санкт-Пе-
тербургом), який прославив насамперед його учень Олександр 
Пушкін, наш ІФЛІ називали «комуністичним ліцеєм». [7] Сту-
дентами й аспірантами ІФЛІ було чимало тих, хто увійшов до 
залу слави російської літератури — Олександр Твардовський, 
згодом головний редактор журналу «Новый мир», письменник 
Костянтин Симонов. Олександр Солженіцин, який після війни 
стане другом по табору Копєлєва і підопічним Твардовського, 
відвідував заочні літературні курси в ІФЛІ, закінчивши мате-
матичний факультет у Ростові.

У ІФЛІ панував своєрідний культ дружби, пише Раїса Ор-
лова про цей осередок студентської еліти. «Була особлива мова, 
масонські знаки, гостре відчуття «свій». Зближувалися миттє-
во, зв’язки тяглися довго». [8] Вона твердить, що навіть попри 
пізніші політичні розбіжності частіше відчувала внутрішній 
зв’язок зі своїми однокурсниками часів ІФЛІ.

1937-Й, РІК ТЕРОРУ

1937 рік став найтяжчим у розв’язаній Сталіним кампанії 
Великого Терору, що почалася з убивства в грудні 1934 року 
відповідального секретаря Ленінградського обласного комі-
тету ВКП(б) та секретаря ЦК ВКП(б) Сергія Кірова. [9] Згодом 
Копєлєв дійшов думки, що в Кірова стріляв найманий вбивця, 
якого підіслав сам Сталін і якого диктатор тоді цинічно ви-
користав, щоб організувати великий культ шанування Кірова 
й запустити нову нещадну хвилю чисток серед партійних і ар-
мійських кадрів. Згодом Копєлєв докладніше описав події того 
часу і настрої, що переважали серед молодих комуністів його 
кола в нарисі «1937 рік». [10]

У січні 1937 року в Москві відбувся один із великих пока-
зових судових процесів, на якому колишніх партійних лідерів 
Георгія П’ятакова, Карла Радека [11] і 15 інших старих комуністів 
звинуватили в тому, що вони — шпигуни та партійні шкідни-
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ки, і більшість із них було засуджено на смерть. Улітку відбу-
вався таємний суд над маршалом Тухачевським, [12] генералом 
Якіром та іншими вищими воєначальниками, більшість із яких 
також стратили. Одним із наслідків цього безжального вини-
щення військових кадрів, жертвами якого були тисячі офіцерів, 
стали величезні початкові втрати радянських військ у війні про-
ти гітлерівської Німеччини. «У той час ми не знали, що відбува-
ється насправді, — пише Копєлєв. — Ми вірили Партії, ми віри-
ли Сталіну». [13] Тільки набагато пізніше, каже він, зрозумів, що 
цей масовий терор був не лише брутальним, але й самогубним.

Багато хто на Заході, а також чимало юнаків і дівчат у сьо-
годнішній Росії вважають, що під час Великого терору всі люди 
в Радянському Союзі жили жалюгідним існуванням, сповненим 
страху й пригнічене суворою ідеологією, пише Копєлєв у цьо-
му тексті. Але, за його твердженням, їхнє життя навіть у тому 
жахливому 1937-му році було зовсім не таким, як можна собі 
уявити з погляду пізнішого часу. Ці молоді комуністи, зокре-
ма й Копєлєв, не відчували безпосередньої загрози з боку ре-
жиму; вони вважали, що сталінська радянська держава по суті 
своїй перебуває на боці правди світової історії. Громадянська 
війна в Іспанії, тобто боротьба лівих сил Іспанії проти Франко 
та його попихачів із гітлерівської Німеччини й Італії Муссоліні, 
зміцнила цю їхню віру. Вони були в захваті від повідомлень про 
міжнародні бригади, які з’їжджалися з багатьох країн на бо-
ротьбу з фашистами в Іспанії та за свободу іспанського народу.

У Москві в кінці 1930-х років Копєлєв потоваришував із 
двома німецькими письменниками — Віллі Бределем й Еріхом 
Вайнером. Обидва вони були щирими комуністичними акти-
вістами, деякий час воювали в Іспанії й були активними про-
пагандистами на радянському боці проти німецьких загарбни-
ків під час Другої світової війни. У 1943 році Вайнерт і Бредель 
увійшли до числа членів-засновників Національного комітету 
«Вільна Німеччина», організації німців у радянській еміграції 
та німецьких військовополонених. Після війни обидва вони за-
ходилися розбудовувати НДР.
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Копєлєв, який із ранньої юності цікавився політикою та 
світовими справами, теж читав гітлерівську «Mein Kampf» ще 
на студентській лаві у Москві; він знав, що «життєвий простір 
на Сході» був однією з головних цілей німецької диктатури. 
Копєлєв читав у газетах і чув по радіо, що японські імперіалісти 
сунуть углиб Китаю і підходять до радянських кордонів. Таким 
чином, закріпилося розпалюване режимом уявлення про ра-
дянську владу як про обложену фортецю — «і це вимагало за-
лізної дисципліни, абсолютної довіри до командира, дарма, чи 
він був жорстоким, може, часом занадто жорстоким, але він був 
блискучим лідером, кращих і бути не могло». [14]

Як і багато інших молодих комуністів, Копєлєв був враже-
ний досягненнями радянської економіки та науки, про які із 
запалом щодня розповідали державні газети та радіо. «Ми не 
розуміли, що сталінська держава, яка, як ми вважали, вже по-
будувала справжній соціалізм, насправді була системою без-
глуздого жорстокого терору й безсоромної брехні», — пише він 
у своєму огляді «1937 рік», нагадуючи, що «найкраща сталінська 
брехня» теж належить до таких реальних досягнень, як-от ка-
нал Москва-Волга36 або будівництво дивовижного московсько-
го метрополітену. А до того ж, попри брехню і терор, у страшно-
му 1937 році буяло інтелектуальне життя, здатне захоплювати, 
зокрема, студентську молодь.

Того року виповнилося 100 років з дня смерті найшанова-
нішого поета Росії Олександра Сергійовича Пушкіна. «І це оз-
начало нові й нові видання його творів, розкішні томи й найде-
шевші книжки мільйонними накладами». Того ж року пощас-
тило побачити світ і перекладам із західної літератури, напри-
клад, черговим томам повного видання Ґете, а також творам 
Томаса та Гайнріха Манна, Бальзака, Шоу, Драйзера, Гемінґвея. 
Ніхто не описав 1937-й рік у Москві, рік демонічного жаху, який 

36 Ідеться про відкритий 15 липня 1937 року так званий Канал імені Москви, 
що з’єднує річку Москву з Волгою. Будували його понад чотири роки, зокрема 
в’язні ГУЛАГу (14 вересня 1932 для будівництва каналу було створено Дмитровлаг, 
який проіснував понад п’ять років). Сучасну назву канал отримав у 1947 році.
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збивав з пантелику, сплітаючи воєдино сталінський терор і со-
ціалістичну мрію, наочніше за історика Карла Шльоґеля в його 
шедеврі під назвою «Жах і мрія». [15] Наводячи в подячному 
слові цілу низку імен у кінці книги, автор прямо згадує розмо-
ви на цю тему з Левом і Раєю Копєлєвими в Кьольні.

Рая Копєлєва, яка також вчилася в Інституті ІФЛІ з 1935 по 
1940 рік, у своїх мемуарах «Спогади про неминулий час» також 
яскраво змалювала жахливий 1937-й рік. Їй тоді було 19 років. 
«Тим часом в інституті йшли комсомольські збори. Виключали 
з комсомолу «за втрату пильності». Одного разу, однак, вона та 
деякі її подруги відмовилися голосувати за виключення одного 
з однокурсників з комсомольської організації інституту. За це 
студенткам оголосили догану. Та, пише Рая, «швидко обірвали-
ся сумніви й боязкі спроби протесту. Виходить, так має бути: 
ліс рубають — тріски летять...».

У цій книзі Раїса Копєлєва також розглядає ставлення за-
хідних письменників та інтелектуалів, які тоді захоплювалися 
людьми сталінського Радянського Союзу. Основна увага приді-
ляється доповіді Андре Жида «Повернення з Радянського Сою-
зу», опублікованій у 1936 році. Хоча Жид пише про свої вражен-
ня з глибокою симпатією до нового соціалістичного суспільно-
го експерименту, проте письменника не піддуриш: він помічає 
тоталітарний характер сталінської влади.

Геть іншої думки був німецький письменник Ліон Фейхт-
ванґер, якому через своє єврейське коріння довелось емігрува-
ти з батьківщини після захоплення влади Гітлером у 1933 році. 
Від кінця 1936-го до початку 1937 року на запрошення Радян-
ського Союзу він гостював у новій комуністичній державі, де 
в Кремлі його прийняв Сталін і довгенько розмовляв з автором. 
У брошурі «Москва 1937: Подорожній щоденник для моїх дру-
зів»37 він опублікував, здавалося б, замислено-зважений, але, 
по суті, захоплений опис своїх вражень, який слід розуміти як 
свідоме відмежування від критичного звіту Жида.

37 Що характерно, 1937 року ця книга вийшла в російському перекладі 
(«Москва 1937. Отчет о поездке для моих друзей»).
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Французький письменник навіть висловив розуміння то-
го, що показовий сталінський процес над колись провідними 
революціонерами Григорієм П’ятаковим, Карлом Радеком та 
іншими старими більшовиками, за яким Фейхтванґер міг на-
віч спостерігати в Москві чотири дні, було організовано для 
користі радянської справи. [16] У своїх мемуарах Рая аналізує, 
як майстерно влаштоване сталінським режимом вшанування 
прихильних до СРСР іноземних письменників неминуче по-
значалося на їхній думці: «Фіміам був частиною завіси». [17]

У своїй статті до серії книжок «Західно-східні відлуння», 
яку він ініціював в Німеччині, Копєлєв і собі детально розгля-
нув феномен безтямно захоплених Сталіним і Радянським 
Союзом радянських і деяких західних митців та інтелектуа-
лів. [18] Він згадує, що Максим Горький, якого за часів Сталі-
на називали діячем національного масштабу, спочатку гнівно 
засудив перемогу більшовиків у Росії і їхніх очільників Леніна 
та Троцького. Тільки на початку 1930-х років він остаточно по-
кинув свою віллу на Капрі. Щоправда, в Росію, вперше по до-
вгих роках далеко від батьківщини, він повернув 1928 року, на 
свій 60-річний ювілей, коли на його честь влаштували неабиякі 
урочистості. Його рідне місто Нижній Новгород на Волзі пе-
рейменували на Горький, головну вулицю Москви — Тверську, 
Московський художній театр і чимало вулиць та площ в інших 
містах було названо його ім’ям.38

З огляду на поширення фашизму європейці пристрасно 
відгукнулися на заклик великого пролетарського письменни-
ка до зарубіжних колег «З ким ви, майстри культури?». Це була 
прелюдія до серії конгресів культурних діячів у різних містах. 
Копєлєв теж схиляється до думки, що насамперед щедрі дарун-
ки, які отримував уже не молодий Горький, схилили його три-
матися угодовської позиції щодо сталінського режиму терору. 
Проте він також висловлює переконаність у тому, що 1936 року 

38 У Києві 1936 року (у рік смерті письменника) вулицею Горького стала 
Пролетарська (тепер — Володимира Антоновича).
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Буревісник революції не помер природною смертю, а загинув 
від рук сталінських поплічників.

Озираючись назад, Копєлєв не може зрозуміти, як такий 
«незламний пацифіст і невтомний проповідник гуманізму», 
як французький письменник Ромен Роллан, який протестував 
разом із Горьким проти більшовицького терору ще в 1922 ро-
ці, міг згодом стати апологетом Сталіна (до якого він приїздив 
удвох із великим пролетарським письменником у 1935 році) та 
щирим «другом Радянського Союзу». На схожу просталінську 
позицію пристав у 30-і роки земляк Роллана, пацифіст Анрі 
Барбюс, який після Першої світової війни отримав міжнародну 
славу завдяки антивоєнному роману «Вогонь» (Le feu)39.

Можна навести ще багато прикладів такої сліпоти щодо 
сталінського режиму терору, пише Копєлєв — у цьому контексті, 
наприклад, згадується, зокрема, Бертольд Брехт, Г. Дж. Веллс, 
Джордж Бернард Шоу, Анатоль Франс, Теодор Драйзер, Пабло 
Неруда, Аптон Сінклер. «Чи можна пояснити це лише наївною 
довірливістю та «добрими замірами» таких служителів муз? 
Коротка, але невигадана історія взаємин західної інтелігенції — 
і не лише інтелігенції — з більшовицьким царством терору по-
роджує питання, які й сьогодні, після розпаду Радянського Сою-
зу, «залишаються здебільшого без відповіді» [19], — додає автор.

1941, ВИБУХ ВІЙНИ — ІДЕОЛОГІЧНЕ ПОЛЕГШЕННЯ

У травні 1941 року Лев Копєлєв захистив дисертацію на те-
му «Драматургія Шиллера та проблеми буржуазної революції». 
Він хотів писати про Шиллера так, як Ленін писав про Толсто-
го, пояснив він у широкій розмові з істориком Східної Європи 
Ґердом Кьоненом. [20] Ленін писав, що Толстой — дзеркало ро-
сійської революції, бо ж за всіх своїх помилок він, проте, ви-
водив на яв найважливіші проблеми російського суспільства. 

39 1916 року письменник отримав за цей роман Ґонкурівську премію.
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«І це був і мій підхід — інтерпретувати Шиллера як «дзеркало 
Революції». Копєлєв хотів довести, що революційний паризь-
кий з’їзд не випадково назвав Шиллера почесним громадяни-
ном.40 Але в його дослідженні був і «розділ, де він полемізував 
із нацистськими шиллерознавцями», казав Копєлєв, розпові-
даючи про ґротескний приклад ідеологічних перекручень, що 
трапився незадовго до укладення в серпні 1939 року гітлерів-
сько-сталінського пакту. За кілька тижнів до закінчення тер-
міну захисту дисертації Копєлєва викликали до секретаря ко-
мітету комсомолу ІФЛІ, і той висварив його через критичні за-
уваження на адресу нацистських інтерпретацій Шиллера: «Як 
ти смієш, це примітивна антифашистська пропаганда... ти, ма-
буть, не знаєш нашої партійної політики. Німці стали нашими 
союзниками. Тож це місце тобі доведеться викинути». Копєлєв 
відмовився зробити це: це ж правда. Зрештою, було досягну-
то компромісу: ідеологічно неприйнятний розділ залишився 
в рукописі, а він, за словами Копєлєва, являв собою «томину на 
чотириста сторінок». Але у тексті виступу, який отримали всі 
присутні на кандидатському захисті, його не було.

Початок війни в червні 1941 року, що його знаменувало 
несподіване вторгнення гітлерівських військ у Радянський 
Союз, Копєлєв сприйняв як своєрідне звільнення від усіх по-
літико-ідеологічних суперечностей, як-от гітлерівсько-ста-
лінський пакт, захоплення радянськими військами території 
Польщі та війна з Фінляндією, які ятрили його душу перекона-
ного марксиста. Коли в неділю, 22 червня, поширилися новини 
про німецьку інвазію в Радянський Союз, він відчув полегшен-
ня, водночас потерпаючи за сім’ю та родинний дім. У розмові 
з другом, журналістом Ґердом Руґе, він сформулював свою то-
дішню реакцію так: «Ось, нарешті, і вона — справжня, справед-
лива війна. Тепер усе ясно й потрібно відкинути сумніви. Тепер 

40 26 серпня 1792 року Національні збори і справді надали Шиллерові зван-
ня «почесного громадянина», назвавши його у своєму рішенні «громадянином 
Жіллем». — Прим. пер.
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доведеться помірятися силами з істинним ворогом і стане яс-
но, хто чого вартий. І багато хто це відчуває». [21]

Спершу Копєлєв був переконаний, що війна буде нетрива-
лою. Він одразу ж пішов на призивний пункт і цілком серйозно 
вірив, що якщо вже він знає німецьку мову, то його закинуть 
із парашутом у німецький тил і вони разом із німецькими 
товаришами піднімуть повстання проти Гітлера. Та його ні-
мецькі друзі в Москві, Віллі Бредель та Еріх Вайнерт, були на-
строєні скептичніше й реалістичніше. Вони не погоджувалися 
з Копєлєвим, вважаючи, що все буде набагато повільніше, адже 
вони краще розуміли умови та настрої в Німеччині.

6 серпня 1941 року Копєлєв нарешті починає свій шлях на 
радянсько-німецький фронт, де його призначають офіцером 
з пропаганди серед ворожих військ. Дорогою на вокзал він 
відвідує першого чоловіка Раїси, Льоню (Леоніда) Шершера, 
у квартирі на вулиці Горького, де й сам житиме згодом не один 
рік, і перехиляє з ним по чарчині. Наприкінці серпня 1942 року 
Шершер загинув разом з екіпажом радянського військового лі-
така.41 Сім’я Копєлєва евакуювалася з батьками в Казань, сім’я 
Раї — в Куйбишев (Самару). [22]

Брат Копєлєва Олександр (Саня), який був на два роки мо-
лодшим, ще до війни служив в артилерії. Він часто писав сім’ї 
в Москву. У довгому листі до брата Лева він докладно розпові-
дає про цілу купу прочитаного в казармі, згадує кілька радян-
ських газет, товсті літературні журнали, такі як «Новый Мир», 
про роман Шолохова «Тихий Дон» і твори Бальзака. Можна 
припустити, що читати якнайбільше закликав його насампе-
ред старший брат, який палко цікавився політикою та літерату-
рою. Останній лист Сані до сім’ї датовано 9 вересня 1941 року, 
і прийшов він з Київської області, як написав батько Копєлєва 
в запиті до відділення Червоного Хреста, в якому просив нада-

41 У серпні 1941 року Леонід Шершер став військовим кореспондентом га-
зети авіації дальньої дії «За правое дело». Потім був призначений інструкто-
ром-літератором в 3-ю авіаційну дивізію дальньої дії. 30 серпня 1942 року полі-
трук Леонід Рафаїлович Шершер загинув в авіаційній катастрофі.
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ти йому інформацію про зниклого сина. Родина довго сподіва-
лася на те, що Саня озветься. 14 лютого 1942 року Лев Копєлєв 
у листі з фронту до батьків написав, що тієї ночі йому наснився 
брат: сьогодні в нього день народження. Він твердо вірив, що 
невдовзі вони знатимуть про нього більше. [23] Та точнішої ін-
формації про те, коли і за яких обставин поклав свою голову 
Олександр Копєлєв, сім’я так і не отримала.
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– IV – 
У горнилі війни 

(1941–1945)

В ід серпня 1941-го до 1943 року Лев Копєлєв служив в агіта-
ційному загоні на Північно-Західному фронті, спочатку 

в районі колишнього ганзейського міста Новгорода, де на боці 
німців воювала й іспанська дивізія «Азул», яку Франко послав 
на Східний фронт для підтримки німецьких військ. Перед про-
пагандистським підрозділом ставилося завдання підірвати 
моральний дух ворожих військ і, по змозі, переконати їх перей-
ти на радянський бік. Із цією метою в тил ворога закидалися 
листівки, деякі з них друкувалися мільйонними накладами, 
а заклики й тексти, покликані підірвати бойовий дух, виголо-
шували ворожим солдатам через гучномовці по лінії фронту.

НА ФРОНТІ ПРОПАГАНДИ

Детальніше про ці завдання та про свій досвід пропаган-
дистської діяльності Копєлєв розповів у брошурі «Слово про 
зброю», виданій у Німеччині. [1] 

До його обов’язків належав випуск листівок і так званих 
фронтових газет, які розповсюджував його підрозділ, а також 
складання деяких текстів, які транслювалися через гучномовці. 
У перші місяці більшість листівок писалися й друкувалися в мос-
ковському штабі, згодом ці тексти німецькою могли виготовля-
ти й фахівці на фронті. На ілюстрованих листівках є й поема 
«Südlich des Ilmensee» («На південь від озера Ільмень»), автором 
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якої є такий собі «Фріц Бункергокер»42. Вірші під цим ім’ям «кле-
пав» він, як пише Копєлєв. Остання строфа пропагандистської 
поеми говорить: «У бомбосховищі на кріслі / Ґьоббельс Армію 
Червону б’є — Ми ж спливаємо кров’ю, киснемо / На південь від 
озера Ільмень!» („Im Luftschutzkeller im Sessel/Schlägt Goebbels die 
Rote Armee –/Und wir verbluten im Kessel/Südlich des Ilmensee!“).

Багато що здається йому тепер наївним, дещо навіть дур-
ним, а деякі повідомлення про те, що їх агітаційні підрозділи на 
фронті отримували з московського штабу, були відвертою фаль-
сифікацією, як згодом писав Копєлєв . «Але ми повірили їм, у нас 
не виникало жодного сумніву. Навіть сьогодні я можу твердити, 
в міру знань у сумлінності: те, що ми тоді писали німецьким сол-
датам у листівках і виголошували через гучномовці, задумано 
було щиро й випливало з глибокого переконання». [2]

У розмові між Копєлєвим і його другом Гайнріхом Бьоллем, 
що її в Москві у серпні 1979 року записав кореспондент ARD 
Клаус Беднарц під заголовком «Чому ми стріляли один в одно-
го?», Копєлєв розповів про дивний епізод свого воєнного дос-
віду на Північно-Західному фронті. До різдвяних днів першої, 
особливо важкої воєнної зими 1941 року, підрозділ Копєлєва 
на Північно-Західному фронті хотів підготувати новий пропа-
гандистський матеріал із німецькими різдвяними колядками. 
Вони приїхали на пункт збору військовополонених у Валдай, 
кілометрів за 140 на південний схід від Новгорода. У підрозділі 
був апарат для виготовлення целюлозних платівок. [3] Ув’язне-
ним наказали співати різдвяні колядки, які потім програвали-
ся через гучномовці ворожим військам на фронті. Німецький 
унтер-офіцер організував хор, і хористи в одну мить завели 
знайомих Копєлєву німецьких народних пісень, як-от «Тиха 
ніч», у супроводі червоноармійського оркестру. Всім це дуже 
сподобалося.

У 1943 році Копєлєв, на той час уже майор, працював ще 
й учителем та організатором у так званій Антифа (антифашист-

42 Від слова «hocken» — сидіти навкарачки.
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ській) школі. Одним із його завдань було допитувати полоне-
них німецьких солдатів і, по змозі, вербувати їх, а ще готувати 
їх до війни з ворогами СРСР. У документальному фільмі «Зброя 
слова» є дві фотографії, на яких Копєлєв з густою копною во-
лосся і характерними вусами розмовляє з чотирма захоплени-
ми німецькими генералами, а також із генералом Вальтером 
фон Зейдліцем на Північно-Західному фронті.

Зейдліца взяли в полон радянські війська в січні 1943 ро-
ку, коли в Сталінграді склала зброю 6-а армія. У вересні того 
ж року він став одним із членів-засновників Спілки німецьких 
офіцерів (Bundes Deutscher Offiziere, BDO), члени якої мали на 
меті повалити гітлерівський режим і поширювали відповідні 
звернення до німецького народу та німецьких солдатів з радян-
ської землі. Незабаром BDO приєдналася до раніше створеного 
Національного комітету «Вільна Німеччина», під егідою якого 
військовополонені німецькі солдати й офіцери об’єдналися з ні-
мецькими комуністами, що жили у вигнанні. Першим прези-
дентом Національного комітету був московський друг Копєлєва 
Еріх Вайнерт. Копєлєва через темне волосся і такі ж чорні пух-
насті вуса німецькі військовополонені й учні антифашистської 
школи, якою він керував, прозвали «Чорним майором».

СВАРКА З НАЧАЛЬНИКОМ ЗАБАШТАНСЬКИМ

Наприкінці 1943 або на початку 1944 року Копєлєва відряди-
ли на новостворений Другий Білоруський фронт. Там у 1944 ро-
ці він познайомився з Мілею Забаштанським, начальником від-
ділу політичного управління 50-ї армії, який став його новим 
начальником. Спочатку він доволі добре ладнав із цим партій-
ним функціонером, навіть вважав його другом, а також реко-
мендував підвищити його до підполковника. [4] Втім, згодом 
між ними раз по раз почалися суперечки. 

Першим яблуком незгоди стало ставлення до Ганса Р. і Ді-
тера В., двох німецьких дезертирів, яких призначили співро-
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бітниками агітаційного відділу. Забаштанський їм не довіряв, 
вважаючи замаскованими шпигунами. Згодом він казав, що, 
коли цих двох німців перевели, то їхню зраду офіційно ви-
крили. Коли Копєлєв дізнався, що Забаштанський просто на-
брехав, той гнівно відреагував і заборонив надалі говорити на 
цю тему. [5] Тоді, в листопаді 1944 року, зчинилася ще більша 
сварка, бо, хильнувши на жовтневі свята у відділі, Забаштан-
ський подався в сусіднє село з «фронтовою подругою» Копєлєва 
Любою Н. і більш-менш відкрито спробував «висватати» її там 
полковнику. Після бурхливої сварки на святкуванні Нового 
1945-го року відбулося поверхове, «алкогольне» примирення.

СТОСУНКИ З ЖІНКАМИ — НА ФРОНТІ Й У ТАБОРІ

Лев Копєлєв є напрочуд щирим, коли розповідає у сво-
їх спогадах про всілякі любовні пригоди з жінками, й у роки 
війни на фронті, і згодом, коли дев’ять із половиною років він 
мусив сидіти в ГУЛАГу. Його «бойовою подругою» під час вій-
ни була старший лейтенант Люба Н., що, як і Копєлєв, добре 
розмовляла німецькою, й тому її використовували як диктора 
для агітації ворожих солдатів через гучномовці. Копєлєв кру-
тив з нею роман понад рік, аж одного разу посварився через неї 
зі своїм начальником Забаштанським. Копєлєв мав дружину, 
Люба — чоловіка, і кожен із них зізнавався, що не збирається 
кидати свої родини вдома через те, що «скочили в гречку» на 
фронті. У своїх листах до дружини Надії Колчинської в роки 
війни Копєлєв неодноразово писав, як сумує за своєю сім’єю 
з двома дочками та їхнім спільним життям у Москві. У своїх 
мемуарах він докладно розглядає труднощі й трагедії подруж-
ніх і сімейних зв’язків під час війни, а також проблему мільйо-
нів безбатченків, які народилися в результаті таких позашлюб-
них стосунків. [6]

Ця важка і складна тема зачіпається також в інших тво-
рах радянської табірної літератури, наприклад, в «Архіпелагу 
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ГУЛАГу» Солженіцина або — особливо зворушливо й особи-
сто — в мемуарах Євгенії Гінзбург. [7] Копєлєв пише про свої 
зальоти під час війни й табірних років у фактологічному, тве-
резому тоні, уникаючи інтимних деталей. А проте, уважно-
му читачу впадає в око, що ці стосунки з жінками були для 
Копєлєва вельми важливими, надто в ті роки. Гайнріх Бьолль 
у своїй післямові до першого тому автобіографії «Берегти віч-
но» зазначив, що в деяких уривках цієї розповіді слід написати 
на берегах «Cherchez les femmes!» [8] А Давид Самойлов, москов-
ський поет і друг Копєлєва, як кажуть, прочитавши її, жартома 
заявив, що насправді цю книгу слід було б назвати «Жодного 
дня без жінок». [9]

ОПЕРАЦІЯ У СХІДНІЙ ПРУССІЇ – 
СЛАВА І ГАНЬБА ЧЕРВОНОЇ АРМІЇ

У січні 1945 року підрозділ Копєлєва вступає в Східну Прус-
сію. Разом із майором Бєляєвим, номінальним очільником Ан-
тифа-школи, який сам не розмовляв німецькою, і декількома 
солдатами Копєлєв їздив охопленими полум’ям селами у ван-
тажівці «Форд». Їм було доручено розвідати ситуацію, повідом-
ляти про політичні й моральні настрої населення. У Найден-
бурзі (нині польська Нідзиця) він посварився з Бєляєвим, бо той 
спокійно звелів застрелити розгублену стару жінку. Незабаром 
після цього Копєлєв віддає наказ своєму ординарцеві, солда-
ту-сибіряку Сидоричу, розстріляти геть безпорадну стару, що 
лежала, важко поранена, в калюжі крові на ліжку в покинутому 
будинку — «через жаль і боягузливу безпорадність». «Починати 
перев’язувати, шукати санітарів? — запитує себе Копєлєв у ме-
муарах. — Чи знайдеш? Та й хто погодиться — крові натекло 
з піввідра...» [10]

У місті Алленштейн (нині польський Ольштин) Копєлєв 
і його товариші-пасажири допомагають великій групі жінок, 
дітей і людей похилого віку вибратися з охопленого вогнем бу-
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динку; на вантажівці їх доправляють на збірний пункт. Бєляєв 
допомагає, але згодом скаржиться на Копєлєва в партійний 
комітет43 за те, що він, мовляв, займається «порятунком воро-
жого населення та його речей» і проповідує «співчуття до нім-
ців». [11] Копєлєв фіксує грабунки та зґвалтування, а також ви-
падки енергійного опору таким грабежам. У штабі його підроз-
ділу зачитується наказ маршала Рокоссовського: «За мародер-
ство, насильства, грабіж, вбивства цивільних осіб — трибунал».

Згодом Бєляєв зізнається Копєлєву в тому, що начальник 
Забаштанський наказав звинуватити Копєлєва за нібито не-
правильне ставлення до ворожого населення. Копєлєва викли-
кають до генерала Окорокова. Той критикує його поведінку, 
називаючи його «Дон Кіхотом» і «Гамлетом Щигровского по-
віту». [12] Копєлєв занадто приязно ставиться до німців, додає 
генерал, спочатку досить м’яко. «Але ж ти ж єврей. Як ти мо-
жеш так любити німців? Хіба ти не знаєш, що вони з євреями 
роблять?» Копєлєв відповідає, що ненавидить фашистів, але не 
тому, що він єврей, а тому, що він — радянська людина. І це, за 
його словами, означає, що це «не може виражатися в насильстві 
над жінками, в мародерстві». [13]

Після подальших словесних сутичок із Забаштанським 
конфлікт Копєлєва з цим начальником спочатку, здається, 
пом’якшав, бо ж за порадою партійного секретаря він вирішив 
написати пояснення, в якому називає суперечку непорозумін-
ням і перепрошує за брутальні вислови на адресу начальника.

Згодом Копєлєв, очолюючи пропагандистський загін, ві-
діграв важливу роль у захопленні східно-пруської фортеці 
Ґрауденц (нині польський Ґрудзьондз), розташованої в 100 кі-
лометрах на південь від Ґданська, наприкінці лютого — на по-
чатку березня 1945 року. Пропагандистам вдалося переконати 
німецьке командування здати фортецю практично без бою. 
Перемогу радянські солдати відзначають, заливаючись тро-
фейним вином і коньяком. Разом з іншими членами його гру-

43 Насправді Беляєв написав листа генералові.
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пи Копєлєва виставляють на орден «Вітчизняної війни 1-го 
ступеня». [14]

Ґрауденц був останнім бойовим завданням Копєлєва у Дру-
гій світовій війні. Дорогою в розташоване південніше місто 
Торн (нині польський Торунь) він отримав важку травму спи-
ни: зачепило уламками зруйнованого балкона. Копєлєв потер-
пав від сильного болю та лихоманки.

Але 17 березня його викликали на засідання партбюро. 
Старий фронтовий колега ні з того ні з сього запропонував ви-
ключити Копєлєва з лав кандидатів до партії, в які його при-
йняли навесні 1943 року. Другого дня Забаштанський, Бєляєв, 
а тепер і генерал Окороков виступили з огульними звинува-
ченнями Копєлєва на партійних зборах. Йому, мовляв, не вда-
лося позбутися «буржуазно-інтелектуальної свідомості» і ста-
ти справжнім партійцем. Насправді Копєлєв, по своїй суті, не 
був ні комуністом, ні офіцером, ні євреєм, ні росіянином, а ні-
мецьким агентом. Його зобов’язали здати кандидатську картку 
й відправили до лікарні з температурою понад 40 градусів. [15]

АРЕШТ І ДОВГА ДОРОГА ДО ТАБОРУ

5 квітня 1945 року, трохи більше ніж за місяць до закінчен-
ня війни, Копєлєва забрали з військового госпіталю на південь 
від Ґданська і вручили ордер на арешт. Йому доводиться зні-
мати стрічки медалей з уніформи, складаним ножем офіцеру 
Копєлєву відрізають погони, а щоденники й особисті листи 
конфіскують. У сусідній кімнаті він підслуховує, як капітан до-
повідає Забаштанському, що, мовляв, узяли туза. Його на два 
тижні кидають у польову в’язницю поморського міста Тухель 
(нині польська Тухола). Там 9 квітня Лев святкує свій 33-й день 
народження. У подарунок від своїх товаришів-співв’язнів він 
отримує мішок цукру.

У наступній польовій в’язниці, далі на захід, у Штеттині 
(Шцєчині), Копєлєв і застав закінчення війни 9 травня. В’язні 
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бачать через вікно уривчастий слід від трасуючих куль; у дворі 
згори чути галас, співають п’яні солдати. Копєлєв намагається 
втішити своїх згорьованих товаришів-в’язнів: «Звичайно, всі 
ми не так хотіли зустріти перемогу... Звичайно ж, нам погано, 
дуже погано. Але ж перемога. Війні кінець... Давайте просто по-
радіємо, як наші там, удома, радіють!» [16]

Завдяки своїй настирливості, Копєлєв примудряється от-
римати папки зі своєю справою. На брудно-зеленій обкладин-
ці папки стояла чорна печатка: «Зберігати вічно»! Ця печатку 
поставлено на вимогу закону, сказали йому. Це було необхідно 
для того, щоб жоден ворог, відбувши покарання, не міг згодом 
ховатися, замести сліди, пролізти, куди не треба — або ж для 
того, щоб в разі помилки згодом це можна було би виправи-
ти. Тодішній патетично-бюрократичний напис на папці став 
назвою другого тому мемуарів Копєлєва. [17] Вже на першій 
сторінці цього досьє Копєлєв виявляє лист, написаний сту-
дентським товаришем-комсомольцем Борисом Кублановим44 із 
Харкова 1943 року. У ньому Кубланов посилається на статтю45, 
яку в той час опублікувала армійська газета «Червона зірка» 
Копєлєва. Кубланов твердить, що Копєлєв був активним ватаж-
ком троцькістського підпілля в Харкові в 1927–1929 роках. [18] 
Це викриття він доповнює, як, читаючи, з’ясував Копєлєв, чис-
ленними іншими незрозумілими, але політично шкідливими 
для Копєлєва звинуваченнями. Він розуміє, як фатально тяжіє 
над ним короткочасний, поверховий контакт у віці 16–17 ро-
ків із так званими троцькістськими опозиціонерами в Харкові 
з огляду на їхнє протистояння сталінській владі.

Через понад місяць після закінчення війни Копєлєв от-
римав нагоду вперше повідомити батькам і дружині про свій 
арешт із Щецінської в’язниці. У короткому листі від 14 червня 
1945 року, написаному олівцем і, мабуть, похапцем, він лише 

44 Сам Копєлєв пише, що йдеться про «інструктора політвідділу капітана 
Бориса Кубланова». — Прим. пер.

45 У Копєлєва: статті.
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неясно натякає на своє становище. Незабаром усе буде добре, 
додає він. В’язень не забуває нагадати Наді про їхню 15-у річ-
ницю весілля (14 травня) та привітати батька з днем народжен-
ня. Він просить матір не зневірюватися.

Два листи, написані від руки в листопаді 1945 року тодіш-
ньому голові МВС (НКВС) Лаврентію Берії, розповідають про 
те, як засмутилася московська родина, коли Копєлєв не повер-
нувся з війни, і про причини цього, про які рідні майже нічого 
не знали. Берія був одним із найближчих соратників Сталіна, 
так само, як і той, народився в Грузії і був організатором вну-
трішнього терору. Один лист підписано дружиною Копєлєва 
Надією Колчинською, інший — його батьками Зіновієм Якови-
чем і Софією Борисівною Копєлєвими. У своєму зворушливому 
листі батьки пишуть, що в них було тільки два сини, один із 
яких уже загинув 1941 року в боротьбі з фашистськими загарб-
никами. Вони просять товариша Берію допомогти їм, щоб їх-
ній єдиний живий син зміг повернутися додому «так само, як 
це зробили його фронтові товариші після перемоги, на яку він 
поклав усі свої сили». Є ці листи й у папці у справі Копєлєва, що 
зберігається в Києві. Це означає, що МВС відіслав їх до органу 
воєнного слідства, відповідальний за справу Копєлєва, а там 
чиновники поклали їх у архів.

У Щецінській в’язниці, в підвалі, де йому дозволено прати 
одяг й онучі, Копєлєв виявляє в купі сміття католицький мо-
литовник німецькою та латинською мовами. У своїй камері, де 
він якийсь час перебуває на самоті, Копєлєв знову і знову пе-
ред сном читає «Отче наш», «Аве Марія» і «Кредо». «Але вранці, 
прокинувшись, я повторював напам’ять «Отче наш» латиною, 
російською та німецькою, і якщо збивався, забував слова, був 
дуже засмучений; пояснював собі — отже, пам’ять слабшає», — 
пише він у своїх спогадах. [19] Дивний текст і вправа для пам’я-
ті для заклятого атеїста, більшовика та сталінського офіцера, 
як зазначає сам Копєлєв .

Згодом до нього в камеру кидають ще одного в’язня, коли-
шнього командира батальйону; заарештували його за те, що 
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він убив сержанта, який намагався зґвалтувати якесь німець-
ке дівча. Тюремний кухар, добряча душа, рясно постачає двом 
ув’язненим харчі, а один із охоронців дозволяє їм переглядати 
бібліотеку колишньої німецької в’язниці. Кілька днів Копєлєв 
раює попри тюремне ув’язнення: він знаходить малоформатні 
томи творів Ґете, його біографію, написану Емілем Людвіґом, 
і кишенькову Біблію. Він поринає в читання. [20]

Восени 1945 року через кілька пересильних в’язниць 
Копєлєва у заґартованих, часто напхом напханих тюремних 
вагонах (так звані столипінські вагони46) довго везуть у Горь-
кий на Волзі (сьогодні місто знову має свою первісну назву — 
Нижній Новгород.) На марші до міської в’язниці заарештованих 
супроводжують охоронці з автоматами. Якісь перехожі витрі-
щаються на них, і дехто з в’язнів намагається кинути маленьку 
згорнуту записку; це суворо заборонено. Так вони відчайдуш-
но намагаються подати вісточку своїм родичам. [21]

46 Ідеться про спеціальний вагон для перевезення засуджених у Російській 
імперії, СРСР і сучасній Росії. У 1908 році звичайні товарні вагони було присто-
совано для перевезення переселенців з Європейської Росії до Сибіру. За іменем 
ініціатора цього масового переселення, міністра царської Росії Столипіна, такі 
вагони почали називатися «столипінськими».
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У трудовому таборі на Волзі

– V – 
Досвід ГУЛАГу (I) – 
Коротка інтермедія 

(1945–1947)

П ерший трудовий табір, до якого потрапив в’язень ГУЛАГу [1] 
Лев Копєлєв, був розташований приблизно в трьох з поло-

виною годинах їзди залізницею від Горького у лісистій місце-
вості. Він був частиною комплексу, що складається з 28 різних 
окремих таборів, з’єднаних 150-кілометровою залізницею. 
Восени 1945 року в цьому табірному комплексі, що його охо-
роняли кілька тисяч наглядачів, проживало загалом тисяч із 
25 ув’язнених. Окрім того, налічувалося близько 2000 «вільно-
найманих працівників таборів», дехто з яких сам колись сидів 
у цьому ж таборі. [2]

У ТРУДОВОМУ ТАБОРІ НА ВОЛЗІ

Копєлєва, в’язня табору, спочатку призначають начальни-
ком бригади, яка збирає картоплю на прилеглих полях. Спочат-
ку він був у захваті від роботи на свіжому повітрі і щедрої кар-
топляної їжі, що її в’язні могли тут-таки приготувати в приску 
розкладених багать просто на полі. Всім ув’язненим дозволяло-
ся один раз на два-три тижні писати додому, отримувати бан-
деролі та посилки. Але незабаром, пише Копєлєв, «блаженний 
одур минув. Почали відкриватися будні табору — тьмяні, го-
лодні, страшні саме буденністю, безглуздістю та безвихідністю 
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рабського існування». Той, хто не хотів ставати «квочкою-сту-
качем», інформатором, або не зміг піднятися у «верхні шари» 
табору в інший спосіб, мав повірити у вищу силу, щоб пережити 
це брутальне табірне існування, певною мірою зберігшися ті-
лом і душею. «Я твердо вірив, — стверджує Копєлєв, — у при-
йдешній комунізм і у вічну Росію». [3]

Уже через кілька днів Копєлєва переводять до лісорубів. 
Робота там набагато важча й втомлює сильніше, ніж копання 
картоплі. У нього починається сильний жар, пронос, гнійна 
сверблячка, синусит. Завідувачка санчастини, енергійна гру-
зинська лікарка Ніна, відправляє його в лікарню. Бредучи до 
потяга в щільній юрбі в’язнів, Копєлєв випадково втопив у гли-
бокій багнюці калошу. Коли він спробував нахилитися, щоб її 
підняти, охоронець мало не застрелив його з автомата. 

У лікарні були кращі умови утримання. Копєлєву дозво-
лили залишитися там на кілька місяців і зарахували на кур-
си медсестер і медбратів. Медсестра Едіт, німкеня з України, 
ув’язнена ГУЛАГу з 1937 року, стає йому за подругу та кохан-
ку. [4] Довгими вечорами йому доводиться «тискати47 романи» 
для своїх товаришів-ув’язнених в лазареті, де немає світла, що 
означає переказувати такі популярні сюжети, як роман «Граф 
Монте-Крісто» або оповідання про Шерлока Голмса, чи перепо-
відати історії «з життя», надто про злодіїв і поліціянтів.

На Великдень 1946 року Копєлєва запрошують потайки 
відсвяткувати з православними у жіночій кімнаті казарми. Він 
співає християнські пісні. Літня ув’язнена, що її всі кличуть тіт-
кою Дусею, приготувала великодню вечерю. Та потім її виказав 
інформатор на ім’я Степан, так звана квочка-стукач. Дізнав-
шись про це, хірург Микола Папеєвич вирішив помститися: він 
подбав про те, щоб Степана перевели у трудовий табір на важкі 
роботи. За місяць на негідника впало дерево і скалічило його.

У червні 1946 року через «перегляд процедури розсліду-
вання», яке досі не завершено, Копєлєв здійснює тривалу вис-

47 Брехати, розповідати (зл. жрг.).
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нажливу мандрівку залізницею з табору в Горькому назад до 
Москви в тюремному вагоні. Через порівняно приємні й чисті 
умови утримання у в’язниці «Бутирка» в Москві цю в’язницю 
він називає «санаторієм «Бутюр». Щодесять днів в’язні в просто-
ріших камерах отримують 20 книжок із тюремної бібліотеки.

ПЕРШИЙ СУДОВИЙ ВИРОК — ВИПРАВДАЛЬНИЙ

15 жовтня 1946 року, в сьомий день народження молодшої 
дочки Олени, в московському військовому суді нарешті почи-
нається судовий процес проти Копєлєва. [5] В обвинувальному 
вироку тепер ідеться здебільшого про «підрив політико-мо-
рального стану радянських військ», «дискредитацію коман-
дування» тощо. Колишнє звинувачення в «жалощах до німців» 
тепер згадується тільки в цитованих доносах його військового 
начальства. За свідків захисту були кілька добрих друзів. Утім, 
засідання переривається через відсутність свідків звинувачен-
ня — Забаштанського та Бєляєва. Копєлєву доводиться верта-
тися до Бутирок.

Лише 16 грудня справді відбувається суд. Прийшли дру-
жина Копєлєва Надя та його батьки. У томі мемуарів «Хранить 
вечно» він докладно описує судовий процес. Обидва свідки зви-
нувачення — Забаштанський і Бєляєв — повторюють колишні 
звинувачення в його нібито «занепадницьких почуттях» і «бур-
жуазному гуманізмі» до німців під час наступу на Східну Прус-
сію, в тому, що він, мовляв, сперечався з начальством. Кілька 
разів Копєлєв їм категорично заперечував і тому отримав до-
гану від голови військового суду. Свідки захисту — фронтова 
колега Копєлєва Галя Хромушина та його товариш Іван Рожан-
ський — завзято захищають обвинуваченого. Найпереконливі-
шими, проте, якщо вірити цьому звіту, мабуть, є висловлювання 
університетського вчителя Копєлєва Абрама Олександровича 
Бєлкіна. Він говорить про запальний характер Копєлєва, його не-
стриманість, «такі собі «буря і натиск» у питаннях моральних». 
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Ця риса, за його словами, називається «донкіхотством», але во-
но не завжди шкідливе; Ленін, наприклад, надто цінував такі 
риси в товаришах, коли йшлося про нетерпимість до брехні. [6]

Адвокат Копєлєва також виступив з рішучою заявою, 
вказавши на гостроідейні статті Копєлєва в армійській газеті 
«Красная звезда» і навіть у «Правді», «центральному органі на-
шої партії». Наприкінці свого заключного слова обвинувачений 
сказав, що він просить не про пощаду, а про справедливість. 
Вердикт, який суддя зачитав після півторагодинного обгово-
рення, звучав так: виправдати «через цілковиту відсутність 
складу злочину». Свідки звинувачення Забаштанський і Бєляєв 
звинувачуються в наклепі, але у зв’язку з амністією 1945 року 
це не тягне за собою кримінальної відповідальності.

ІНТЕРЛЮДІЯ З РОДИНОЮ: МОСКВА

Лише через півмісяця після суду, в ніч з 3 на 4 січня 1947 ро-
ку, Копєлєва звільнили з Бутирської в’язниці. Сім’я досі меш-
кає в загальній кімнаті старої комунальної квартири, з якої 
Копєлєв пішов на війну. Після повернення Копєлєв розуміє, як 
несолодко жилося його дружині Наді з двома дочками та све-
крухою. Копєлєв насолоджується новою свободою пересуван-
ня, складає плани про книги, що їх він хоче написати, і про те, 
як зможе їздити в інші міста і країни.

Він продовжує вірити в мудрість Партії та геній Сталіна. 
«Я вірив, бо хотів вірити... Адже таку війну витримали всупе-
реч усьому.» [7]

Він домагається від військового трибуналу письмового вер-
дикту про виправдання. Там 20 лютого 1947 року, через півто-
ра місяці після звільнення з в’язниці, йому повідомили, що рі-
шення трибуналу стосовно його справи скасовано за протестом 
Головного військового прокурора як недостатньо обґрунтова-
не. Військова колегія постановила передати справу на новий 
розгляд зі стадії судового слідства в новому складі трибуналу. 
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Вдома, розмірковуючи вночі над цими поганими новинами, 
Копєлєв думає про те, чи не втекти йому часом, але відкидає 
цю ідею. За кілька днів його хапають на очах у родичів у кому-
нальній квартирі і доправляють назад, до в’язниці «Бутирка».

НОВИЙ СУД — ТРИ РОКИ ВИПРАВНОЇ КОЛОНІЇ

На новому процесі весні 1947 року прокурор переглядає 
старі звинувачення в троцькізмі. Копєлєв агресивно захища-
ється, різко звинувачуючи Забаштанського і Бєляєва в наклепі. 
Після тригодинного обмірковування вироку суд оголошує: три 
роки трудового табору, два роки позбавлення громадянських 
прав. [8] Описуючи цей болісний, принизливий, довільний і аб-
сурдний кримінальний процес, Копєлєв у своїх мемуарах додає 
кілька сторінок висновків, до яких він прийшов згодом.

«Тепер я розумію, — перебігає він думками своє мину-
ле, — що моя доля, яка здавалася мені тоді безглуздо нещас-
ною, незаслужено жорстокою, насправді була і справедливою, 
і щасливою. Справедливою тому, що я справді заслуговував 
кари, адже я багато років не лише слухняно, а й завзято брав 
участь у злочинах — грабував селян, по-рабськи славив Сталі-
на, свідомо брехав, обманював в ім’я історичної необхідності, 
вчив вірити брехні та поклонятися злочинцям... і щасливим 
був живий досвід арештантського буття, бо те, про що я дізнав-
ся, що передумав, пережив у тюрмах і таборах, допомогло мені 
потім». Попри деякі рецидиви комсомольських поривань, він 
поступово зумів звільнитися «від клейкої павутини витонче-
них діалектичних умовиводів». [9]

Згодом ступає у слід Копєлєву і його побратим по ГУЛАГу, 
Олександр Солженіцин, згадуючи свої табірні враження: «Я — 
досить там посидів, я душу там виплекав і кажу непохитно: — 
Благословення тобі, в’язниця, що ти була в моєму житті!» [10]

Копєлєва відправляють у підмосковний лісовий табір. 
Спочатку його призначають теслею, потім він отримав при-
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значення лікпома у штрафну колону. У серпні 1947 року дру-
жині Наді дозволяють його відвідати. Новини в неї кепські: 
Верховний суд скасував останній вирок суду «через надмірну 
поблажливість» і знову через процесуальні помилки. Копєлєв 
у розпачі, та водночас він неабияк переймається своєю робо-
тою: помічник лікаря має дбати про двохсот із чимсь частково 
невиліковно хворих людей у юртах і бараках. Він згадує бага-
тьох мертвих, яких бачив під час війни: «Бачив силу-силенну 
мертвих, своїх і чужих. Ховав товаришів на лісових просіках 
біля Старої Руси, на кладовищах біля білоруських і польських 
сіл. Узимку 41–42-го року я бачив, як солдати відпочивали, 
їли і курили, сидячи на ледь припорошених снігом замерзлих 
німцях... Влітку 44-го року на полях і дорогах Білорусії бачив 
моторошно набряклих на спеці мерців у синювато-сірих мун-
дирах; бачив повішених на придорожніх стовпах — у гімна-
стерках або у вільному лахмітті, босих з великими щитами на 
грудях: «Зрадник Батьківщини», «Посібник фашизму, вбивця 
жінок і дітей». «Але запам’ятав я, — править він далі, — різкі-
ше і болючіше тих, хто помирав у таборі «Велика Волга», кому 
я міряв температуру, приносив ліки, робив уколи, марно нама-
гаючись віддалити смерть». [11]

Копєлєв розповідає, як табірному кухарю доводять кра-
діжку його «вільного» костюма. «Блатні» приятелі Копєлєва 
з цього табору добряче пом’яли боки злодію. Копєлєв дивить-
ся, навіть долучається до побиття без краплі співчуття. Зго-
дом, однак, він суворо картає себе за роль у цьому «допиті тре-
тього ступеня». [12]

Одного разу фельдшера Копєлєва самого кидають у карцер 
за те, що він намагався відвернути жорстоке ізоляторне пока-
рання молодому злочинцю (так звану «гамівну сорочку», коли 
засудженого кладуть на брезент животом, руки і ноги загина-
ють назад, і, прив’язуючи кисті до ступень, міцно замотують 
у брезентову «сорочечку»). Проте, з його покаранням надто не 
стараються, бо помічник лікаря здобув прихильність табірного 
контингенту.
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ТРЕТІЙ СУД — ДЕСЯТЬ РОКІВ ТРУДОВИХ ТАБОРІВ

15 жовтня 1947 року (того ж дня, що і рік тому) в москов-
ському військовому трибуналі проходить третій судовий про-
цес над Копєлєвим. Цього разу зі свідків захисту викликали 
тільки його друга, капітана Івана Рожанського. Прокурор тепер 
просить для обвинувачуваного 10 років тюремного ув’язнення 
і ще на п’ять років позбавлення його громадянських прав. Суд-
ді виносять саме такий вирок . Виносячи вирок, голова ще раз 
посилається на юнацький гріх Копєлєва, називаючи його «ко-
лишнім кадровим троцькістом».

Згодом, у розмові з Ґердом Руге в німецькій еміграції 
Копєлєв додає ще більше гротескних поворотів цієї історії про 
багаторазово змінені судові рішення у його справі. [13] Спо-
чатку термін тюремного ув’язнення в десять років було знову 
зменшено до семи років. Потім друзі Копєлєва, які виступили 
на його захист, звернулися до Сталіна з листом, в якому також 
назвали цей вирок несправедливим. Спочатку термін скоро-
тили до шести років, але зрештою знову збільшили до десяти. 
Згодом Копєлєв почув від свого адвоката, що Сталін особисто 
заперечував щодо скорочення терміну покарання. Всіх друзів 
засудженого, які за нього заступилися, за це покарали — декого 
виключили з партії, тих, хто служив в армії, демобілізували, 
а простих громадян повиганяли з роботи.
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– VI – 
Досвід ГУЛАГу (II) – 

у першому колі пекла 
(1947–1954)

У жовтні 1947 року, коли Копєлєву ухвалили новий обвину-
вальний вирок, у камері московської в’язниці «Бутирка» він 

познайомився з Дмитром Паніним, інженером і побожним хри-
стиянином, за плечима якого вже було кілька років у таборах. 
Той розповів однокамернику про спеціальний табір для вчених 
та інтелектуалів, куди його невдовзі переведуть. Він радить 
Копєлєву поклопотатися про місце в «Шарашці». У своїх мемуа-
рах Панін описує, як Копєлєв надзвичайно щедро ділився з ним 
у камері білим хлібом. [1]

Після допиту співробітниками спецслужб у грудні 1947 ро-
ку Копєлєва відправляють до «Шарашки» Марфіно на північній 
околиці Москви, офіційно вона називалася «Особлива в’язниця 
№ 16». (Термін «Шарашка» походить первісно зі злодійського 
жаргону, утворено його від терміну «шараш» стосовно закладу, 
де не відбувається нічого розумного48, тому поняття спочатку 
мало трохи іронічний відтінок. [2]) Розташована «Шарашка» 
в колишньому православному храмі, що називався «Мати Божа, 
Утамуй мої печалі», до революції цей заклад правив за приту-
лок для осиротілих поповичів. Часом у «Шарашці» працювало 
близько 400 ув’язнених, серед них і німецьких військовополо-

48 Інші значення: погано кероване підприємство, чи місце, де можна бай-
дикувати. Див.: Грачев М. А. Словарь тысячелетнего русского арго. М: Рипол 
Классик, 2003. С. 1042.



115

Місце в «Шарашці»

нених. Окрім того, трудилися тут так звані службовці вільного 
найму, себто технічні фахівці та допоміжний персонал, яких не 
утримували у в’язниці.

МІСЦЕ В «ШАРАШЦІ»

У «Шарашці» Марфіно Копєлєв зустрічає не лише свого 
співкамерника Паніна, а й Олександра Солженіцина. Обоє, за 
ініціативою Паніна, наполягали на його переведенні в цю спе-
ціальну в’язницю. Копєлєв і Солженіцин швидко заприятелю-
вали. Вони з’ясовують, що подекуди воювали на тій самій ді-
лянці фронту.

Згодом Солженіцин зробив «Шарашку» Марфіно та свій 
досвід у цій особливій в’язниці темою великого роману «В ко-
лі першому», виданому на Заході 1968 року. Назва — алюзія на 
«Пекло» Данте в «Божественній комедії». Відповідно, «Шараш-
ка» — найдальший і порівняно затишний куток ГУЛАГу, але, як 
її змальовує Солженіцин у «Колі», вона все одно являє собою 
частину пекла.

Майже три роки (1947–1950) Копєлєв просидів разом з Па-
ніним і Солженіциним у «Шарашці». Досвід, отриманий за цей 
час, очевидно, справив глибоке враження на всіх трьох в’язнів 
і надихнув їх кожного по-своєму. Згодом усі троє розвивали 
цю тему в літературно-документальній формі: Солженіцин — 
у великому романі «В колі першому», Копєлєв — у третьому 
томі спогадів «Утамуй мої печалі» («Утоли мои печали»), Панін 
у спогадах «The Notebooks of Sologdin», написаних пізніше на 
Заході (так у романі Солженіцина названо героя, прототипом 
якого був Панін).

Попри часом гострі політичні та філософські розбіжності 
Копєлєв, Солженіцин і Панін тривалий час підтримували друж-
ні стосунки один з одним після звільнення з ГУЛАГу в середині 
1950-х років. [3] Тільки коли всі троє вже опинились у вигнанні, 
Солженіцин і двоє його друзів з «Шарашки», яких він перетво-
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рив на головних героїв роману «В колі першому» (Лев Копєлєв 
був прообразом яскравого філолога, знавця літератури та войов-
ничого марксиста-ленінця Лева Рубіна), розійшлися. Фігуру 
Нержина в «Колі» письменник наділив чітко впізнаваними 
авто біографічними рисами.

У «Шарашці» Копєлєв, Солженіцин і Панін сходилися 
у своїх ідеологічних суперечках здебільшого під час вечірніх 
прогулянок у дворі та в парку, а тривали вони години дві. При-
ятелі обговорювали долі Росії та Європи, релігію, філософію, 
історію, літературу. Копєлєв представляв офіційний марк-
систсько-ленінський погляд, з яким, будучи ув’язненим, ще 
беззастережніше, ніж у попередні роки, він щиро себе ототож-
нював. Про це свідчить вірш, який Копєлєв, мабуть, написав 
у «Шарашці» і який свідчить про його непохитну віру в більшо-
вицьку партію. [4]

Солженіцин — і собі переконаний марксист у ранній моло-
дості — став політичним скептиком, ненавидів Сталіна, вважа-
ючи його «ватажком банди» і вже почав сумніватися в Леніні. 
Панін був войовничим російським православним. У бібліотеці 
«Шарашки» ці розмови часто тривали під час вечірньої робо-
ти — хоча там уникали гучних суперечок, бо все могли підслу-
хати інші люди.

Ув’язнені в «Шарашці» мусили виконувати певні наукові 
завдання. Спочатку Копєлєву довелося перекладати тексти 
з захоплених технічних книг або журналів, здебільшого, з ні-
мецької або англійської, рідше — з французької. Солженіцин 
відповідав за організацію бібліотеки. Згодом Копєлєв увій-
шов до команди, що розробляла стовідсотково захищену від 
прослуховування телефонну систему. Він і Солженіцин були 
призначені в дослідну групу, яка мала дати кількісну оцінку 
російської розмовної мови з погляду фонетики та матема-
тичної статистики. [5] У цій місії Копєлєв почувався як риба 
у воді. Умови роботи та проживання в «Шарашці» були доволі 
комфортними — порівняно зі звичайними об’єктами ГУЛАГу. 
Під час роботи можна було слухати музику, а в Копєлєва навіть 
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був невеликий «апарат», за допомогою якого він міг прийма-
ти програми Бі-бі-сі через навушники — змайстрували його 
німецькі військовополонені. [6] Була в бібліотеці й художня 
література.

Згодом Копєлєв часто вступав у палкі суперечки з Пані-
ним. Аскетичні вправи Паніна, його релігійне православ’я 
і захоплення монархією здалися приятелю безглуздими — і, як 
Копєлєв пише у своїх мемуарах, він не розумів тоді, що Панін 
переживав серйозну душевну кризу.

Нарешті, дійшло до того, що лаялися вони між собою за 
масляні вишкварки. Так, Панін хотів довести, буцімто вбивця 
Пушкіна, Жорж-Шарль д’Антес був «шляхетним, добре вихова-
ним юнаком». Це серйозно засмутило шанувальника літерату-
ри і переконаного марксиста Копєлєва. «Ми люто посварили-
ся. Навіть не попрощалися, коли через кілька місяців [влітку 
1950 роки — М. Г.] його вивезли». Лише через п’ять років, після 
звільнення з ГУЛАГу, Копєлєв і Панін знову зустрілися в Москві 
й потоваришували.

БРАТСЬКА ДРУЖБА ІЗ СОЛЖЕНІЦИНИМ

Дружба між Копєлєвим і Солженіциним у «Шарашці» бу-
ла ближчою й складнішою, попри певні розбіжності в думках. 
І хоча за освітою Солженіцин був фізиком і математиком, та 
проте змолоду неабияк захоплювався літературою і мріяв ста-
ти письменником. [7] Ще до початку Другої світової війни він 
вступив заочно до Московського інституту ІФЛІ. Лев Копєлєв 
у той час викладав у цьому інституті, а його друга дружина, 
Рая Орлова, вчилася у ньому.

У «Шарашці» Копєлєв і Солженіцин жили близько один до 
одного, працюючи пліч-о-пліч у бібліотеці та лабораторії, діля-
чи «вагонку» (два двоповерхових ліжка, зварені разом) в гур-
тожитку. Незважаючи на те, що між двома ув’язненими іноді 
виникали розбіжності, «він краще за всіх навколо розумів мене, 
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серйозно і доброзичливо ставився до моїх занять...», — пише 
Копєлєв. [8] І далі: «Я любив його від щирого серця ... Я любив 
його не тільки як друга і товариша, а й як молодшого брата (мо-
го рідного молодшого брата — його теж звали Саня, — убили 
в вересні 1941 року) і водночас якось по-батьківському».

Копєлєв продовжує в своїх спогадах, що давно мріяв про 
власного сина, «з яким ділив би все, що знаю, вмію, заповітні 
думки та важкі турботи». У Солженіцина, з іншого боку, ймо-
вірно, «відчувався виразний біль безбатьківства. (Його бать-
ко загинув у нещасному випадку до того, як він народився, 
й у Солже ніцина в той час не було своїх дітей). І в його віршах, 
і коли він розповідав про дитинство і юність». Коли Копєлєв 
дізнається в «Шарашці», що його надії на скорочення терміну 
ув’язнення були марними, його втішає «хлоп’яча ніжність» [9], 
він відчуває, що за поведінкою Солженіцина ховається стоїч-
ний, міцний ветеран фронту й таборів.

ПОЛЮВАННЯ НА ШПИГУНІВ 
ЗА ДОПОМОГОЮ АНАЛІЗУ ГОЛОСІВ

Пізньої осені 1948 року (сплив рік перебування в «Шараш-
ці»), Копєлєву й іншим ув’язненим із «Бригади фонетики» до-
ручають нове завдання: з’ясувати, кому належать перехопле-
ні голоси, один із яких телефоном інформує американське 
посольство в Москві про передачу таємниць у США. Анонім-
ний інформатор повідомляє посольству, буцімто радянський 
шпигун збирається зустрітися з американським професором 
у Нью-Йорку, щоб отримати від нього нові дані про атомну 
бомбу. Копєлєв, будучи щирим комуністом і радянським па-
тріотом, цілковито переконаний, що цього абонента треба 
виявити. Цей зрадник розкриває таємниці радянської держа-
ви «нашим найлютішим ворогам». Тепер усі попередні науко-
во-лінгвістичні експерименти, дослідження, припущення були 
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спрямовані на досягнення чіткої мети: «знайти зрадника, шпи-
гуна». [10] За словами Копєлєва, в цій пошуковій місії з ентузі-
азмом брав участь і Солженіцин. Його допомога була потрібна 
насамперед з огляду на його знання математики.

Незабаром після цього заарештували радянського дипло-
мата Іванова. Копєлєву загадують скласти список питань для 
допиту, у відповідь на які заарештований має вимовити слова, 
використані в перехопленій телефонній розмові. Під час го-
лосового аналізу записаного допиту (порівняння так званих 
фонетичних зображень) деякі непрямі докази вказують на те, 
що саме заарештований справді телефонував в американське 
посольство. Однак зі спогадів Копєлєва неясно, чи отримав то-
ді цей дипломат вирок суду, чи ні — а якщо так, то на підставі 
яких доказів.

Солженіцин зробив цю історію про викриття радянського 
зрадника центральною ниткою в багатошаровій сюжетній тка-
нини свого роману «У колі першому». Там дипломата-зрадни-
ка, який телефонує в американське посольство, звуть Інокентій 
Володін. Утім, тільки перша російська версія роману присвяче-
на зраді ядерних секретів. У другому варіанті — широко відо-
мому й опублікованому за кордоном — автор змінив адресата 
і зміст перехопленої дипломатичної розмови: дипломат Воло-
дін зателефонував лише знаному радянському лікарю, щоб по-
просити його не давати з собою певний препарат — «своєрідні 
ліки» — колезі у його наступну закордонну поїздку. Радянські 
органи могли б витлумачити це як провокацію, а, можливо, ра-
дянського лікаря ще й узяли би під арешт.

У своїй основній біографії Солженіцина Майкл Скеммелл 
наводить як причини цієї зміни той факт, що згодом автор 
зрозумів, що ніколи не зможе опублікувати свій роман у Ра-
дянському Союзі, якщо він буде присвячений діяльності ра-
дянських агентів за кордоном. [11] Він змінив сюжет, сподіва-
ючись, що цензори поставляться прихильніше до його твору. 
Справжня шпигунська історія, як її описує Копєлєв у своїх 
мемуарах, таким чином, незрівнянно драматичніша за версію 



120

VI.  Досвід ГУЛАГу (II) — У першому колі пекла (1947–1954)

Солженіцина в «Колі». За словами Скеммелла, Солженіцин, як 
кажуть, кілька разів жалкував про те, що з тактичних мірку-
вань мусив у такий спосіб підкорегувати текст книги. Проте 
у новій версії Солже ніцина радянська держава з політичного 
й морального боку постає в гіршому світлі (що, безсумнівно, 
знову ж таки збігається з поглядами автора), бо ж у ній навіть 
передача наркотика іноземному колезі вважається потенцій-
ним злочином — в той час як зрада радянським дипломатом 
шпигуна, який працював за кордоном, видається щонайменше 
переступом, за який в інших державах теж можна було підпас-
ти під сувору кару.

ЛЕВ КОПЄЛЄВ ПРОТИ ЛЕВА РУБІНА

Подібні змістовні зміни справжньої «Шарашки» в романній 
версії Солженіцина «В колі першому» змушують замислитися 
над тим, наскільки характер Рубіна в романі відрізняється від 
вдачі реальної людини Льва Копєлєва в умовах «Шарашки» того 
часу. Це міркування відіграє значну роль у пізніших стосунках 
Копєлєва та Солженіцина. У своєму томі спогадів «Ми жили 
в Москві» (1987), у співавторстві з дружиною Раїсою Орловою, 
Копєлєв цитує такий щоденниковий запис за січень 1958 року: 
«[Ніч в С. (Солженіцина в Рязані) — Р. М.]. Вночі, вранці, вдень 
читав «Шарашку» [згодом: «У колі першому» — Р. М.] ... Про «Ша-
рашку» — добротна, хороша проза. Але всі наші суперечки зно-
ву, як у «Декабристах» [п’єсі Солженіцина — Р. М.], перетворено 
по-своєму. Мій «протагоніст» дурніший, холодніший, а «сам» 
[в образі Нержина — Р. М.]... і «синтетичні» персонажі — їхні од-
нодумці — розумніші, шляхетніші». [12]

Той факт, що Копєлєв багато розповідав Солженіцину 
в «Шарашці» про свій короткочасний досвід троцькістської ді-
яльності в Харкові, про десятиденне утримання його, 16-річно-
го хлопця, у в’язниці, про роботу редактором корпоративних 
газет на тамтешній паротягобудівні, про свій досвід агітато-
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ра на службі безжалісної колективістської кампанії в Україні 
та про страшний голод, відтворено у довших пасажах роману 
Солженіцина. Там бородатий марксист Лев Рубін іноді не може 
заснути й страждає від цих спогадів. Проте Солженіцин різко 
перебільшив одну-дві деталі в романі. Наприклад, у романі мо-
лодий Рубін під час брутального допиту партійних чиновників, 
зрештою погоджується свідчити про опозиційну діяльність 
свого харківського кузена. І це випливає, як наголошується 
в романі, не через страх чи побоювання можливих каральних 
заходів, а через ідеологічну переконаність у тому, що від партії 
нічого не можна приховувати. [13]

А проте, цей епізод не зовсім збігається з автобіографічною 
сповіддю Копєлєва: у своїх спогадах про юнацькі роки він пише 
про те, що, відійшовши від антисталінської опозиційної гру-
пи, склав у місцевій комсомольській організації цілий список 
різних прізвищ, пов’язаних із цією групою. Однак, попри свою 
відданість партії, він приховав з десяток прізвищ, щоб вряту-
вати людей. [14]

Солженіцин, закінчивши в 1964 році другу версію «У колі 
першому», передав копію нової версії Леву й Раї Копєлєвим, аби 
ті прочитали й висловилися про твір. Вони висували різні запе-
речення, і згодом Копєлєв виклав їх у довгому листі Солженіци-
ну. [15] За словами Скеммелла, який посилається на неопублі-
кований лист Раї Орлової до нього, Копєлєв, зокрема, закидав 
у своєму листі авторові, що сцени в романі, присвячені життю 
та подіям у вищому середовищі партійної й дипломатичної іє-
рархії, незрівнянно менш яскраві й менш переконливі, ніж, на-
приклад, сцени в «Шарашці», що їх автор знав з особистого дос-
віду. На це Солженіцин відповів Копєлєву «мемуарами» своєї 
першої дружини Решетовської — втім, ненадійними з огляду на 
те, що авторкою маніпулювала радянська прес-служба АПН — 
що він як автор був би мертвою качкою, якщо не вірив би, що 
зможе писати з власної уяви, тоді йому кінець як письменнику, 
адже, зрештою, всього самому не побачити.
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Три роки по тому, у вересні 1967 року, Солженіцин напи-
сав дружнього листа Копєлєвим, у якому делікатно обговорює 
суперечності між героєм роману Рубіним і його «прототипом» 
Копєлєвим. [16] Солженіцин писав своєму другові «Льовушці», 
буцімто чув про те, що деякі читачі «У колі першому» (який до 
цього передавався з рук в руки підпільно хіба що в копіях сам-
видаву) сприйняли образ Лева Рубіна як портрет Лева Копєлєва 
один до одного. Це його засмутило і вразило ще більше, адже 
на Лева, зокрема, вплинув цей «примітивний висновок». Він не 
очікував, що досвідчені читачі так вперто прирівнюватимуть 
прототип до вигаданого персонажа, а літературний сюжет — 
до реальних подій. Щодо таких непорозумінь він листувався 
з деякими іншими прототипами героїв свого роману, але во-
ни були менш відомі в літературному світі й тому «могли міцно 
спати». Але Леву Копєлєву все це часом дошкуляло: «Я розумію 
це». Але він теж не бачить, як це змінити. Доводиться Копєлєву 
попоморочити собі голову.

Солженіцин, очевидно, чудово усвідомлював, що Копєлєва 
в образі Рубіна він зобразив набагато наївнішим і невиннішим, 
аніж він був насправді. Однак, як зазначає Копєлєв у своїх спо-
гадах, це не надто позначилося на стосунках між двома табір-
ними друзями в перші півтора десятиліття після звільнення. 
Лише згодом, коли Солженіцин дедалі відвертіше демонстру-
вав політичну позицію в дусі націонал-консерватизму («Від-
критий лист радянському керівництву») [17], а надто в той час, 
коли обидва жили у вимушеній еміграції на Заході, відкриті 
або приховані відмінності з попередньої доби також сприяли 
гіркому непоправному розбрату.

ВИГНАННЯ СОЛЖЕНІЦИНА Й ПАНІНА 
З «ШАРАШКИ»

У травні 1950 року Паніна й Солженіцина забрали з «Ша-
рашки» — «вивезли геть», як пише Копєлєв. [18] Обидва повер-
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нулися довгими шляхами у звичайний трудовий табір (Екі-
бастуз у казахських степах). Обидва в’язні до певної міри сві-
домо наразили себе на вигнання з порівняно комфортабельної 
спеціальної в’язниці в Марфіно, вдавшись до певного пасивного 
спротиву на робочому місці. Саме таку затятість найяскравіше 
виявляв релігійний антикомуніст Панін, який, схоже, вплинув 
на Солженіцина. [19]

У романі «В колі першому» з трьох табірних друзів тільки 
альтер-его Солженіцина, Гліб Нержин, залишає «Шарашку», бо 
ж з моральних міркувань відмовляється співпрацювати, коли 
йдеться про встановлення особи невідомого дипломата за го-
лосом (що, коли вірити розповіді Копєлєва у спогадах, не збі-
гається з реальною ситуацією). Той факт, що Солженіцин не 
відтворив одночасне вигнання Паніна (Сологдіна в романі), 
можна, при критичному прочитанні, зрозуміти тільки як, імо-
вірно, свідоме морально-політичне вивищення Нержина (а от-
же, й Солженіцина).

Тим часом Копєлєв зміг протриматися в «Шарашці» до 
свого звільнення в грудні 1954 року. Цьому є два вірогідних 
пояснення — серед інших можливих причин. По-перше, зав-
дяки фонетичним дослідженням Копєлєв, мабуть, опанував 
ексклюзивне мистецтво читати так звані фонетичні образи 
або «видиму мову», і цей талант керівники «Шарашки» висо-
ко цінували в його наукових проєктів, принаймні, спочатку. 
Копєлєв у своїх мемуарах повідомляє, що через це мистецтво 
його часто-густо показували як «ученого ведмедя» чиновни-
кам спецслужб й урядовим комісіям. [20] Таким чином, влада 
«Шарашки», певно, вважала його незамінним працівником і не 
хотіла його втратити.

По-друге, як переконаний комуніст Копєлєв (на відміну 
від Паніна та, дедалі більше, Солженіцина) не був настроєний 
в ідеологічному плані на рішуче повстання проти цілей дослі-
джень у «Шарашці» — тобто, наприклад, на викриття зрадника, 
який пропонував західним посольствам секретну інформацію 
у зв’язку з ядерним шпигунством. До того ж він, хай часом і спе-
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речався з керівництвом табору, у своїй роботі не чинив завзя-
того пасивного опору. Цей аспект також міг врятувати його від 
вигнання з «Шарашки» та переведення в казахський трудовий 
табір, як це сталося з Паніним і Солженіциним.

У мемуарах Копєлєва ця різниця підходів детально не 
обговорюється. Не схоже, щоб цей момент зіграв свою роль 
у час їхніх дружніх стосунків, які тривали не один рік після 
звільнення з ГУЛАГу. Тільки в останніх листах, які переду-
вали остаточному розриву між колишніми друзями під час 
їх заслання в середині 1980-х років, Солженіцин використав 
різницю в тривалості їхнього перебування в привілейованій 
«Шарашці» як привід для гірких докорів або підозри. Це було 
відповіддю на закид Копєлєва, що Солженіцин недостатньо 
відверто інформував його про свої контакти з чиновниками 
там, у «Шарашці». [21]

Крім того, в «Шарашці» Копєлєв, як і в попередні роки 
в таборі, мав стосунки з жінками. У своїх мемуарах він опи-
сує любовні втіхи з лаборанткою технічної лабораторії, не 
вказуючи, втім, її імені та прізвища. Йшлося про 30-річну 
дружину полковника розвідки, яка, однак, була незадоволена 
чоловіком, бо той раз по раз на місяць від’їздив у службових 
справах, а їй доводилося приглядати за двома дочками. Во-
на «легко поступилася домаганням зголоднілого за жіночи-
ми пестощами арештанта». Вона залюбки розповідала йому 
про свою родину, подруг і друзів і не могла тримати язика за 
зубами, коли доходило до балачок на тему її наївно расист-
ських і антиєврейських переконань. «І чоловік завжди гово-
рив, що вони [поляки — Р. М.] навіть гірші за німців і гірші 
за євреїв». [22] У розпал цих відносин жінка завагітніла. Вона 
вирішила зробити підпільний аборт не тому, що була проти 
третьої дитини, а «через чужу кров», якої не повинно бути в її 
родині. Стосунки обірвалися, коли її перевели з лабораторії 
в інший відділ. Там вона незабаром завела нового коханця, 
«теж ув’язненого», — пише Копєлєв. Після цього йому три 
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з половиною роки, себто до кінця 1954 року, довелося сидіти 
«на монастирському статуті».

Іншою жінкою, з якою Копєлєв тісніше контактував у «Ша-
рашці», була Валентина Іванова49, але до любощів тут було да-
леко. Вона також була співробітником технічної підтримки 
і мала представити дисертацію, якої вимагав директор «Ша-
рашки». Копєлєв написав для неї цю роботу «Фізичні параме-
три розбірливості російської мови» [23], але під час реоргані-
зації «Шарашки» готовий набраний текст опинився в архівній 
шухляді.

СЛЬОЗИ ЧЕРЕЗ СМЕРТЬ СТАЛІНА

У січні 1953 року радянські ЗМІ повідомили про арешт 
кремлівських лікарів, нібито «вбивць у білих халатах». Згідно 
з цими повідомленнями, це була єврейсько-сіоністська група 
лікарів, буцімто завербованих філією американських спец-
служб, які «поставили перед собою мету під час лікування ско-
ротити життя керівників Партії та Уряду». [24] Навмисне роз-
палена антисемітська істерика поширилася Радянським Сою-
зом, спровокувавши численні арешти та самогубства. Копєлєв 
у «Шарашці», як усе ще переконаний комуніст, був наляканий 
і нажаханий цією новиною. «Жах невідання, нерозуміння тис-
нув іще болісніше, душив відчаєм».

6 березня 1953 року з передачі державного радіо в’язні діз-
налися, що напередодні помер Сталін. Копєлєв кидається в юр-
ту, яка використовується там як комора, де він може спокійно 
плакати і поринати у спогади. [25] Химерна ситуація, але не 
нетипова для багатьох радянських громадян того часу: пере-
конаний комуністичний і радянський патріот оплакує смерть 
верховного правителя й тирана, режим якого за допомогою 
наклепів і свавілля вигнав його в ГУЛАГ майже на десять ро-

49 Насправді Валентина Іванівна П.
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ків. У «Шарашці» в’язні також чують про страшенну тисняву 
в центрі Москви на траурних церемоніях, в результаті яких за-
гинули десятки, а, можливо, й сотні людей. [26]

Рано вранці 4 квітня, через місяць після смерті Сталіна, 
Копєлєв чує новину про те, що заарештованих лікарів відпу-
стили, що вони довели свою невинуватість. Головного слід-
чого НКВС звинуватили в інсценуванні цієї змови, заарешту-
вали й розстріляли. Головою Ради Міністрів став Малєнков, 
його заступниками — Берія, Молотов, Булганін, Каганович. 
Колишнє Міністерство держбезпеки було перетворено на ко-
мітет (КДБ). Хрущова обирають головою Президії ЦК (згодом 
її перейменували в Політбюро). Наприкінці травня було ого-
лошено амністію для ув’язнених, але торкнулася вона лише 
злочинців, засуджених до тюремного ув’язнення терміном 
менше п’яти років — тобто жодного ув’язненого з «Шарашки». 
26 червня 1953 року Лаврентія Берію, могутнього міністра 
внутрішніх справ і земляка грузина Сталіна, було заарешто-
вано за «антирадянську змову в інтересах іноземного капіта-
лу», вчинення терористичних актів та ін. У грудні його роз-
стріляли. [27]

ВІДВІДУВАННЯ РОДИЧІВ У «ШАРАШЦІ»

В’язням «Шарашки» дозволялося в обмеженому обсязі лис-
туватися з родичами, а ще один-два рази на рік організовува-
лися зустрічі з родичами — через секретність місця за межами 
«Шарашки». Одного разу через формальності з листуванням 
у Копєлєва стався серйозний конфлікт із керівником розвідки 
«Шарашки» підполковником Мішиним. Солдафон зробив обра-
зливе зауваження на адресу дружини Копєлєва, Наді. Копєлєв 
обурився і зажадав вибачень від Мішина. Поки той не перепро-
сить, він, мов, більше не вийде забирати пошту, а відповідав 
за це Мішин. Тюремний наглядач вказав йому, що таким про-
тестом упертюх лише шкодить собі і, крім того, обтяжує сім’ю 
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додатковими клопотами. Він зауважує, що це ж «якось по-ди-
тячому». [28] Але Копєлєв тримається свого протесту більш 
ніж два місяці. Завершує він цей донкіхотський «поштовий 
страйк» тільки тоді, коли голова спецслужб Мішин іде у від-
пустку. Копєлєв одразу ж отримує цілу купу листів від Наді та 
її батьків, а також кілька пакунків із книжками, в тому числі 
підручники китайської, монгольської та турецької мови й інші 
словники. Повернувшись, начальник розвідки Мішин знехотя 
вибачається за свої образливі висловлювання.

Влітку 1953 року в підмосковній садибі було організо-
вано зустріч ув’язнених «Шарашки» із членами їхніх родин. 
Там Копєлєв бачиться з Надею та її батьками, тут-таки при-
їздить до батька і старша дочка Майя, якій уже виповнилося 
17 років. Копєлєв уперше побачив її після другого арешту в бе-
резні 1947 року, і він відчуває радість і гордість за веселу дочку 
та водночас «пронизливу жалість» — не в останню чергу тому, 
що Майя так ясно нагадувала йому нещасну улюблену тітку Ро-
ню (сестру його батька), але, ймовірно, ще й тому, що більшу 
частину юності їй довелося рости без батька. У цьому контексті 
Копєлєв також згадує про свої пізніші складні, конфліктні сто-
сунки із цією дочкою. [29]

Крім обнадійливих новин, Надя та її батьки повідомляють 
також про серйозні неприємності друзів і знайомих Копєлєва 
через те, що вони заступилися за нього в суді. [30] Лев відчу-
ває болючі докори сумління. Восени 1953 року йому дозволи-
ли ще раз побачитися з рідними. Цього разу приїхали обидві 
дочки Копєлєва. Мати Копєлєва втомлена й виснажена на ви-
гляд; вона весь час відчайдушно намагалася врятувати сина. 
«Ще в дитинстві її материнський егоїзм мене дратував», — пи-
ше Копєлєв. [31] Він також знає, як важко його дружині Наді жи-
ти з його самовладною та схильною до істерії матір’ю в тісній 
московській комуналці. Це була остання зустріч Копєлєва з йо-
го матір’ю. 4 травня 1954 року, за півроку до звільнення сина 
з в’язниці, вона померла.
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Про що Копєлєв, можливо, не знав під той час і про що 
не згадується в його мемуарах, — це та обставина, що вліт-
ку 1953 року його батьки й Надя написали власноручне про-
хання на ім’я міністра внутрішніх справ і начальника роз-
відки Берії, який наводив жах на всю країну, а також до 
спеціальної комісії МВС, і в них наполягали на негайному 
його звільненні. [32] Зворушливе уявлення про страждання 
та страхи родичів Копєлєва через його ув’язнення, дає і ру-
кописна біографія батька Лева, Зиновія Яковича Копєлєва, 
що її той 24 травня 1951 року передав особисто в руки яко-
гось радянського чиновника. У ній батько згадує свого сина 
Олександра, який загинув на війні, поминаючи мовчанкою 
сина Лева, який перебував у таборах — очевидно, тому, що 
така згадка мала б репресивні наслідки (Сталін досі був при 
владі) для його професійної діяльності та решти сім’ї. З ін-
шого боку, батько наражався на ризик, що його звинуватять 
у приховуванні інформації, бо ж, якщо буде виявлений факт 
«утаювання репресованих родичів», це загрожуватиме суво-
рою карою, як зазначає в іншому контексті Лев Копєлєв у сво-
їх спогадах. [33]

«МИ ЗАЛИШАЄМО ТУТ ЧАСТКУ ДУШІ...»

У спогадах про остаточну фазу семирічного ув’язнення 
в «Шарашці» Марфіно Копєлєв знову глибоко розмірковує про 
суперечність між його комуністичними переконаннями і ло-
яльністю та свавіллям сталінського режиму. Як молодий ко-
муніст, він спочатку пояснював собі такі суперечності «зако-
номірностями будь-якого післяреволюційного розвитку». [34] 
Але вже під час війни він критичніше ставився до цих очевид-
них історичних потреб. На фронті Лев говорив з друзями про 
те, що жорстока сталінська хвиля чисток у 1937–1938 роках зав-
дала країні перших поразок — зокрема, знищивши досвідчених 
армійських командирів, що мало катастрофічні наслідки для 
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Червоної Армії у початковій стадії війни після нападу гітлерів-
ських військ.

Влітку 1953 року на зустрічі в’язнів «Шарашки» Копєлєв ще 
наголошує, що, попри свої марксистські переконання, він ніко-
ли не був войовничим атеїстом: «Навіть у роки запальної юно-
сті я вважав ганебним ображати чужу віру і не хотів заважати 
тим, кому релігія дарувала розраду». [35] Але Копєлєв і його 
соратники з «Шарашки», «які вважали себе комуністами, були 
переконані, що працювати на користь Радянської держави по-
трібно за будь-яких умов щосили, безоглядно» — себто навіть 
у полоні тієї самої держави.

Наприкінці 1953 року в’язням було сказано, що їх пере-
ведуть в іншу «Шарашку» в підмосковному Кучіно. Один із 
табірних товаришів Копєлєва, перш ніж їх і справді переве-
ли, зауважив із цього приводу таке: «А нам сумно через те, 
що маємо невдовзі їхати. Звикли ми, чи як? Або боїмося не-
відомого майбутнього? Ніколи б не подумав, що сумувати-
му, розлучаючись із в’язницею. Але тут ми залишаємо частку 
душі...». [36]

У січні 1954 року Копєлєва разом із 18-ма іншими ув’яз-
неними було переведено з Марфино до Кучіно, селища під 
Москвою. У наступні кілька місяців йому доручено було знову 
перекладати й узагальнювати технічні інструкції з іноземних 
часописів. 7 червня 1955 року офіційно закінчився тюремний 
термін Копєлєва. Але вже 7 грудня 1954 року йому сказали, 
що того ж дня його випустять на волю. В ув’язненні він від-
був дев’ять років і сім місяців. Тільки під загрозою сидячого 
страйку Копєлєву вдалося отримати свою фанерну валізу зі 
своїми книжками та записками. На виході з «Шарашки» охо-
ронець біля воріт говорить те саме, що й охоронці Бутирської 
в’язниці після того, як у 1947 році Копєлєва виправдали: «Йди 
й не озирайся». [37] Дорогою на вокзал трійко хлопчаків допо-
могли йому довезти важенну валізу на санчатах.

«Того грудневого дня — довгоочікуваного, заповітного 
і звичайнісінького, і невимовно чудового — мені здавалося, що 
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я виходжу з в’язниці таким же, яким увійшов». І, озираючись 
на ті роки, він править далі: «Але я вперто вірив, хотів вірити, 
що жорстока підлість і тупа бездушність наших органів держ-
безпеки ... так само, як уся безсоромна брехня нашої преси, ка-
зенної пропаганди і казенної літератури, — це лише протипри-
родні, протизаконні збочення». [38] «Однак я вже почав розумі-
ти, — веде він далі через кілька сторінок у тій-таки книжці, — 
що необхідно рішуче переглянути й самі основи моїх поглядів 
на світ і на людину, на закони історії, на співвідношення буття 
та свідомості, політики та моралі». [39]



Копєлєв у «шарашці». 1948 р.



Зиновій Якович Копєлєв. Батько. 1953–1955 рр.



Софія Борисівна Копєлєва. Мати. 1950 р.



Надія Колчинська. Дружина. 1949 р.



Майя і Олена. Доньки. 1948 р.



Лев Копєлєв. Шарашка. Зима 1950–1951 рр.



Шарашка. Вона розташовувалася у будівлі колишньої церкви, 
назва якої «Утоли моя печали»

Подарунок друзів у Шарашці. Малював Ігор Алексєєв. 
9 квітня. 1952 р.



З дружиною Раїсою Орловою та донькою Світланою. 
Фото Олександра Солженіцина. 1956 р.



Жайворонки — Лев. 1956 р.



На вулиці Горького. 1959 р.
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Дмитро Панін





Олександр Солженіцин. Малюнок зека





Копєлєв, Бьолль, Еткінд. 1965 р.

Герої роману «У крузі першому» 
Копєлєв, Солженіцин, Панін (Рубін, Нержин, Сологдін). 

Знімок зроблений Наталією Решетовською. Серпень. 1968 р.
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Розлучення із сім’єю та новий шлюб

– VII – 
Московська відлига 

та нові «приморозки» 
(1955–1968)

П ісля звільнення з «Шарашки» 7 грудня 1954 року Лев Копєлєв 
повернувся в ту ж таки комунальну квартиру в Кадашовсько-

му провулку в Москві, з якої в 1941 році поїхав на війну солдатом. 
Його дружина Надя разом із двома дочками Майєю та Лєною 
й батьками Копєлєва були тимчасово евакуйовані в Казань на-
прикінці 1941 року через небезпечний наступ німецького вер-
махту в Підмосков’ї. Та довго побути зі своєю сім’єю, що, як і ра-
ніше, мала лише одну кімнату в комунальній квартирі, Копєлєву 
не судилося. Уже через три тижні його виселила міліція на тій 
підставі, що за статтею 58 Кримінального кодексу Копєлєв від-
був тільки термін позбавлення волі, але ж своїх цивільних прав 
він і досі був позбавлений, отож у Москві жити не міг.

Копєлєв знайшов практичний вихід. Він трохи підмазав 
секретаря такої собі сільради в селі на якійсь річечці, кіломе-
трів за сто від Москви, щоб той його офіційно зареєстрував, але 
насправді Копєлєв нелегально жив із друзями у столиці. Фор-
мально ця заборона на проживання в Москві діяла до його пар-
тійної реабілітації у вересні 1956 року.

РОЗЛУЧЕННЯ ІЗ СІМ’ЄЮ ТА НОВИЙ ШЛЮБ

Навряд чи Копєлєв вважав це нове, хай і не строго контро-
льоване розлучення із сім’єю за суворий удар долі. У його сто-
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сунках з Надею, з якою — за винятком короткої двомісячної 
«інтерлюдії» після виправдання наприкінці 1946 року — він не 
жив разом, відколи майже чотири роки воював і дев’ять з поло-
виною років просидів по в’язницях, виникло певне відчужен-
ня. Про те, що посприяли цьому й близькі стосунки Копєлєва 
з жінками на фронті, а потім і в різних таборах, можна лише 
здогадуватися. Та він знав, що всі роки його відсутності Надя 
неабияк бідувала в тісній комуналці з двома дочками-підліт-
ками та літньою тещею, схильною до домінування, нервовою 
та хворобливо підозріливою. [1] Крім того, вона надривалася на 
роботі, працюючи хіміком. Те, що за часів сталінської диктату-
ри шлюби та сім’ї розпадалися через війну та масові репресії, 
було, однак, звичайним явищем тих часів. «Рідше відновлю-
валися старі сім’ї, частіше виникали нові», — зазначає Копєлєв 
у цьому контексті. [2]

Але вирішальним мотивом для 42-річного Копєлєва, який 
повернувся з виправного табору, розлучитися з Надею та роди-
ною — були насамперед не внутрішні сімейні труднощі після 
тривалої відсутності чи офіційні перешкоди, які ускладнили 
спільне життя.

Причиною був новий, всевладний роман із Раїсою Орло-
вою. Вони знали одне одного з довоєнних років, коли Лев був 
аспірантом і викладачем в елітному ІФЛІ, а Раїса була зарахова-
на туди студенткою. Молодша за Копєлєва на шість років Раїса 
ще за студентських років вийшла заміж за однокурсника, а зго-
дом журналіста Леоніда Шершера. Про те, що Копєлєв дружив 
із ними обома, свідчить його згадка про те, як він чаркувався 
з Леонідом Шершером 6 серпня 1941 року в квартирі останнього 
на вулиці Горького. Копєлєв їхав на залізничний вокзал, а звід-
ти — на фронт. За рік потому Шершер, який був воєнним корес-
пондентом при полку авіації, загинув у літаку. [3] Що стосуєть-
ся квартири на вулиці Горького, де двоє молодиків зустрілися 
востаннє, то це було просторе помешкання родини Ліберзон, де 
Рая виросла і де Лев із Раєю й собі мешкали на правах чоловіка 
та дружини з 1959 до 1967 року.
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Для Лева Копєлєва й Раї Орлової ці нові стосунки стали 
найважливішим щасливим випадком на все життя. Наступ-
ними десятиліттями вони, чоловік і дружина, жили, любили, 
страждали, працювали й доповнювали одне одного в пристрас-
ному інтересі до літератури та гуманітарної діяльності — до 
смерті Раї в Кьольні у 1989 році. Чи листувалися вони ще під 
час перебування Копєлєва в таборі, це здається малоймовір-
ним, принаймні, в її спогадах згадки про це немає. Рая у своїх 
мемуарах «Спогади про неминулий час» дуже коротко й сухо 
розповідає про початок цього нового етапу: «У грудні 1954 року 
я дізналася, що Лев Копєлєв повернувся з табору додому. І по-
бігла до нього. Перше моє відчуття: він не змінився». [4]

ІСТОРІЯ РАЇСИ ОРЛОВОЇ

Як і Лев Копєлєв, Рая народилася в єврейській родині, але 
виросла в Москві. Як і на Лева, в дитинстві на її формування 
неабияк вплинула няня-православна, яка прожила в їхній сім’ї 
два десятки років. Ця няня також водила її в російські право-
славні церкви. Єдиною, хто говорив про юдейську віру в родині, 
була її хвора, прикута до ліжка бабуся. Батько Раї, Давид Лібер-
зон, був чиновником радянської культури, який — як і більшість 
радянських громадян з мистецькими й інтелектуальними ін-
тересами того часу — був глибоко переконаний у правильно-
сті комуністичної ідеології, живучі в постійному страху перед 
сталінськими репресіями. Він любив музику й беззастережно 
шанував письменника Максима Горького, якого навіть якось 
зміг відвідати (в той час це був екзотичний привілей) на Капрі, 
коли 1932 року його занесло в Італію під час відрядження. [5]

Рая теж була затятою комуністкою замолоду й жила з ціл-
ковитим переконанням, що Сталін веде країну правильним 
шляхом навіть тоді, коли вона чогось не розуміє і, як наслідок, 
страждає. У своїх роздумах про розквіт сталінського терору 
в 1937 році вона згадує, що одного разу вдома її батько запитав 
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її, що б вона зробила, якби його, як і багатьох його знайомих 
і колег, заарештували. Не замислюючись ні на секунду, тодіш-
ня 19-річна студентка ІФЛІ відповідає: «Я вважатиму, що те-
бе арештували правильно». [6] І додає: «Сказала, і підлога під 
ногами не здригнулась, і не було ні полум’я, ні сірки, нічого... 
Бог мене милував, і батька не заарештували».

Після навчання в ІФЛІ Рая стала співробітником елітарної 
установи ВОКС (Всесоюзне товариство культурних зв’язків із 
зарубіжними країнами). Завданням цієї організації було куль-
тивування та розширення культурних зв’язків, зручних для 
радянської влади, себто йшлося про реалізацію пропагандист-
ських цілей. Як співробітнику ВОКС, Раї часом доводилося за-
йматися іноземними гостями. Наприкінці 1944 року, ще під час 
війни, вона мандрувала разом із відомою американською пись-
менницею Ліліан Геллман. Коли остання, попри прорадянські 
симпатії, виступила з критичними зауваженнями з приводу 
санітарних умов у російських аеропортах, Рая відреагувала чіт-
кими ідеологічними формулами. [7]

Коли Копєлєв повернувся з табору, Рая ще була заміжня 
за партійним функціонером Миколою (Колею) Орловим, який 
спочатку вражав її своєю яскравою та самовпевненою манерою 
і матеріальні кадрові привілеї якого (службовий автомобіль 
для сімейних прогулянок, делікатеси, що їх привозили додому) 
вона оцінила, як згодом сама самокритично зауважує. У цьому 
шлюбі народилася друга дочка Маша (1945). Перша дочка Світ-
лана від першого шлюбу Раї з Льонею Шершером побачила світ 
1940 року.

За кілька років другий шлюб Раї був цілковито зруйнова-
ний. Коля Орлов чимраз частіше прикладався до скляного бога 
й доводив свою правоту кулаками, навіть і стосовно батьків Раї, 
в помешканні яких на вулиці Горького він жив разом із Раєю 
та двома дочками. Однак і після розлучення в 1956 році Рая збе-
регла чоловікове прізвище Орлов — можливо, й тому, що вона 
вже з 1955 року працювала під цим ім’ям редактором журналу 
«Иностранная литература».
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Разом Лев і Рая Копєлєви жили в Москві з 1956 року, втім, офі-
ційно вони ще перебували у попередніх шлюбах. Процедура роз-
лучення тривала близько двох років. Розлогіших згадок про те, 
як відреагувала на це дружина Копєлєва, Надя Колчинська, не-
має. Лєна Копєлєва, менша дочка, якій було 15 років, коли її бать-
ко повернувся з табору, в інтерв’ю пояснила, що розлучення во-
на помітила лише мимохідь: у голові в неї, молодої дівчині, було 
геть інше. Її старшій сестрі, Майї, в той час було вже 18 років, і її 
стосунки з батьком часто оберталися сварками, надто коли Майя 
вийшла заміж уперше (вже за кілька років вона розлучилася). [8]

Молодята спочатку страшенно переймалися власним жит-
лом — проблема розповсюджена, бо ж після війни житла в усьо-
му Радянському Союзі гостро бракувало. Спочатку вони знахо-
дили скромне житло щонайбільше на кілька тижнів або, в най-
кращому разі, місяців. Крім роботи в щомісячнику «Иностран-
ная литература», Раї довелося перейматися цілою купою всьо-
го у знайомій квартирі батьків, де деякий час жила її молодша 
дочка, 11-річна Маша. Крім того, там і далі мешкав її колишній 
чоловік Коля, який, попри розлучення, довго відмовлявся ви-
биратися з квартири свекрухи.

Лише в 1959 році, через три роки після весілля, Лев і Рая 
Копєлєви нарешті змогли переїхати в чотирикімнатне помеш-
кання сім’ї Ліберзон на вулиці Горького, 6, за радянськими мір-
ками комфортабельне. (Після розпаду Радянського Союзу цій 
вулиці в центрі Москви повернули стару дореволюційну назву: 
Тверська). Крім батьків Раї, в цьому сімейному гнізді спочатку 
жили її брат із жінкою та дитиною. [9]

Маша Орлова, молодша дочка Раї, досі вважає, що сімейне 
життя матері з Левом Копєлєвим — це велике щастя в її житті. 
Вона каже, що після важких сварок між її біологічним батьком 
Миколою та іншими членами сім’ї він знову вдихнув у спілку-
вання теплоту, щирість і духовність. [10] Дочка Лева Лєна на-
голошує, що саме Рая першою вперто намагалася налагодити 
зв’язок із першою родиною Копєлєва. Подбала вона і про те, 
щоб дні народження відзначалися разом.
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Таких випадкових моментів спільності навряд чи вистачи-
ло, щоб очистити сумління, гризоти якого, мабуть, часто відчу-
вав Копєлєв у наступні роки, потерпаючи через покинуту дру-
жину Надю та двох рідних доньок. Коли у квітні 1988 року, дав-
но живучі в Німеччині, він отримав від своєї дочки Майї звіст-
ку про те, що Надя невиліковно хвора на рак, Копєлєв того ж 
дня записує, що намагається відволіктися «від страху, від болю 
за Надю, від моєї провини, від душевного виснаження». [11]

Копєлєв детально роздумує про своє розлучення з Надею 
та новий шлюб у довгому листі до свого вірного друга й това-
риша воєнного часу Мишка Аршанського, який жив у Ленінгра-
ді. Написано листа, мабуть, навесні (якого місяця, це з’ясувати 
годі) 1957 року в Коктебелі, в Криму, де Лев і Рая перебували 
у відпустці. Тоді він майже рік жив із новою родиною. Надя, за 
його словами, чудова людина, але він не зміг їй збрехати, коли 
зрозумів, що кохає іншу жінку так, як зроду нікого не кохав. 
Копєлєв пише про велике почуття провини перед Надею. Його 
шлюб із нею тривав 25 років, але їм довелося спізнати 14-річ-
ну розлуку, і кожен із них у цей час жив власним життям. Він 
пручався цьому новому коханню і вірив, що не зможе знову пе-
режити справжнє щастя. Та нині він його зазнав. Його та Раю, 
з якою він був знайомий тривалий час, тепер пов’язує дуже ін-
тимна близькість: «Ми читаємо ті самі книжки, ми не можемо 
жити одне без одного». Вони стали «двоголовою одиницею» 
і жили «тут, біля моря, абсолютно щасливо». [12]

ТАЄМНА ПРОМОВА ХРУЩОВА ТА ЇЇ НАСЛІДКИ

Варто було Леву та Раї побратися, створивши сімейне 
гніздечко, як у політичній і соціальній сферах Радянського 
Союзу виникли нові віяння, які спочатку сповнили багатьох 
радянських громадян і затятих комуністів щасливими споді-
ваннями. 25 лютого 1956 року новий очільник партії Микита 
Сергійович Хрущов виступив зі своєю славнозвісною так зва-



137

Таємна промова Хрущова та її наслідки

ною секретною промовою перед XX з’їздом партії КПРС, у якій 
уперше в цій офіційній формі представив деякі аспекти прав-
ління Сталіна як тяжкі злочини. До цих діянь свого попередни-
ка, який помер три роки тому, Хрущов у своєму п’ятигодинно-
му виступі зарахував насамперед внутрішньопартійні чистки 
1930-х рр. Він промовчав про набагато численніші масові вбив-
ства російських50 селян під час насильницької колективізації 
або злочинного свавілля, про мільйони загиблих у трудових 
таборах і про знищених православних священиків. Не сказав 
Хрущов і про те, що він сам, як і практично вся правляча вер-
хівка Радянського Союзу в той час були вірними послідовника-
ми Сталіна і що багато хто з них брав активну участь у злочи-
нах, які зараз засуджуються. Систему радянського комунізму 
аж ніяк не випадало ставити під рішучий сумнів.

Лев і Рая Копєлєви, які, попри критику окремих явищ, були 
й далі переконані в правильності комуністичних ідеалів, відчу-
вали, що ці нові події утверджують їх в головному політичному 
кредо і надихають. «Ми вірили, що вже весна» — так названо 
цей розділ у їхніх спільних мемуарах про постсталінську добу 
в Москві. [13] Термін «відлига», що став звичним для цього пе-
ріоду, сягає своїм корінням роману Іллі Еренбурга, що вийшов 
у літературному журналі «Знамя» у квітні 1954 року.

Дія роману «Відлига» відбувається в 1953–1954 роках у ро-
сійському провінційному місті «на Волзі». У центрі сюжету — 
шлюб директора заводу Журавльова, безжального бюрократа, 
з учителькою Оленою Борисівною. Вона закохується в інженера 
й кидає чоловіка. Зрештою Журавльова звільняють з директор-
ської посади, бо з’ясовується, що він не один рік зривав план 
будівництва житла для робітників, а натомість вкладав гроші 
у виробництво, щоб перевиконувати план. Обман виходить 
наяв, коли весняна буря руйнує кілька старих бараків.

Сюжет роману розгортається на тлі політичних подій у да-
лекій Москві, хоча й не має з ними безпосереднього зв’язку. 

50 Так в оригіналі. Насправді: радянських.
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Падіння Журавльова дзеркально відбиває кінець сталініз-
му. Доктор Віра Шерер, ще один персонаж роману, тремтить 
зі страху: а що, як її запідозрять у тому, що вона причетна до 
«змови медиків», пов’язаної зі смертю Сталіна, а безхарактер-
ний директор заводу Журавльов, зі своїми інтригами проти го-
ловного конструктора заводу, намагається викрити його в то-
му, що його дочка живе в Бельгії.

ЕРЕНБУРГ – 
НЕПЕРЕВЕРШЕНИЙ РАДЯНСЬКИЙ ПИСЬМЕННИК

Ілля Еренбург був різнобічним письменником і журналіс-
том — і неоднозначною постаттю. Радянський публіцист, він 
тривалий час жив у Берліні та Парижі, де деякі його співвітчиз-
ники підозрювали його в тому, що він є інформатором в серед-
овищі емігрантів. У 1938 році він отримав наказ повернутися 
в Москву і, як кореспондент урядової газети «Известия», не на-
важився не виконати наказу спостерігати з глядацької трибуни 
за великим показовим процесом, на якому звинуваченим був 
його колишній наставник Бухарін, якого незабаром розстріля-
ли. Під час «відлиги», коли відбувалося засудження сталінізму, 
його звинуватили в тому, що він свого часу не протестував, хоча 
знав про несправедливість показових судових процесів. Ерен-
бург у листі до редакції газети «Известия» зізнався, що мовчав 
він зі страху — так само, як і ніхто інший не насмілювався захи-
щати звинувачених під час Великого терору. [14]

Життєві шляхи Лева та Раї Копєлєвих кілька разів перети-
налися з Еренбургом або, принаймні, з наслідками його журна-
лістської діяльності. Навесні 1945 року заарештований на фрон-
ті Копєлєв отримав від слідчого судді акуратно надрукований 
аркуш із такими звинуваченнями: «антирадянські заяви на за-
хист німців, а також агітація проти союзників, проти радянської 
преси, проти радянського письменника Еренбурга». [15] Копєлєв 
висловився критично перед товаришами на фронті стосовно де-
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яких фейлетонів Еренбурга, що, на його думку, були просякнуті 
надмірною агресивністю й відразливим шовінізмом.

Під час подальшого розслідування звинувачення у справі 
щодо Еренбурга було знову знято — і це тому, що сам Еренбург 
отримав тим часом у «Правді» від 14 квітня 1945 року догану від 
високопоставленого партійного функціонера за надмірно агре-
сивні статті проти всього німецького. Назва сенсаційної статті 
газети «Правда» була такою: «Товариш Еренбург спрощує». [16] 
На цей момент з ефектним натиском вказав друг і колишній 
учитель Копєлєва Бєлкін на першому процесі в грудні 1946 ро-
ку. [17] Можливо, цей аргумент значною мірою сприяв виправ-
данню Копєлєва за всіма пунктами на тому першому процесі 
16 грудня 1946 року.

Згодом Копєлєв кілька разів захищав Еренбурга від звину-
вачень, коли той відкрито закликав до ґвалтування німецьких 
жінок у листівках під час війни. Цей заклик був «незграбною 
підробкою» німецької пропаганди, написав він згодом у комен-
тарі в Німеччині з приводу таких звинувачень. До того ж текст 
цієї листівки було написано дуже кострубатою російською, де 
легко вгадувався незграбний переклад з іноземної мови. [18] 
Втім, жодних сумнівів у тому, що листівки, на яких на всі лади 
звучав заклик «Убийте німця!», написав Еренбург, не було. [19] 
Ще перебуваючи в Москві, Копєлєв справедливо заявив із цьо-
го приводу в розмові з Гайнріхом Бьоллем, яку передавало 
німецьке телебачення, що Еренбург, імовірно, був «одним із 
найзатятіших журналістів, сповнених ненависті під час війни. 
Але не він посіяв цю ненависть; її виплекали лиха війни». [20]

Від 1954 року Рая Орлова працює редакторкою журналу 
іноземної літератури («Иностранная литература»), створено-
го після смерті Сталіна. На цій посаді вона іноді спілкувалася 
з Еренбургом. Той охоче, з усіма деталями розповідав про свої 
стосунки з іншими майстрами пера, як-от Фадєєвим (голова 
Спілки письменників, наклав на себе руки в травні 1956 року, 
через три місяці після таємної доповіді Хрущова про сталінські 
злочини) або Шолоховим, із яким під час війни він одного ра-
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зу сварився через антисемітські висловлювання. Еренбург мав 
єврейське походження і разом із письменником Василем Грой-
сманом та іншими авторами склав «Чорну книгу» документів 
і звітів про масові вбивства, скоєні німецькими завойовниками 
проти єврейського населення в Радянському Союзі. Видати цю 
«Чорну книгу», втім, у Радянському Союзі не дозволили з іде-
ологічних міркувань (євреї не мали видаватися найбільшими 
жертвами нацистів), а от англійською мовою книга вийшла 
у Сполучених Штатах 1946 року. [21]

Про своє знайомство з Еренбургом Рая Орлова пише: «Ерен-
бург мені був далекий і як письменник, і ... як людина». [22] 
Тим не менше, вона була вдячна йому й за успішну публіка-
цію роману Гемінґвея «Старий і море» в «Іноземній літературі». 
Книжка з’явилася у вересні 1955 року. Вперше після 16-річної 
перерви Гемінґвей знову був надрукований російською мовою.

«СВЯТО ДУХУ» В КОМУНАЛЬНИХ КВАРТИРАХ

Детальніше про таємну промову Хрущова на XX з’їзді пар-
тії та його одкровення про злочини Сталіна Копєлєв дізнався 
спочатку від дружини, а також від знайомих, яким цю промову 
зачитали на партійних зборах. Незабаром після цього він також 
зміг прочитати текст, надрукований «секретною» брошурою, 
що її передали до редакції «Іноземної літератури». Спочатку 
це породило багато надій, але незабаром з’явилися сумніви та 
кричущі суперечності в політиці Хрущова. У мемуарах «Ми жи-
ли в Москві» Копєлєв пише про цю суперечливість нового під-
несення: «Про нерозв’язні суперечності хрущовської політики 
багато навколо нас міркували сердито, критично. І я розумів, 
що за всіх його можливо добрих намірів він є напівграмотним, 
сварливим, властолюбним і, звичайно ж, не випадково був од-
ним із довірених поплічників Сталіна». [23]

Однак за всієї непослідовності так званої десталінізації під 
час «відлиги» в інтелектуальних колах із 1954 року швидко фор-
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муються нові неформальні групи та громади, в яких точать-
ся інтенсивні палкі дебати про нові явища, зокрема, у царині 
культури. Рая Копєлєва так описує цю атмосферу: «Люди тяг-
нулися одне до одного. Утворювалися наче клітини нової гро-
мадської структури. Вперше виникала справжня громадська 
думка. У квартирах, а тоді ще в кімнатах комунальних квартир, 
за столами, заставленими різнокаліберним посудом, за їжею, 
яка найчастіше зводилася до горілки з оселедцем і вінегретом, 
а потім до чаю з печивом, відбувалися багатогодинні розкіш-
ні бенкети думки, створювалися й ставилися під сумнів теорії, 
скидалися старі авторитети, утверджувалися нові. Зрозуміло, 
були постійні теми, невичерпні: Хрущов і Сталін... Пастернак, 
Дудинцев, Еренбург ... мета та засоби...». [24]

Копєлєв додає, що деякі з цих гуртків згодом переросли 
у звичайні салони, де іноді зустрічалися для жвавих дискусій ві-
домі «фізики та лірики», себто діячі науки та літератури. «У шіст-
десятих і сімдесятих роках таких салонів з’являлося дедалі біль-
ше, але з часом деякі з них робилися більш замкненими, [елітар-
ними — авт.]». Однак у деяких домах, в тому числі й у нашому, 
зберігався дух цих «відкритих громадок» ранньої відлиги. Ми ще 
дихали їм в останні дні, прощаючись з Москвою». [25]

Серед реальних змін, які відбулися в роки «відлиги», було 
звільнення мільйонів ув’язнених із в’язниць і таборів. Також ви-
дається цілком імовірним, що якби Сталін і далі перебував при 
владі, то Копєлєву після закінчення терміну тюремного ув’язнен-
ня наприкінці 1954 року «світив» би ще один термін. У кожному 
разі, такі «продовження» часто відбувалися за життя диктатора.

ПАРТІЙНА РЕАБІЛІТАЦІЯ

У червні 1956 року в «Правді» з’явилася постанова ЦК 
КПРС51, що інформувала про зусилля щодо «відновлення ленін-

51 Ідеться про відомий документ під назвою «Про подолання культу особи 
та його наслідків». — Прим. пер.
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ських норм у партійному житті». Для Копєлєва це була нагода 
активізувати роботу зі своєї реабілітації. Його хвилювало не 
так відновлення в партії, як отримання офіційного посвідчен-
ня про право на проживання в Москві, а отже, легалізація його 
журналістської діяльності. Крім того, для нього важливо було 
використати реабілітацію, щоб виправдати тих друзів, які за-
ступилися за нього після арешту та під час кримінального про-
цесу і яким в 1948 році було оголошено догану за це, іноді зі 
звільненням з армії або з роботи. [26] Уже в серпні 1955 року, 
через кілька місяців після звільнення з табору, Копєлєв напи-
сав семисторінкового листа тодішньому заступникові голови 
Ради Міністрів СРСР Мікояну, в якому докладно виклав свою 
справу і попрохав про юридичну реабілітацію для себе й для 
тих друзів, які заступилися за нього в суді. У квітні 1956 року 
він надіслав ще одного листа з такими ж проханнями марша-
лу Жукову. [27] Кілька разів влітку 1956 року Копєлєв звертався 
у відповідну партійну комісію, цікавлячись перебігом розгляду 
його прохання про реабілітацію, та у відповідь отримував лиш 
безглузді відписки.

Спекотного липневого дня він зателефонував із залу очі-
кування ЦК товаришеві Судакову, відповідальному за його 
справу, який пообіцяв йому дати того дня позитивну відповідь. 
Його знову умовляли почекати. Копєлєв так описує цю сцену: 
«Тоді я закричав несамовито щось про «сталінських, берієв-
ських виблядків, недобитків, гадів, душогубів», лаявся вже 
просто по-таборному «в душу, в рот, в гробові дошки...», міша-
ючи лайку з газетним жаргоном. Той же рівний тихий голос: 
«Заспокойтеся, товаришу, заспокойтеся. Ви в приймальні вни-
зу? Стривайте, я зараз до вас прийду». «Приходь, сука, можеш 
знову заарештовувати, мені все одно». Я сидів спітнілий від 
спеки й від люті, спустошений, зневірений». [28]

Це був один із тих епізодичних нападів люті, яка, нарівні 
зі схильністю до примирення та порозуміння в усьому іншо-
му являла складову темпераменту Копєлєва, і спалахи якої він 
яскраво описував у різних епізодах своїх мемуарів. Реакцією 
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на цю шалену тираду лайок у залі очікування могутнього 
ЦК був, як це не дивно, не новий арешт, а поява вбраного в сіре 
партійного чиновника, який спокійно і з цікавістю вислухав 
розповідь Копєлєва про арешт на фронті, про його засуджен-
ня й ув’язнення в табори, а потім загадує йому прийти завтра. 
У той же день йому повідомили, що наступного дня йому при-
значено зустріч із членом ЦК товаришем Андрєєвою. Цей това-
риш, «худорлява довготелеса жінка років п’ятдесяти, з прямим 
солом’яним волоссям», розпитувала Копєлєва здебільшого про 
подробиці відносин із начальством перед арештом. На столі 
лежала його справа та справи тих відданих друзів. В кінці вона 
заявляє: «Все ясно. Судаков (він першим розібрався з прохан-
ням Копєлєва щодо реабілітації) та інші на зразок нього тягну-
ли тому, що самі причетні були й до вашої справи, й до багатьох 
таких само. Вони вже тут не працюють». [29]

Трохи більш, ніж за місяць, 5 вересня 1956 року, на засі-
данні Центральної комісії з партійного контролю Копєлєва 
було офіційно реабілітовано й відновлено у правах кандидата 
в члени партії. У партії було відновлено його фронтових това-
ришів Галину Хромушину, Михайла Кручинського, Валентина 
Левіна, Михайла Аршанського. Генерал Окороков, якого також 
було згадано на цій зустрічі і який відіграв велику роль в ареш-
ті Копєлєва навесні 1945 року, отримав догану від Контроль-
ної комісії. Члени комісії особливо зазначили, що в 1949 році 
Окорокова було покарано за те, що дозволяв вивозити з Польщі 
награбоване. Вочевидь, генерал був прихильником засудження 
Копєлєва, бо ж знав, що Копєлєв виступав проти мародерства 
на фронті.

Чому на цьому засіданні Контрольної комісії не було голов-
них недоброзичливців Копєлєва під час військових дій у Поль-
щі та Східній Пруссії — Забаштанського та Бєляєва, — про це 
сам він не розповідає. З інших автобіографічних творів теж не 
випливає, чи вдалося коли-небудь покарати цих двох зловмис-
ників, саме на сумлінні яких лежала провина за те, що Копєлє-
ву довелося провести майже десять років у ГУЛАГу. Про те, щоб 
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отримати компенсацію за неправомірне засудження та роки 
тюремного ув’язнення навіть за постсталінської доби годі було 
й думати.

ЖУРНАЛІСТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ І ЛЕКЦІЙНІ ТУРИ

Відразу ж після звільнення з в’язниці Лев Копєлєв знову 
береться до праці — за переклади й літературну публіцисти-
ку. Буквально через день після повернення в Москву 7 грудня 
1954 року, старий друг домовився про написання ним рецензії 
на повість «Тінко» тоді ще невідомого східнонімецького автора 
Ервіна Штрітматтера. Текст рецензії слід було підписувати іме-
нем друга, бо ж наразі Копєлєву ще треба було дати собі раду 
з паспортом і посвідкою на проживання. Друг одразу ж вручив 
йому аванс. [30] Згадуючи такі-от публікації під чиїмось ім’ям, 
Копєлєв згодом влучно й іронічно назвав себе в листі до Бьолля 
«автором-примарою». Ця раннє знайомство з однією з книжок 
Штрітматтера стало прелюдією до тривалих і часом близьких 
особистих стосунків із дедалі успішнішим східнонімецьким 
автором, який — на відміну від Копєлєва — так і не зміг набра-
тися духу й відірватися від панівної ідеології режиму СЄПН, 
попри те, що внутрішньо чимраз більше від нього даленів.

Той же друг доручив Копєлєву перекласти «Життя Галі-
лея» Брехта російською. Першим твором, опублікованим під 
власним ім’ям, став переклад прозових текстів Еріха Вайнер-
та, з яким Копєлєв познайомився в Москві ще до війни, коли 
той жив там емігрантом. Російський текст з’явився в листопаді 
1955 року у відомому журналі «Новый мир», який у той час очо-
лював впливовий письменник Костянтин Симонов.

У роки «відлиги» Лев і Раїса публікували численні статті, 
огляди й есеї в різних газетах і журналах, причому Лев спеціалі-
зувався здебільшого на темах з німецької літератури, а Рая — на 
темах з літератури американської. Втім, деякі з цих літератур-
них творів вони писали вдвох. Окрім того, вони часто їздили 
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з літературними лекціями за дорученням Спілки письменників, 
Театрального товариства й Товариства «Знання». У ролі лекторів 
вони виступають в університетах, театрах і бібліотеках багатьох 
радянських міст од Львова до Ленінграда, Ташкента та Влади-
востока. Однак у великі московські інститути їх не запрошува-
ли, бо ж тамтешня професура вважала їх «ревізіоністами», себ-
то непевними товаришами, тож уникала з ними контактів. [31] 
У 1957 році вийшла у світ перша книжечка Льва Копєлєва «Ярос-
лав Гашек і його бравий солдат Швейк», а в 1960 році — антологія 
його есе із зарубіжної літератури: «Серце завжди зліва»52.

На додачу до цієї жвавої журналістської та туристичної 
діяльності Копєлєви працювали, засукавши рукава, в Москві 
в роки «відлиги» й у наступні роки. Хоча в 1961 році Рая пішла 
з постійної посади редактора журналу «Иностранная литера-
тура» «за власним проханням у зв’язку на переходом на творчу 
роботу», вона не один рік і далі була пов’язана із цим журналом 
як консультант у царині американської літератури, і раз на тиж-
день забігала в редакцію. [32] Копєлєв, своєю чергою, з 1957 до 
1960 року працював викладачем у Поліграфічному інституті, де, 
крім іншого, читав «курси зі світової преси» (!). [33] Від 1961 року 
до свого звільнення з політичних мотивів в 1968 році він викла-
дав у Московському інституті історії мистецтв.

Близькі стосунки Копєлєва з батьком і дочками від першо-
го шлюбу в ці роки переживали певні труднощі. Про це свід-
чить довгий і брутальний лист, якого Копєлєв написав батькові 
в кінці липня 1962 року. [34] Батько, що повторно одружився 
після смерті дружини в 1954 році (другу його дружину звали 
Ольга Григорівна), написав синові, нарікаючи на те, що Лев і йо-
го дочки замало переймалися, якщо взагалі переймалися, сто-
сунками з родичами.

Ця скарга допікає синові, і в своїй відповіді Копєлєв не 
приховує свого притлумленого гніву на ці нав’язливі ідеї з бо-

52 Вочевидь, навіяно романом Леонгарда Франка 1955 року — «Зліва, де 
серце» (Links wo das Herz ist).
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ку батька, через які, очевидно, вони сперечалися не вперше. 
Копєлєв писав, що йому вже 50 років, і було б добре, якби бать-
ко зрозумів, що сина в цьому віці він не зможе змінити. Уже 
покійна мати часто страждала від надмірних вимог батька під-
тримувати родинні зв’язки. Говорячи відверто, він сказав, що 
кожен із його друзів був йому набагато ближчим і дорожчим, 
«аніж усі тітки, дядьки, кузени, як із твоєї рідні, так і з мами-
ної», разом узяті.53 Синівський обов’язок він має тільки перед 
батьком і його дружиною; а інші вимоги якось родичатися, на 
його думку, дали б тільки провокативний або й навіть проти-
лежний ефект. Його робота, пише далі Копєлєв у листі батькові, 
є для нього «найважливішим сенсом життя», а не якимось за-
няттям з 8-ї ранку до 5-ї вечора. Вона вимагала від нього ціл-
ковитої віддачі, і тому для нього не було жодних свят, якими, 
дякувати Богу, міг тішитися його батько.

Наприкінці цього листа Копєлєв згадує і своїх дочок, на яких 
батько, мабуть, скаржився в попередньому листі. Майї справді 
жилося не солодко. Її чоловік (Олександр Русаковський, із яким 
вона побралася 1960 року) був людиною абсолютно безвідпові-
дальною. Що швидше Майя піде від нього, то краще для неї та 
її маленького сина (Дмитрик народився 1962 року). Ані він, ані 
Надя (мати Майї) не матимуть жодних стосунків із нестерпною 
свекрухою. Водночас Копєлєв серйозним тоном просить батька 
не втручатися в справи своїх дорослих онучок, навіть якщо йо-
му не подобається, як вони живуть. Він і Надя, мати його дочок, 
зрозуміли б це. Насамкінець Копєлєв рекомендує батькові по-
казати цього запального листа своїй дружині, Ользі Григорівні, 
що, як людина розважлива, обов’язково допоможе йому дістати 
з нього добру науку.

Попри свою офіційну діяльність, яка навіть за років «відли-
ги» передбачала певну ідеологічну відданість, у 1950-і та 1960-і 
роки Копєлєв і його дружина поступово звільнялися від «сліпої 
довіри до старих доктрин і від влади ідеологічних табу. Ми ... 

53 Ситуація чимось нагадує умови, в яких виріс знаменитий лист Кафки.
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ще самі вірили в це, але дедалі наполегливіше скорочували ті 
традиційно-обов’язкові словосполучення, які мали служи-
ти пропусками для видання зарубіжних авторів». [35] Далі 
Копєлєв пояснює: «через кілька років я вже соромився деяких 
сторінок — доктринерських непристойностей про Беккета, про 
Кафку, схоластичних висновків про соцреалізм тощо».

АҐНЕСА КУН І АНТАЛ ГІДАШ – 
БЛИЗЬКІСТЬ І ВІДЧУЖЕННЯ

Серед найближчих друзів Копєлєвих у ті роки була па-
ра Аґнеса Кун і Антал Гідаш. Агнеса була дочкою очільника 
угорських комуністів Бела Куна, потужної фігури в Угорській 
Радянській республіці, проголошеній комуністами та соці-
алістами після Першої світової війни й поваленій у 1919 році. 
Кун утік спочатку до Австрії, а потім до Радянського Союзу. 
Там у 1938 році його й розстріляли під час сталінських чис-
ток. Під час війни Аґнеса і її чоловік, письменник Антал Гідаш, 
і самі потрапили за ґрати — як і всі емігранти, які народилися 
в країнах, що тоді воювали з Радянським Союзом. Однак вони, 
хай там як, залишилися комуністами.

Навіть повстання 1956 року в Угорщині проти радянського 
режиму, яке вони пережили в Москві, не змогло похитнути їхніх 
ідеологічних переконань; вони виправдовували використання 
танків проти повстанців «провокаціями» ревізіоністських сил, 
як-от теоретик Дьордь Лукач. Лев і Рая вже тоді зрозуміли, що 
це неправда. «Адже треба було тільки уважно читати наші ра-
дянські газети, щоб зрозуміти, що це не «провокація», це на-
родне повстання», — пише у своїх мемуарах Рая Орлова. [36]

Але дружба Копєлєвих з Аґнесою Кун і Анталом Гідашем 
виявилася сильнішою за ці початкові розбіжності. Лев Копєлєв 
навіть написав біографію письменника Гідаша в 1960-х роках 
і, щоб краще зрозуміти культурні контексти, почав вивчати 
угорську мову. 1968 року книжка вже лежала в друкарні, коли 



148

VII.  Московська відлига та нові «приморозки» (1955–1968)

весь наклад було знищено через критичні зауваження Копєлєва 
про сталінські тенденції в Радянському Союзі в лівій австрій-
ській газеті та після посилення Москвою своєї позиції в зв’язку 
з Празькою весною. Тим часом Аґнеса Кун і її чоловік переїхали 
в Будапешт, але вони й далі листувалися з Копєлєвими й інши-
ми московськими друзями. Контакт урвався лише тоді, коли 
в американському видавництві «Ardis Verlag» 1975 року вийшла 
російською книга спогадів Копєлєва «Зберігати вічно» («Хра-
нить вечно»), де він розповів про свій воєнний досвід і бруталь-
ний арешт на фронті.

СВІТЛАНА АЛЛІЛУЄВА ЗГАДУЄ КОПЄЛЄВИХ

У широке коло знайомих Копєлєвих за років «відлиги» вхо-
дила та жінка, яка в дитинстві та юності оберталася в найближ-
чому кремлівському колі влади: Світлана Йосипівна Аллілуєва, 
дочка Сталіна від його дружини, грузинки54 Надії Аллілуєвої, 
що наклала на себе руки в 1932 році. Де вони познайомилися із 
цією непересічною сучасницею, невідомо, можливо, десь у ку-
луарах Інституту ІФЛІ, де Рая навчалася до війни, а Лев читав 
лекції. У розмові з Гайнріхом Бьоллем Копєлєв згадує, що, коли 
вони зустрічалися, Світлана багато розповідала про свого стар-
шого брата Якова Джугашвілі. Німці взяли його в полон під час 
війни, а потім убили55 після того, як Сталін відмовився обміня-
ти його на німецького генерала. [37]

Про те, що Світлана Аллілуєва кілька разів гостювала 
у квартирі Копєлєвих на вулиці Горького, свідчить лист, який 
вона надіслала в Кьольн у червні 1997 року після смерті Льва 
Копєлєва. Вона дізналася новини про смерть із «Herald Tribune» 
й написала з Англії. Лист адресовано Раї Копєлєвій, до якої 

54 Сама Алілуєва розказувала, що батько матері, Надії Аллілуєвої, був напо-
ловину циганом, а мати — німкенею.

55 Наприкінці 1943 року Яків Джугашвілі був убитий у концтаборі Заксенха-
узен при спробі непідкорення вартовому.
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Аллілуєва звертається «Дорога Раєчка». Судячи з цього, Світ-
лана Аллілуєва, яка багато років називала себе Ланою Пітерс на 
честь свого покійного американського чоловіка, не знає, що Рая 
померла вісім років тому.

Вона писала в Кьольн, що була завжди «високої думки про 
Лева Копєлєва, бо ж він ніколи не був — як інші — російським 
націоналістом, слов’янофілом, рупором бридкої російської 
церкви». Очевидно, що ці негативні останні означення націлені 
на Солженіцина, оскільки вона докидає, що Копєлєв зрештою 
зірвав маски з цих представників російського народу, а під ни-
ми ховалися націоналісти, і допоміг їм досягти успіху — із цим 
масштабним узагальненням, звісно, вона дала маху.

Вона добре пам’ятає квартиру Копєлєвих на вулиці Горь-
кого, пише далі Світлана Аллілуєва, «великий хрест на стіні 
з книжкових шаф і полиць». Звичайно, вона хотіла б дізнатися 
про щось нове, але не хоче нікого обтяжувати. Зараз, за слова-
ми адресантки, вона живе в Англії, а в листопаді повертається 
до Америки — помиритися (мабуть, із дочкою Ольгою, яка там 
мешкає). Дочок і сина від попередніх шлюбів, які жили в Ро-
сії, не обходило, чи жива вона, чи ні. Вони були «радянськи-
ми громадянами» та й годі. Лист підписаний «Твоя, Світлана 
Аллілуєва».

Маша (Марія) Орлова, дочка Раї, що приїхала з Москви 
в Кьольн на похорон Лева Копєлєва і скопіювала там цей лист, 
відповіла через кілька тижнів. [38] Вона дуже добре пам’ятає, 
як Світлана Аллілуєва разом із Осповатом56 (з якими Лев і Рая 
були близькими друзями) приїхала до них на дачу в Жуківці. 
Їй, Маші, тоді було років десять або одинадцять — отож було 
це, мабуть, в середині 50-х років. У той час, пише Маша Орло-
ва, відвідувачка справила на неї враження не через прізвище її 
батька, а через її приязність — а ще тому, що вона була першою 
жінкою, яка одягла брюки й зав’язала своє русяве волосся в кін-

56 Ідеться про Лева Самойловича Осповата (1922–2009), радянського й ро-
сійського літературознавця та літературного критика, перекладача.
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ський хвіст. Згодом у Жуківці вони слухали уривки з книжок 
Світлани Аллілуєвої у передачах VOA («Голос Америки»).

Петербурзький науковець-германіст Костянтин Азадов-
ський також яскраво пам’ятає коротку зустріч зі Світланою Ал-
лілуєвою в середині 1960-х років у Жуківці. Він саме прощався 
з Левом і Раїсою Копєлєвими перед їхньою дачею після довгої 
розмови, коли на машині приїхали двоє нових гостей, яких 
Копєлєви чекали на вечерю. Одним із них був відомий поет Да-
вид Самойлов, його супутниця й собі потиснула руку молодому 
вченому та, на його подив, одразу відрекомендувалася, назвав-
шись Світланою Аллілуєвою.

Дочка Сталіна скористалася коротким перебуванням в Ін-
дії в 1967 році, щоб перебратися на Захід. У США вона вийшла 
заміж за архітектора Вільяма Веслі Пітерса, потім у 1984 році 
повернулася в Москву, а тоді переїхала до столиці Грузії Тбі-
лісі. Потім, наприкінці 1990-х років, вона переїхала до Англії 
та знову в США, де наприкінці листопада 2011 року відійшла 
у вічність.

Посилання на це знайомство Копєлєва з дочкою Сталіна 
змушує замислитися про багатогранні й часто дивно взаємо-
пов’язані переплетення стосунків у московському інтелек-
туальному та мистецькому середовищі, які не завжди були 
передбачуваними, надто в радянський період. У кожнім разі, 
таке спілкування Копєлєвих і дочкою тирана, безжалісний ре-
жим якого був відповідальний за мільйони смертей і невинних 
в’язнів ГУЛАГу, а також за те, що Лев Копєлєв десять років про-
сидів у таборі, однаково здається дивним.

СОЛЖЕНІЦИН: НАД ДРУГА СТАРОГО НЕМАЄ НІКОГО

Незабаром після повернення з табору Копєлєв заходився 
шукати, де загубилися сліди його друга з «Шарашки» Солжені-
цина. В середині 1950-х років той жив у так званому внутріш-
ньому засланні в селі Кок-Терек в Казахстані. Після звільнення 
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з «Шарашки» Марфіно влітку 1950 року його відправили до та-
бору для політв’язнів у місті Екібастузі в Казахстані, де йому 
довелося працювати шахтарем, каменярем і майстром ливар-
ного виробництва. За цей час йому видалили пухлину. У берез-
ні 1953 року його звільнили з табору, але він мусив жити у вну-
трішньому засланні на північному заході Казахстану. У наступ-
ному році він успішно вилікувався від раку в Ташкенті. Згодом 
свої переживання він утілив у своєму другому великому рома-
ні «Раковий корпус».

Копєлєв листувався з Солженіциним із 1955 року. 24 черв-
ня 1956 року разом із Паніним, третім членом тимчасової трій-
ці нерозлучних друзів-в’язнів «Шарашки», він зустрічав його 
на Казанському вокзалі в Москві (Солженіцин повернувся із 
заслання в січні). [39] За шість років Копєлєв опише свої вра-
ження від цієї зустрічі так: «Він схуд. Блідий, нездоровий загар. 
Але ті ж пронизливі сині очі. Ще розгублений, не знає — що, 
куди? Та ж скоромовка». [40]

Другого дня Солженіцин відвідав Копєлєвих на їхній літ-
ній дачі в Жуківці — «сумка рукописів». На додачу до віршів, 
він читав уривки з трьох п’єс. У третій п’єсі «Декабристи» було 
зображено майора Зака, «з моєю біографією», — додає Копєлєв 
у своїх московських мемуарах. «І просторікує, ніби як я на «Ша-
рашці», тільки пишномовніший і дурніший. Я всього до кінця 
й не почув, заснув десь після половини. Він образився. Потім не 
став дочитувати». [41]

Загалом, однак, відносини між Копєлєвим і Солженіциним 
упродовж півтора десятиліття після звільнення з табірного 
ув’язнення були близькими, напруженими й душевними, що 
підтверджують і мемуари з «Шарашки» «Утамуй мої печалі». 
У листах Солженіцина тих років часто трапляються вітання та 
уривки, які свідчать про ніжну прихильність до свого старого 
друга з «Шарашки». [42] Кілька разів він звертається до нього, 
називаючи наче якусь хатню тваринку57, — «Льовушка» або 

57 Насправді ж це звичне в Росії пестлива форма імені «Лев» — ред.
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«Мій дорогий Льовчик». У листі від 18 березня 1958 року Солже-
ніцин пише Копєлєвим із Рязані, де він тим часом влаштувався 
і працює вчителем математики: «Льовушка мій, Льовушка мій, 
бідолашна ти голова! З твого сумно дотепного листа я з новою 
силою відчув, як я люблю тебе, негіднику, і як це сумно ... що 
останні вісім років ми разом менше, ніж колись були впродовж 
робочого дня». У якийсь момент він говорить про те, як би він 
хотів пуститися в мандри Росією разом із Левом, і робити це, як 
це робили селяни, у личаках і без жінок.

Іноді у той час Копєлєв і Солженіцин сперечалися про де-
які книжки та про літературний смак. Копєлєв повідомляє, 
що Солженіцин не любив Гемінґвея та Костянтина Паустов-
ського, а також Ісаака Бабеля. Він критикував Бабеля за те, що 
той писав не справжньою російською, а «одеським жаргоном». 
Але Копєлєв зазначає, що, як і в тюрмі, «найпалкіші суперечки 
й непримиренні розбіжності через книжки не порушували до-
брих особистих стосунків». [43]

У листопаді 1957 року Копєлєв записує у своєму щоденни-
ку, що дружина Солженіцина Наталія Решетовська, яка за пора-
дою письменника розлучилася з ним під час його перебування 
в таборі в Казахстані, знову живе зі своїм колишнім чоловіком 
у Рязані. Копєлєв коментує: «Як казала мама: «Знову вдома, все 
забуто». [44] 

Вирішальною подією для Солженіцина, Копєлєва та ро-
сійської інтелігенції загалом стала публікація табірного опо-
відання Солженіцина «Один день з життя Івана Денисовича» 
в престижному літературному журналі «Новый мир» в 1962 ро-
ці. Лев і Рая безпосередньо брали участь в передачі рукопису 
головному редактору журналу Олександру Твардовському. 
Детальніше про це вони розповідають у своїх щоденникових 
записах, які згодом побачили світ у спільній книзі «Ми жили 
в Москві». У ній Рая фіксує наступне в травні 1961 року:

«Травня 61 р. С. приніс рукопис. На поганому папері, через 
один інтервал, майже без берегів. Тема «Щ-854» (арештантський 
номер). Спершу не хотів нікому, крім Л., показувати. Дозволив 
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мені. Першу сторінку здолала, а далі й не знаю, що було навколо, 
не підводила голови, поки не закінчила... Л. говорить: «Все прав-
да». Склали список — ще 6 осіб. О. сказав: «Це геніально!» [45]

У листопаді 1961 року, після виступу Твардовського на 
22-му партійному з’їзді КПРС, — як на той час, сенсаційно кри-
тичного, — Копєлєв закликав передати табірну повість Солжені-
цина головному редактору «Нового мира», щоб той її прочитав. 
Зійшлися вони на тому, що рукопис передадуть їхній знайомій 
Асі (Анна Самійлівна Берзер), співробітниці журналу, яку вони 
знали. Рая взяла на себе це завдання. Того дня, коли Ася Берзер 
мала передати рукопис Твардовському, вона заявила Копєлєву, 
який тільки-но прийшов у редакцію, що не може все-таки пере-
дати рукопис шефу, якщо на ньому не стоятиме ім’я автора. Але 
Копєлєв пообіцяв Солженіцину наразі не згадувати ім’я. Ася 
Берзер попросила його зазначити бодай псевдонім. Не міркую-
чи багато, він написав на рукописі: «А. Рязанський». [46] Якщо 
вірити тому, що пише біограф Солженіцина Майкл Скеммелл, 
Берзер передрукувала оригінал рукопису, надрукований із ву-
зьким міжрядковим інтервалом, з обох боків аркуша, щоб зро-
бити його розбірливішим. Ім’я автора, придумане Копєлєвим, 
було акуратно набране попереду цього тексту. [47]

Твардовський прийняв Копєлєва того ж дня. Розмова 
вийшла холоднувата, бо ж Копєлєв спочатку виступав за цикл 
«Повість про життя» Костянтина Паустовського, яка Твардов-
ському геть не подобалася. Рукопис Солженіцина тоді взагалі 
не згадувався, що, на думку Копєлєва, було й краще з огляду на 
нікудишню атмосферу при розмові.

Але вже вранці наступного дня Твардовський зателефо-
нував Копєлєву й запитав, чому напередодні він не згадав та-
бірний рукопис, який йому принесли і який він читав усю ніч. 
Копєлєв відповів, що думав, ніби його заступництво може ли-
ше нашкодити. Твардовський заперечував, стверджуючи, що 
такому твору не нашкодиш, бо порівняти його можна із «За-
писками з мертвого дому» Достоєвського. Він хотів знати, хто 
автор. Копєлєв не втримав язика за зубами й розповів про ав-
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тора. За допомогою інших літературних авторитетів Твардов-
ському вдалося переконати Першого секретаря партії Хрущова 
схвалити повість Солженіцина для публікації в «Новому мире». 
Вона з’явилася в листопадовому номері 1962 року під назвою 
«Один день Івана Денисовича».

Згодом в автобіографічному оповіданні «Билося теля 
з дубом» Солженіцин ані словом не згадав про свою боротьбу 
з радянською владою та про консультації з Копєлєвими з при-
воду рукопису «Одного дня Івана Денисовича» та їхню роль 
у передачі цього твору Твардовському. Майже через 25 років 
після цих подій, через остаточний розрив між Копєлєвим і Со-
лженіциним, знову з новою силою спалахнули сварки з цього 
питання. У листі-відповіді з Америки до Раї Копєлєвої Солже-
ніцин, принаймні, визнав, що версія Копєлєва, ймовірно, є по-
части правильною. [48]

Розказана дуже стримано, проте зворушлива історія про 
звичайний день із життя пересічного в’язня табору зараз же 
зробила Солженіцина відомим далеко за межами Росії. Тим ча-
сом Копєлєв знав, що кілька років тому Солженіцин уже напи-
сав розлогий роман про роки спільного життя в «Шарашці». 
17 січня 1958 року він пише у щоденнику про відвідини свого 
друга по табору в Рязані. Московська трупа акторів виконує там 
сцени з драм Шиллера «Підступність і кохання» та «Розбійни-
ки». Копєлєву доручили прочитати вступну лекцію. Солжені-
цин забрав його на вокзалі. «Вирішили: ночуватиму в нього, 
читатиму». [49] Копєлєв був вражений деякими уривками з ро-
ману, а от описом їхніх суперечок і тим, як Солженіцин зобра-
зив його в романі в образі Лева Рубіна — не надто. [50] Варто 
Копєлєву висловити такі застереження після першого читання 
в Рязані, як Наташа — перша дружина Солженіцина — підска-
кує як зінське щеня, пише Копєлєв, зазначаючи, що вона «сер-
диться більше, ніж він. Вона грає Шопена. Вправно, але прохо-
лодно-раціонально».

Але, попри певні суперечки, стосунки між двома старими 
друзями-табірниками залишалися близькими і здебільшого 
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безхмарними. Так було, вочевидь, ще на початку 1970-х років, 
коли Солженіцин наразився на гостру сімейну кризу. У жовтні 
1970 року перша дружина Солженіцина Наталія Решетовська 
зробила невдалу спробу самогубства в підмосковній Жуківці, 
де Солженіцин деякий час жив на дачі відомого віолончеліста 
Ростроповича, через кілька днів після того, як її чоловік отри-
мав звістку про те, що того року йому присудили Нобелівську 
премію з літератури. [51]

Приводом для цього відчайдушного вчинку послужила за-
ява Солженіцина про те, що він мав стосунки з іншою жінкою 
і що вона чекає на його дитину. Дізнавшись, що його дружина 
намагалася вкоротити собі віку, Солженіцин телефонує Копєлє-
вим і просить поради. Копєлєву вдалося залучити двох лікарів 
із письменницької лікарні, розташованої недалеко від Жуковки. 
Завдяки їм Наталію Солженіцину обережно й без розголосу до-
правили в найближчу лікарню, де їй виділили окрему палату. [52]

ГАЙНРІХ БЬОЛЛЬ – 
«ДРУЖБА З ПЕРШОГО ПОГЛЯДУ».

Найважливіша, як на другу половину його життя, і най-
впливовіша для його подальшої біографії дружба пов’язувала 
Льва Копєлєва з Гайнріхом Бьоллем. Уперше вони зустрілися 
восени 1962 року, коли в Радянський Союз приїхало троє захід-
нонімецьких письменників — Бьолль, Рудольф Гаґельштанґе 
й Ріхард Герлах. Вийшовши з табору на свободу, Копєлєв уже 
незабаром із захватом поринув у читання книжки Бьолля. 
У 1956 році оповідання Бьолля вперше вийшли у перекладі ро-
сійською мовою в журналі «Новый мир». За рік Копєлєв опублі-
кував статтю про Бьолля в березневому номері «Советская ли-
тература» під назвою «Письменник шукає й запитує»). [53]

Згодом Гайнріх Бьолль дуже яскраво й особистісно описав 
у статті для FAZ те, як починалися й розвивалися його стосунки 
з Копєлєвим:
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«Це була дружба з першого погляду, коли ми вперше зустрі-
лися в Москві майже двадцять років тому, це була дружба, яка 
тривала довше, ніж можна було припустити; саме тому, що це 
було щось більше, ніж звичайна симпатія, це було так само ви-
знанням якоїсь спорідненості. Як не дивно: він був «східняк» до 
самого шпику, і за походженням, і за життєвим шляхом, я був 
до самої кості «західняк» (тільки двоє з моїх предків народили-
ся на схід від Райну). Певна зовнішня схожість існувала: байду-
жість до одягу, і той, й інший зроду не були «зашоровані» (як це 
називала Аннемарі58), а про якусь чепуристість шкода й мови, 
обоє ми, звичайно, не вирізнялися організованістю, та й за-
кликати до порядку нас було годі; але було набагато більше, що 
пов’язувало нас, і я досі до пуття не знаю, в чому воно полягає, 
а проте, існують, певно, брати, не визначені біологією як такі, 
і які так само не підпадають під поняття «братерство»».

«Не йшлося, крім того, — правив далі Бьолль, — і про не-
ясне уявлення про щось інтелектуальне, пов’язане з такою ж 
туманною концепцією гуманізму, аж ніяк не про згоду у всьо-
му, одностайність, і так само не про братання з ляпанням по 
плечах. Зв’язаність? З чим? До всього того, що його дружба ро-
бить зрештою нез’ясовним, додалося ще одне: я виявив у ньому 
Німеччину (ні, не образ Німеччини!), про яку не знав, яка емі-
грувала, коли мені було п’ятнадцять: її літературу, її історію, 
а в квартирі Копєлєва — він сам її співав! — уперше на все горло 
почув я пісні німецького робочого руху, які я лише неясно, ури-
вчасто згадував із часів демонстрацій КПН до 1933 року». [54]

Одразу ж після першої зустрічі Бьолля з Копєлєвим восени 
1962 року між двома друзями розпочалося жваве листування, 
яке тривало два десятки років. Якщо вірити передмові до листу-
вання, виданого 2011 року, за обсягом листування з Копєлєвим 
поступається хіба що листуванню Бьолля з другом дитинства 
Ернстом Адольфом Курцем. Навіть для такого завзятого амато-

58 Аннемарі Бьолль (у дівоцтві — Чех) (1910–2004), — дружина Бьолля, 
відома перекладачка. У її перекладах побачили світ твори Дж. Селінджера, 
Дж. Б. Шоу, Чарльза Діккенса, Патріка Вайта та ін.
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ра писати листи, як Копєлєв, це, мабуть, найбільше й найнаси-
ченіше з його розлогих листувань. Воно не лише свідчить про 
спонтанну й просто-таки братерську близькість між Копєлєвим 
і Бьоллем — і тому є цікавим джерелом інформації про життя 
Копєлєва від кінця періоду «відлиги» до його еміграції в Німеч-
чину наприкінці 1980 року — воно також містить багатогранну 
інформацію про неабияку цікавість Бьолля до подій у Росії та її 
культури, а надто до контактів з мистцями й інтелектуалами, 
що, як і Копєлєв, належали в широкому сенсі до інакодумців, 
ідеологічно неблагонадійних в Радянському Союзі.

Частиною образу цієї особистої мережі стосунків є той 
факт, що з 1950-х років Гайнріх Белль був одним із найпопу-
лярніших іноземних авторів у Радянському Союзі. До кінця 
1970-х років його книги розходилися мільйонними накладами, 
а за даними опитування читачів, здійсненого «Літературною 
газетою» в 1968 році, він був визнаний найпопулярнішим су-
часним іноземним письменником після Гемінґвея. [55] В есеї 
про Бьолля сам Копєлєв говорив про «споріднену прихиль-
ність» і «безпосередній емоційний потяг» до книжок Бьолля 
загалу радянських читачів, яким зазвичай тішилися тільки ве-
ликі російські автори. [56]

Спорідненість і внутрішня прихильність Бьолля до одно-
рідного, проте за своїм впливом у 1960-х і 70-х роках багатьма 
сторонами визначального кола «незгодних» (блискучий тер-
мін, від якого Копєлєв особисто дистанціювався — він віддавав 
перевагу терміну «дисиденти» [57]), ймовірно, — як переконли-
во доводив російський германіст Костянтин Азадовський, — 
були пов’язані з тим, що Бьолль теж вважав себе в певному сен-
сі кимось на кшталт «дисидента» в Західній Німеччині, себто 
критиком певних політичних і соціальних подій у західно-
му світі. Тим часом, за всього свого незадоволення умовами 
в Федеративній Республіці, Бьолль ніколи не випускав з уваги 
фундаментальні відмінності між плюралістичною демократі-
єю та репресивною однопартійною диктатурою, яка панувала 
в Радянському Союзі.
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Навіть у першому листі Копєлєва до Бьолля в листопаді 
1962 року можна розгледіти довірчий тон цієї переписки. Хоча 
два місяці тому вони лише познайомилися в Москві, Копєлєв 
звертається до нього як до «Любого друга Гайнріха». Є в цьому 
першому листі і прохання про цілком певні ліки (повторюють-
ся вони і згодом) — ліки для друзів і знайомих, яких у той час 
було не знайти в Москві. Уже через кілька днів Бьолль відповів, 
що надіслав ліки авіапоштою. А тоді, як завжди в таких питан-
нях, він великодушно докидає: «Пиши мені у будь-який час, 
якщо я можу так само допомогти Тобі, твоїй родині або іншим 
людям, навіть мені невідомим».

Копєлєв у своєму першому листі до Бьолля, датованому 
листопадом 1962 року, дивно оптимістично оцінює політичні 
події в Радянському Союзі — за два роки до відставки Хрущова. 
«Ми невпинно і чимраз рішучіше рухаємося від поганого ми-
нулого до кращого майбутнього. Це ставить перед нами, тими, 
хто має стосунок до літератури або в літературі, безліч склад-
них і відповідальних завдань».

Головною причиною упевненого настрою Копєлєва стала 
поява в листопадовому номері «Нового мира» повісті Солже-
ніцина про ГУЛАГ «Один день Івана Денисовича». Далеко за 
межами Радянського Союзу публікація цього твору, в якому 
змальовувалися умови життя простого в’язня ГУЛАГу, за ра-
дянськими мірками напрочуд відкритого, тлумачилася в той 
час, про що вже згадувалося, як свідчення інтелектуальної від-
критості та нової ліберальності. Сталося це ще й тому, що неза-
баром просочилася інформація про те, що лідер партії Хрущов 
особисто погодив публікацію. У своєму першому листі до Бьол-
ля Копєлєв докладніше посилається на феномен нещодавно 
опублікованої повісті «мого друга» Солженіцина. Далі він пи-
ше, що Солженіцин «цим першим “успіхом” перевершив досі 
найвищі вершини досягнень нашої прози». [58]

У листуванні Копєлєва з Бьоллем і з одного боку, і з іншого 
неодноразово згадуються сімейні та домашні радощі й турботи. 
У липні 1967 року, наприклад, Копєлєв писав про сильне запа-
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лення нирок і простати «з високою температурою і найсильні-
шими болями, найгіршими з усіх, які [мені — Коп.] коли-небудь 
доводилося відчувати в житті». [59] Почасти, каже Копєлєв, усе 
це він переносив удома, бо ж в один голос із Раєю відчайдуш-
но відмовлявся йти в лікарню. Зараз, за його словами, він на-
половину «оклигав», але йому не дозволяють пити алкоголь — 
особливо пиво — упродовж тривалого часу, і цього року дове-
деться утриматися від плавання, тощо. «Це неймовірно підле 
почуття — розумієш, що ти постарів і захворів, — пише далі 
Копєлєв. — Якби я тільки міг молитися, я б невтомно молився, 
щоб мені дарували швидку, раптову смерть, тільки б не було 
вже лікарняних ліжок, ін’єкцій, агонії, лікарських запевнянь, 
і жодного з цих депресивних, принизливих відчуттів хвороби».

А проте, вже за два місяці, наприкінці вересня 1967 року, 
Копєлєв знову перебуває у набагато кращій формі. Він пише 
з Ялти до Бьолля, який, відпочиваючи разом з родиною в Ірлан-
дії, зізнався йому, що він «геть нездоровий» і що в останні мі-
сяці знемагав від «велетенського тягаря довгого життя, в якому 
ніколи не було миру» і, можливо, своєю чергою, має роботи, що 
й не перегребеш, «а ще занадто багато відповідальності, занад-
то багато очікувань (від інших)».

Це сумний настрій, намагається заспокоїти свого дру-
га Копєлєв, ймовірно, почасти пов’язаний із «тим, що зветь-
ся календарним фетишизмом; скоро ювілей Гайнріха — Demi 
Säkulum59». Мається на увазі 50-річчя, яке Копєлєв відсвяткував 
уже п’ять років тому, а Бьоллю ще належало це зробити 21 груд-
ня того року (1967). З круглими ювілеями завжди так буває, ка-
же він, «що з огляду на такі дати у людини з’являється щось на 
кшталт космічного похмілля». Але коли він дивиться на свою 
книжкову полицю, на якій стоять томи Гайнріха Бьолля, і гор-
тає товсті архівні папки, над якими вони з Раєю старанно, не-
хай і повільно працюють (йдеться про матеріали для книги про 
Бьолля, яку вирішили написати Копєлєви і яка, втім, так і не 

59 Півстоліття (нім.).
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вийшла), «тоді я відчуваю радісну й побожну гордість за те, що 
я — сучасник Бьолля». [60]

Наступна цитата з листа, написаного Бьоллем у грудні 
1970 року, свідчить, як багато важили для нього Копєлєв і його 
стосунки з московськими друзями: «Я знову нервую, поспішаю 
й радію кожній годині, що її я можу посидіти над чистописом 
мого роману... ми всі не на жарт хворі: діабет мене не хоче від-
пускати, хоча поводжуся я по-молодецькому — Аннемарі втом-
лена, діти похворіли... — і я кажу Тобі, як на сповіді, часом або 
здебільшого мене підтримує тільки думка про вас усіх, про ва-
шу дружбу там, так далеко на Сході Європи». [61]

Саме завдяки тісній дружбі з Копєлєвим Бьолль вступив 
у Росії в безпосередній контакт із цілою низкою авторитетних 
особистостей з кола інакодумців або дисидентів, яке сформу-
валося з середини 1960-х років. Окрім Солженіцина були по-
між них фізик, лауреат Нобелівської премії миру Андрій Саха-
ров, дуже шанована в Росії поетеса Анна Ахматова, літописець 
ГУЛАГу Євгенія Гінзбург, ленінградський германіст Володимир 
Адмоні й історик літератури Юхим Еткінд, перекладач Ріль-
ке Костянтин Богатирьов. За посередництва Копєлєва Бьолль 
також зустрічався з Іллею Еренбургом, Євгеном Євтушенком 
і прозаїками Костянтином Паустовським і Віктором Некрасо-
вим, а також з письменниками Володимиром Корніловим і Во-
лодимиром Войновичем, поеткою Беллою Ахмадуліною та ху-
дожником Борисом Біргером.

Найважливішим прикладом політичних й інтелектуальних 
зв’язків Бьолля з друзями та спорідненими душами з Копєлєв-
ського кола, безсумнівно, було знайомство з Олександром Со-
лженіциним. Тільки в лютому 1972 року в Москві Бьолль осо-
бисто зустрівся з тодішнім вже відомим автором, дисидентом 
і лауреатом Нобелівської премії 1970 року. Бьолль і перед тим 
ретельно вивчав творчість Солженіцина і його роль у суспіль-
стві. Незабаром після виходу в 1968 році німецькомовного ви-
дання великого роману Солженіцина «У колі першому» Бьолль 
опублікував велику й глибоку рецензію на цей переклад в жур-
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налі «Merkur» (травень 1969 року). Він назвав цей твір «собором 
серед романів». Бьолль навіть написав передмову до другого 
роману Солженіцина «Раковий корпус», який побачив світ у ні-
мецькому перекладі в 1968 році, знову ж таки захоплено похва-
ливши автора.

Першу зустріч двох письменників 20 лютого 1972 року 
Копєлєв описує так: «20 лютого. Ми з Аннемарі та Гайнріхом 
у Солже ніцина. Млинці. «День примирення». За столом І. Шафа-
ревич — математик, член-кореспондент АН. Мовчазний, добре 
вихований, дуже правильно говорить по-німецьки...». [62] Со-
лженіцин, до речі, теж трохи знав німецьку, а згодом, вигна-
ний з Радянського Союзу у лютому 1974 року, після вигнання 
поновив і розширив свої знання під час короткого перебування 
у Бьолля, а згодом у Цюріху.

Далі Копєлєв розповідає про першу зустріч Бьолля із 
Солже ніциним в Москві: «Гайнріх променіє радістю. Він пам’я-
тає, що математика була його улюбленим предметом у школі 
в дитинстві. Німецька мова та література викладалися дуже 
нудно, ми не говоримо про важливі речі: Солженіцин переко-
наний, що все прослуховується. Ми записуємо важливе тільки 
на окремих аркушах паперу, які відразу ж знищуються. У мене 
є беззастережне відчуття, що Бьолль не менше перебуває в тра-
диції Толстого, Достоєвського і Чехова (можливо, навіть більш 
внутрішньо), ніж Солженіцин. Для мене Бьолль є ближчим як 
людина та як письменник».

Очевидно, що вже завтра відбудеться друга зустріч Бьол-
ля з Солженіциним — цього разу «на нейтральному ґрунті», як 
пише Копєлєв, хоча незрозуміло, про яке місце йдеться. Далі 
у щоденнику йде таке: «Все дуже конспіровано. С. передав тек-
сти свого заповіту та ще дещо. Ні в перший, ні в другий раз 
я не помітив філерів; утім, тепер у них є електроніка, здале-
ку бачать. Г. Б. і О. С. один одному сподобалися. У Гайнріха це 
як і завжди: всі його почуття на обличчі написано й в очах. 
Але і С. начебто потеплішав, хоча і з ним — говорить про своє 
і ледь слухає». [63]
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Ця зустріч з Бьоллем глибоко вразила Солженіцина. У вся-
кому разі, через п’ять місяців, в липні 1972 року, він написав йо-
му теплого листа, в якому висловив співчуття у зв’язку зі смер-
тю сестри Бьолля, а також у зв’язку з проблемами зі здоров’ям 
і публічними суперечками60. Солженіцин пише, що з теплотою 
згадує їхню лютневу зустріч, сподівається, що Бог подарує їм 
час життя і нагоду, за яких вони зможуть зустрітися ще кілька 
разів і обговорити різницю в їхньому походженні та життєво-
му досвіді, а також поміркують над спільним пошуком мораль-
ного шляху, бо ж у кожного письменника він свій. Солженіцин 
просить Бьолля передати свою вдячність Ґрему Ґріну й іншим 
членам міжнародного ПЕН-клубу, які були готові взяти участь 
у (запланованій) презентації Нобелівської премії 9 квітня.

Лист Солженіцина написано російською мовою; Копєлєв, 
ймовірно, переклав його німецькою перш ніж передати — 
одним із «неофіційних» поштових маршрутів — у Кьольн. 
У будь-якому разі, посилання Солженіцина на здоров’я та сім’ю 
Бьолля і стреси, а також його політичні суперечки не залиша-
ють сумнівів, що дізнався він про це від Копєлєва.

Що ж до зауваження про Ґрема Ґріна та церемонію вручен-
ня Нобелівської премії 9 квітня, то пов’язані вони з врученням 
Нобелівської премії з літератури Солженіцину в посольстві 
Швеції в Москві, призначеному на цю дату 1972 року. Премії 
письменник був удостоєний у 1970 році, але під той час він ви-
рішив не їхати в Стокгольм на церемонію вручення премії, бо ж 
побоювався — не без підстав — що брежнєвський режим може 
відмовити йому в дозволі повернутися на батьківщину. Після 
складних перемовин вдалося досягнути остаточної домовле-
ності про те, що церемонія нагородження відбудеться 9 квітня 
в посольстві Швеції.

60 Ідеться, певно, про позицію письменника, яку той висловив у зв’язку із 
засудженням відомої активістки «Фракції Червоної Армії» й журналістки Ульрі-
ке Майнгофф; через це Бьолля виставили «духовним симпатиком» терористів, 
що неабияк його ображало.
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Солженіцин запросив на запланований захід кількох відо-
мих особистостей — мабуть, на церемонію погодився прийти 
і британський письменник Ґрем Ґрін та інші члени ПЕН-клубу. 
Зрештою, план не здійснився, бо радянський уряд відмовився 
видати шведському делегату Комітету з присудження Нобелів-
ських премій в’їзну візу на цю дату. [64] Коли в лютому 1974 ро-
ку Солженіцина вигнали із СРСР, він наприкінці того ж року 
вирушив до Стокгольма, де йому вручили нагороду на щоріч-
ному Нобелівському святі; російський письменник виголосив 
промову, що набула неабиякого розголосу.

Коли в липні 1972 року Солженіцин у листі до Бьолля по-
силався на (скасовану) церемонію вручення Нобелівської пре-
мії в Москві у квітні, він, звичайно ж, не міг знати, що восени 
того ж року Нобелівську премію присудять і його німецькому 
другові-письменнику. Але цілком очевидно, що без цього осо-
бистого знайомства двох авторів, за посередництва Копєлєва, 
радянський режим не відправив би літаком Солженіцина до 
Франкфурта в лютому 1974 року, а Гайнріх Бьолль незабаром не 
прийняв би його у своєму заміському будинку в Ланґенброй-
ху, на південному заході Кьольна. Мабуть, на таке «розв’язан-
ня» проблеми Солженіцина пішли самі радянські чиновники. 
Як написав Солженіцин у книжці «Билося теля з дубом», в ньо-
го ніколи не питали, до якої країни його депортувати.

ВРАЖЕННЯ ТА ДРУЗІ В НДР

На початку 1964 року германіст Лев Копєлєв і Рая вперше 
в мирний час змогли поїхати до Німеччини — в НДР, «краї-
ну-побратима Рад», як її тоді називали, користуючись кому-
ністичним жаргоном. Причиною і офіційним дозволом на цей 
візит став книжковий проєкт Копєлєва про Бертольда Брехта, 
над яким він уже почав працювати. 

«У Берліні ми подивилися всі брехтівські спектаклі, — пи-
ше він у своєму щоденнику, — я ходив і на репетиції: почали 
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готувати «Коріолан»; удень кожної вільної години працював 
в архіві. Єлена Вайґель дозволила мені читати все й робити 
будь-які виписки з однією умовою: публікуй, але без жодних 
посилань на архів. Розпитуємо про Брехта Єлену Вайґель, його 
друзів, подруг і співробітників». [65]

У той час, попри деякі застереження, Копєлєв досі був 
переконаний у принциповій правильності соціалістично-
го будівництва. Багато що з того, що він бачив, чув і пережив 
у НДР в лютому 1964 року, зміцнило його в цій вірі, зазначив 
він. «Ендеерівський соціалізм вимагатиме, можливо, менших 
жертв і меншої брехні не тому, що вони кращі, ніж були наші 
батьки, ніж ми, а тому, що наш досвід повинен їх-таки чогось 
навчити, і тому, що вони перед очима всього світу». 

У щоденнику Раї записи критичніші. Вона описує неділь-
ну прогулянку від готелю в Східному Берліні вулицею Фрі-
дріхштрассе до проспекту Унтер ден Лінден. «Порожні вулиці, 
магазини зачинені. У цій частині міста не живуть. Тут тільки 
установи. У перші години порожнеча народжує щемливе відчут-
тя. Знову і знову зруйновані будівлі. Це нині, через дев’ятнад-
цять років після війни, в центрі міста — руїни, пустки та сквери 
на пустирищах. Поминаємо померлі будинки, Бранденбурзьку 
браму... Висока рідка сітка, як на тенісних кортах. За стіною біга-
ють вівчарки та вовкодави. Далі стіна. Потойбіч — Західний Бер-
лін. Видно будинки, реклами. Розколота земля, розколоте небо... 
Найсильніше — відчуття безвиході. І сорому. Нема ради...» [66]

У липні 1965 року Копєлєв удруге приїхав до НДР, цього 
разу на запрошення Інституту історії Національної народної 
армії, без Раї, — московський германіст і політично активний 
товариш відновлює низку контактів із письменниками та ін-
шими особистостями, з деякими з яких він уже познайомився 
в Росії. Серед цих знайомих є й колишні «учні» Копєлєвських 
курсів антифашистської підготовки в роки війни на фрон-
ті. Вельми надихнули його зустрічі з Анною Зеґерс і Ервіном 
Штріттматтером, з якими в нього були бурхливі розмови, на-
віть доходило до суперечок.
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Відвідавши вдруге Східний Берлін, Копєлєв познайомився 
у Анни Зеґерс і з Крістою Вольф і її чоловіком Ґерхардом. У на-
ступні роки з Вольфами він потоваришував найтісніше з-по-
між усіх східнонімецьких знайомих. Через багато років, коли 
вже впав Берлінський мур і розпалася НДР, Копєлєв, емігрант 
у Західній Німеччині, активно виступав на захист письменни-
ка, який в той час зазнавав різкої критики з боку деяких кіл, 
і через це затято сперечався зі своїм старим другом Вольфом 
Бірманом, який бував у нього ще в Москві. Про ці суперечки 
й відкритий, довірчий обмін ідеями між Копєлєвим і Крістою 
Вольф детальніше йтиметься в розділі про роки перебування 
Копєлєва у вигнанні. [67]

Анна Зеґерс, «вождь східнонімецької літератури», бачила 
Копєлєва ще в 1930 році — тоді захопленого літературою юнака. 
Там вона брала участь у 2-й Міжнародній конференції револю-
ційних письменників, а Копєлєв разом із друзями був на остан-
ньому засіданні цієї зустрічі. Насамкінець, розповідав він про 
цей досвід, «делегати заспівали «Інтернаціонал» — німецькою, 
французькою, англійською, італійською мовами, а ми співали 
разом російською та українською. Цей досвід назавжди закар-
бувався на внутрішній стороні моїх повік, у моєму вусі, в моєму 
серці. Щоразу, коли я читав або чув Анну Зеґерс, це повторю-
валося: «Чуєш: сурми заграли!» — різними мовами, з однією 
мелодією, однією вірою, одним ентузіазмом — «Час розплати 
настав!» [68]

Коли Копєлєв звільнився з ув’язнення, неабияке враження 
на нього справила книга Зеґерс «Транзит», трагічна історія ні-
мецького антифашиста у Франції влітку 1940 року. У 1960 році 
йому було доручено написати післямову до російського видан-
ня. Копєлєв одразу написав авторці листа до Східного Берліна 
і попросив її дещо уточнити. Анна Зеґерс написала у відповідь 
поштою, звертаючись до нього в добрій соціалістичній мане-
рі як до «дорогого товариша Лева Копєлєва». У своїй відповіді 
вона розповіла, що книжка, дія якої відбувається здебільшого 
в Марселі, була написана під час її власної мандрівки з Франції, 
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«у згаданих кафе» в Марселі, «в залах очікування консульства, 
потім на кораблях, також на островах для інтернованих, на ос-
трові Елліс у Сполучених Штатах, а насамкінець — у Мехіко».

За кілька тижнів Анна Зеґерс сама приїхала до Москви й за-
вітала до помешкання Копєлєвих у їхньому будинку на вулиці 
Горького. Вона з’явилася, — описує Копєлєв цю зустріч, «досто-
ту така сама, якою була у своїх творах: невимушена, природна, 
відкрита, вільна від будь-яких церемоніальних формальнос-
тей, проста, цікава, бадьора». [69]

На відміну від свого молодшого товариша та друга 
Копєлєва, Анна Зеґерс ніколи не ставила під сумнів свою су-
вору вірність ідеології й абсолютну претензію на владу Кому-
ністичної партії. Вона ніколи й подумати не могла, як він за-
значає у своєму портреті, «щоб зробити щось проти волі пар-
тії або публічно критикувати ідеологічні тези, проголошувані 
партією». У приватних усних розмовах із Копєлєвим критичні 
політичні питання — на відміну від їхніх листів — не завжди 
залишалися поза полем зору. У щоденнику під датою 27 липня 
1965 року він зазначив після візиту до письменниці у Східний 
Берлін: «27 липня. Суперечка з Анною Зеґерс. Вона все розу-
міє. Сумно про перший повоєнний приїзд у Москву: «Ich war 
so degouté vor alien»61. Про справу Бродського розпитує. Вибу-
хає, коли несхвально говорю про Еренбурга: «Він — мій друг, 
він у тисяча дев’ятсот сороковому році в Парижі врятував мою 
родину, якщо ти будеш так про нього говорити, то краще йди». 
Роді [чоловік Зеґерс — Р. М.] втручається, заспокоює і її, і мене. 
Пригощає густим угорським червоним вином». [70]

Від Анни Зеґерс Копєлєв також запозичив прекрасний іс-
панський термін для позначення землі, де минуло дитинство, 
спогади про неї та її мову: patria chica, мала батьківщина. У всіх 
є така «patria chica», — сказала вона Леву та Раї, коли 1964 року 
Копєлєви приїхали до неї у Східний Берлін. У Зеґерс за малу 
батьківщину, за її словами, був Майнц в іншій частині Німеч-

61 «Мені все було так гидко» (нім., фр.).
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чини, де вона народилася й виросла. Копєлєв згодом завжди 
визнавав, що для нього «patria chica» — це Київ.

Згодом, після вступу військ Варшавського договору до 
Чехо словаччини і придушення Празької весни в 1968 році, а та-
кож після публікації на Заході книжки Копєлєва «Зберігати віч-
но», де він розповідав про свої воєнні будні фронтового офіцера 
у Другій світовій війні, багато хто з його східнонімецьких зна-
йомих порвав із ним одразу або ж відійшов поступово. Тако-
го «похолодання» стосунків, схоже, зазнали й стосунки Анни 
Зеґерс із шанувальником її літературної творчості в Москві. 
Її останній лист Копєлєву датовано 1973-м роком.

У листі від листопада 1977 року Кріста Вольф написала 
своєму другові Левові в Москву, що Анна Зеґерс дуже хвора. [71] 
«Коли наприкінці серпня я до неї заходила, то вона була са-
мі кістки та шкіра й геть нетямилася, просто літала думками 
у хмарах. Уже тиждень Анна Зеґерс знову лежала в лікарні, і на-
дії на одужання було мало». «Звісно, вона з нами не погодилася, 
водночас потерпаючи через те, що її найкращі друзі насправ-
ді вважали, що вона обрала хибний шлях», — пише далі Кріста 
Вольф. — Вона намагалася зробити неможливе: засудити нас, 
але з іншого боку запобігти різанині». Ці останні зауваження, 
мабуть, стосуються суперечок, які спалахнули навколо експа-
тріації Вольфа Бірмана з НДР, проти чого протестували також 
деякі східнонімецькі письменники й інтелектуали, зокрема 
та ж таки Кріста Вольф.

Анна Зеґерс не дожила до кінця НДР. Письменниця зали-
шила цей світ 1983 року, за шість років до падіння Муру.

У звіті про дві свої поїздки до НДР у 1964 і 1965 роках 
Копєлєв зазначає, що найбільше про Брехта дізнався від Ерві-
на Штрітматтера. Штріттматтер тісно співпрацював із Брехтом 
у Східному Берліні ще молодим письменником і тому міг поді-
литися багатьма особистими враженнями про поета, про якого 
Копєлєв хотів написати книгу. Штріттматтер був одним із пер-
ших іноземних авторів, твори яких Копєлєв переклав росій-
ською після звільнення з табірного ув’язнення. У 1961 році вони 
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вперше зустрілися у Москві. У той час Копєлєв описував гостя з 
НДР, який був його ровесником, так: «...Лобатий, із пронизливо 
синіми лукавими й сумно-веселими очима. Руда щіточка ко-
ротких вусів, сором’язливо-добра посмішка. Трохи сутулува-
тий, плечистий, впевнені витончені рухи сильного тіла, — ві-
дразу видно, що багато працював руками. Чудовий, дотепний 
оповідач». [72]

Коли в 1964 році Копєлєв був у НДР, саме Штріттматтер во-
зив його на автівці до Ваймару, де той мав зустріч з читачами. 
Копєлєв, великий знавець і шанувальник Ґьоте, був у захваті 
від екскурсії домом Ґьоте на Фрауенплан. «Ми були в будинку 
генія, чиє слово і все життя були ЧИНОМ», — зазначає він у своє-
му щоденнику. Восени 1965 і 1967 років Лев і Рая відпочивали 
разом зі Штрітматтером і його дружиною Євою в столиці Гру-
зії Тбілісі, в Сухумі й у Ялті в Криму. Тут-таки, на відпочинку, 
Копєлєв читав друзям з НДР і переклади з розділу своєї авто-
біографії, присвяченого дитинству, а також уривки з мемуарів 
Раї. [73] При цьому дійшло до палких політичних суперечок: 
друзі з’ясовували, де варто, а де не варто критикувати правлін-
ня Комуністичної партії.

Штріттматтер зазначає у своєму щоденнику, що обгово-
рювали вони це до пізньої години. Постало питання про те, чи 
слід прихильнику партії, «використовувати свої творчі здібно-
сті, самотужки борячись із несправедливістю, що її державна 
система породжує бездуховністю оплачуваних чиновників». 
На це він дає таку відповідь: «Для нас це питання вже давно 
вирішене. Цікаво, що Лев, із його блискучим інтелектом, вирі-
шити це не в змозі».

У 1968 році Копєлєва виключили з КПРС за захист диси-
дентів (не в останню чергу Солженіцина) та за критичну статтю 
в австрійській комуністичній газеті про небезпеку неосталін-
ських тенденцій у Радянському Союзі; він також втратив робо-
ту в Московському інституті мистецтвознавства. Штрітматтер 
найневдячніше прокоментував поведінку свого російського 
друга в щоденнику: «Попри весь його інтелект і багатогран-
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ність людина без царя в голові суне напомацки до своєї погибе-
лі, наче запальний юнак». [74]

Принаймні, Штріттматтер — коли до нього звернулася 
Рая — незабаром написав листа голові Спілки радянських пись-
менників Федину, в якому благав не виганяти Копєлєва із цієї 
спілки, що йому загрожувало. Однак прохання Штріттматтера 
з цього приводу, ймовірно, була набагато менш впливовим, ніж 
відкрите клопотання Бьолля за свого московського друга.

У третьому томі його трилогії романів «Чудотворець», по-
пулярної в НДР, Штріттматтер розповідає історію зґвалтування 
радянським солдатом 17-річної німецької дівчинки в Східній 
Пруссії. Ця тема порушувала табу в лояльній до Москви НДР, 
і це, можливо, стало причиною того, що книгу вдалося на-
друкувати тільки через два роки після того як 1981 року було 
поставлено останню крапку в рукописі. Не виключено, що 
Штріттматтер осмілів і надихнувся, наважившись включити 
цей болісний епізод у свій роман, завдяки розмовам з Копєлє-
вим і читанню його мемуарів «Зберігати вічно» про вторгнення 
Червоної Армії до Східної Пруссії. Біограф Штрітматтера підоз-
рює, що східнонімецький автор навряд чи говорив Копєлєвим, 
що наприкінці Другої світової й сам був німецьким військовим 
кореспондентом у Східній Пруссії, бо ж завжди приховував цю 
й інші сторони служби у вермахті, які згодом публічно ставили 
його в незручне становище. [75]

Попри свою принципову лояльність до режиму СЄПН, 
Штріттматтер, якого Копєлєв навідав у серпні 1965 року на його 
хуторі «Шульценгоф» на бранденбурзькій землі, не був бездо-
ганною фігурою в НДР. Зрештою, він зроду публічно не висту-
пав проти партійної диктатури. Хіба часом виливав свій гнів на 
впертих чиновників у своїх щоденниках, де називав їх «партій-
ними лакузами» й «анти-духовною, анти-людяною зграєю». [76]

Попри деякі ідеологічні розбіжності, Копєлєв, як і раніше, 
завзято боронив Штрітматтера від, мабуть, найлютішого полі-
тичного й літературного критика — Марселя Райха-Раницько-
го — в роки свого вигнання в Кьольні. У довгому есеї, присвячено-
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му Штрітматтерові, він ущіпливо характеризує Райха-Раниць-
кого (не називаючи його на ім’я) як «критика, що навчився свого 
ремесла на сталінському Сході, а потім переключився на Захід». 
Тут він виголошував свої образи «послуговуючись випробува-
ним і перевіреним методом: лайка замість доказів, засудження 
замість розуміння: що гірша експертиза й аргументи, то шале-
ніші напади, що пихатіша самозаспокоєність, то категоричніші 
претензії на єдино правильне, власне судження... Він ображав 
Штрітматтера, називав його «пропагандистом», «провінцій-
ним», «загумінковим автором» тощо». Цю лайку, однак, можна 
вважати своєрідним визнанням таланту, бо в тому ж таки тоні 
й стилі той самий рецензент «зрецензував» деякі твори Гайн-
ріха Манна, Гайнріха Бьолля, Анни Зеґерс і Крісти Вольф. [77]

СПРАВИ БРОДСЬКОГО ТА СИНЯВСЬКОГО-ДАНІЕЛЯ

У березні 1964 року, коли Лев і Рая Копєлєви повернулися 
в Москву після першого візиту в НДР, закінчився суд над моло-
дим ленінградським поетом Йосифом Бродським, і його засу-
дили «за дармоїдство» до п’яти років заслання з примусовими 
роботами. У листопаді 1963 року ленінградська газета «Вечірній 
Ленінград» опублікувала вигадану статтю, яка засуджує тодіш-
нього 23-річного поета як «дармоїда» і автора антирадянських 
віршів; крім того, стверджувалося, що він намагався викрасти 
літак, щоб полетіти за кордон. Марно деякі ленінградські пись-
менники вимагали публічно спростувати ці наклепи. У лютому 
1964 року було відкрито суд над Бродським. Журналістці Фріді 
Вігдоровій, з якою Копєлєви близько дружили, вдалося потра-
пити до зали суду і зробити розлогі записи про судовий процес, 
хоча бажаного завдання на репортаж від «Літературної газети», 
на яку вона загалом працювала, Вігдорова не отримала. [78]

Ці записи було передруковано на машинці й пошире-
но в країні та за кордоном в численних копіях і розшифров-
ках — звичайнісіньким радянським громадянам копіювальні 
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апарати тоді були недоступні. Розповіді про спокійні відпо-
віді підсудного Бродського на часто абсурдні питання судді, 
слинява мова прокурора і впевнені висловлювання знаних 
літераторів-свідків захисту справили значне враження в ін-
телектуальних і мистецьких колах. Науковці, студенти, пись-
менники і журналісти писали листи на адресу представників 
партійної та культурної номенклатури, вказуючи на свавілля 
судища над Бродським і вимагаючи скасування його засу-
дження — спочатку без наслідку. Зрештою, вже через півтора 
року Бродського відпустили із заслання на Крайній Півночі, 
і йому вдалося повернутися в рідне місто Санкт-Петербург 
(тоді Ленінград).

Це рішення породило надії, що нові очільники Кремля 
зможуть дати новий імпульс політиці «відлиги», що зайшла 
в глухий кут. Бо ж у жовтні 1964 року попереднього Першого 
секретаря комуністичної партії Хрущова несподівано повали-
ла фронда всередині Політбюро. Прибічники Брєжнєва обрали 
його новим очільником КПРС. У компанії з новим головою Ра-
ди Міністрів СРСР Косигіним і номінальним главою держави 
Подгорним він був першим номером у новоствореній керівній 
трійці. «Яким шляхом підуть нові правителі?» — запитували 
Лев і Рая Копєлєви у своїх записах тих років. [79]

Відповідь не забарилася. 8 вересня 1965 року (через день 
після звільнення Бродського із заслання) в Москві заарештува-
ли письменника Андрія Синявського, а за кілька днів — його 
колегу Юлія Даніеля в Новосибірську. Їх звинуватили в тому, що 
вони обидва публікували в інших західних країнах під псевдо-
німами (Синявський — Абрам Терц, Даніель — Микола Аржак) 
оповідання й відгуки, які суперечили офіційному радянському 
канону соціалістичного реалізму або навіть відкрито висмію-
вали його. На московському показовому суді, який спричинив 
великий ажіотаж, Синявського засудили в 1966 році до семи, 
а Даніеля — до п’яти років таборів. Якийсь лояльний до влади 
автор в урядовій газеті «Известия» назвав їхні твори «постріла-
ми в спину народу, що бореться за мир». [80]
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У зв’язку із судовим процесом над двома письменниками 
Копєлєву було доручено написати експертний висновок щодо 
книг Синявського — мабуть, тому, що відоміші члени Спілки 
письменників, до яких зверталися, відмовилися від цієї «честі». 
Копєлєв у своєму аналізі довів, що підстав для звинувачення 
бракує, посилаючись на визначення сатири та ґротеску. Він на-
гадав, що в минулому «антирадянськими» називали не лише 
твори Анни Ахматової, Михайла Зощенка й Бориса Пастерна-
ка, а й твори Михайла Шолохова, який завжди тримався курсу 
партії. Та з’явитися в суд Копєлєву й іншим літературним екс-
пертам не дозволили, а їхні письмові свідчення залишилися 
на папері. [81]

У своїх заключних заявах наприкінці судового процесу 
Синявський і Даніель цілковито спростували висунуті проти 
них звинувачення. Для радянського часу це було щось нове, 
бо ж громадськість звикла, що підсудні завжди визнають себе 
винними, хай би в чому їх звинувачували — на це у слідства 
були свої методи. Записи кінцевого слова Синявського й Да-
ніеля масово розійшлися в країні та за кордоном одразу піс-
ля того, як завершився судовий процес. Рая зібрала підписи 
знайомих і членів Спілки письменників для листа до 23-го 
з’їзду КПРС, у якому йшлося про те, що Синявський і Даніель 
не зробили нічого злочинного і, отже, судовий вирок є неви-
правданим.

Згодом деякі спостерігачі описали суд над Синявським 
і Даніелєм як щось на зразок народження радянського диси-
дентського руху.

Незабаром після арешту двох письменників у вересні 
1965 року в оселях двох московських друзів Солженіцина, які 
зберігали листи й рукописи письменника, було здійснено об-
шуки. Стурбовані цими подіями, Копєлєви провели «профі-
лактичну чистку» власних документів. Вони розділили їх на 
три групи: документи, які мають залишатися вдома; докумен-
ти, що їх треба зберігати поблизу; і ті, які слід заховати якнай-
далі на тривалий час. [82]
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Синявський пережив сім років ув’язнення в трудових та-
борах і був звільнений у 1973 році62. Разом із сім’єю він зміг 
виїхати до Франції. Він викладав у Сорбонні й заснував разом 
з дружиною Марією Розановою журнал «Синтаксис», видання 
російської еміграції. Помер Синявський у вигнанні в 1997 році. 
Даніеля випустили з ув’язнення в 1970 році. Він помер в Москві 
в 1988 році, тому до кінця Радянського Союзу не дожив. Брод-
ського брежнєвський режим позбавив радянського громадян-
ства у 1972 році, через сім років після дострокового звільнення 
з таборів; незабаром після цього йому довелося виїхати до Від-
ня, звідки він перебрався до США. У 1987 році поета вшанували 
Нобелівською премією з літератури. Помер він від серцевого 
нападу в Нью-Йорку в 1996 році. Перед від’їздом з Росії він по-
прощався зі своїми друзями та знайомими в Москві. Заходив 
Бродський і до Копєлєвих і прочитав дещо зі своїх віршів. [83]

ТРИ ВЧИТЕЛЬКИ: 
АННА АХМАТОВА, ЄВГЕНІЯ ГІНЗБУРГ, 

НАДІЯ МАНДЕЛЬШТАМ

У 1960-х роках Лев і Рая Копєлєви близько заприязнилися 
з трьома жінками-письменницями та свідками своєї доби, які 
за своїм впливом і харизмою входять до число найважливіших 
жіночих постатей Росії ХХ століття, а також були помітними 
жертвами радянської системи репресій: Анна Ахматова, Надія 
Мандельштам і Євгенія Гінзбург.

З Анною Ахматовою, яку в російській літературі іноді на-
зивають «душею срібної доби», Копєлєв познайомився у трав-
ні 1962 року в Москві. З нею Копєлєва познайомила її подруга, 
Надія Мандельштам, удова поета Осипа Мандельштама, який 
загинув у радянському таборі. Мешкала вона в малесенькій 

62 Насправді Синявський завдяки зусиллям дружини Марії Розанової та 
Юлія Даніеля звільнений 8 червня 1971 року, за 15 місяців до кінця терміну.
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кімнаті у квартирі своїх друзів. Тоді 73-річна поетка прийма-
ла відвідувачів у фіолетовому халаті. У розлогому словесному 
портреті Копєлєв описує свої враження від першої зустрічі так: 
«Велична. Висока, її брезкла повнота виглядала нездоровою. 
Її бліді, попри засмагу, запалі щоки були помережані дрібни-
ми зморшками, шия брижувата. Її голос легко котиться, гли-
бокий, часом вона шепоче. Трохи вигнутий вузькогубий рот 
майже беззубий. Але вона була прекрасна, воістину прекрасна. 
Рухалася вона вельми поважно, дивилася спокійно, говорила 
повільно. Але було б абсурдно називати її старою». [84]

Після того, як прийшов ще один гість, Ахматова запитала, 
чи не хочуть гості послухати вірші. Але попросила нічого не 
записувати. Вона процитувала зі своєї поеми «Реквієм» плач 
з приводу сталінського терору, через який її син Лев Гумільов 
багато років провів у в’язниці, а її третій чоловік, Микола Пунін, 
загинув у трудовому таборі у Воркуті.

Анна Ахматова прочитала ще кілька віршів. «Очі мої були 
вологі. Певен, що вона теж це помітила, — продовжує Копєлєв, 
описуючи свої враження. — Притишеним голосом я попрохав: 
«Будь ласка, можна це ще раз?». У ті хвилини я думав тільки 
про те, щоб запам’ятати якнайбільше... я намагався запам’я-
тати, щойно вийшовши за двері, повторював: «Для них соткала 
я широкий покров / Из бедных, у них же подслушанных слов».

У 1965 році разом із Гайнріхом Бьоллем і деякими ленінград-
ськими друзями Копєлєв відвідав Анну Ахматову в її маленько-
му будиночку в Комарово на узбережжі Балтійського моря, де на 
цвинтарі вона знайшла й останній спочинок. Спочатку зустріч 
була трохи урочистою та вимушеною, повідомляє Копєлєв. [85] 
Ахматова говорила французькою, Бьолль — англійською. Потім 
Копєлєв і ленінградський германіст Адмоні, який теж був з ни-
ми, взялися перекладати, й розмова рушила жвавіше. На столі 
Ахматової були тільки іноземні видання її «Реквієму», десять 
або одинадцять різних англійських перекладів — у Росії віршо-
ваний цикл вийшов друком лише набагато пізніше, в 1987 році, 
за доби перебудови. Виявляється, Бьолль знає більшість пере-
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кладів. А проте, на його думку, німецькі переклади є кращими 
за англійські, бо німецька мова є ближчою до російської.

«Коли вони прощалися, Гайнріх поцілував їй руку (таке ми 
побачили вперше) і тихо, але урочисто сказав, що радий і пи-
шається зустріччю зі справжнім главою російської літератури, 
«гідним головою великої літератури» — так описує Копєлєв за-
кінчення цієї зустрічі.

Анна Ахматова померла в березні 1966 року в Москві в при-
тулку для старих. Копєлєв організував перевезення великої 
померлої в труні до Ленінграду. Після поховальної відправи 
в переповненій ленінградській церкві поетку поховали на кла-
довищі в селі Комарово під Ленінградом. Довірена особа ро-
дини покійної просила Копєлєва виступити біля могили. Він 
уже підготував текст. Але виголосити промову йому не дали. 
Організатор церемонії замість Копєлєва запросив до слова 
письменника та провідного літературного функціонера Сергія 
Міхалкова, який свого часу написав текст сталінського націо-
нального гімну.63 Очевидно, що радянська влада не хотіла від-
водити Копєлєву, людині з погляду ідеології непевній, помітну 
роль у суспільстві.

Наприкінці березня студенти математичного факультету 
Московського університету організували вечір пам’яті Анни 
Ахматової. З цієї нагоди Лев Копєлєв, нарешті, зміг прочитати 
промову, в якій йому відмовили на могилі поета. «Поезія Анни 
Ахматової, її доля, її фігура — прекрасна й велична — уособлю-
ють собою Росію в найважчі та найтрагічніші роки її тисячоліт-
ньої історії», — сказав він на початку свого виступу. Він звернув 
увагу присутніх на те, що поетка Марина Цвєтаєва, що повіси-
лася з розпачу через переслідування сім’ї та матеріальні труд-
нощі після повернення з-за кордону в 1941 році, назвала по-
кійну «Анною Всієї Русі». Далі він сказав: «Вона — безсмертна, 
як безсмертне російське слово. А її осудники приречені або на 

63 Копєлєв згадував згодом: «Дістав із кишені аркуш з машинописним 
текстом і прочитав щось безбарвне, бездумне». Орлова Р., Копєлєв Л. Мы жили 
в Москве. Ч. 2. Вера в слово. Харьков, «Права людини», 2012. С. 365.
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вищу міру повного забуття, або на вічне геростратівське ув’яз-
нення в нонпарелі коментарів до останнього тому майбутнього 
академічного Повного видання її творів». [86]

Хоча це було політично складна заява, вона не витримує 
критики. Бо навряд чи можна уявити собі й бажати, щоб Сталі-
на й інших чільних поплічників його режиму терору коли-не-
будь забули або проігнорували й звели до звичайних приміток 
у поетичних творах.

У своєму портреті Анни Ахматової Копєлєв пише також 
про вплив її поезії на власний духовний розвиток, про посту-
повий відрив від колишніх комуністичних догм віри. «Поезія 
Ахматової допомогла мені звільнитися від ідеологічно зумов-
леного морального релятивізму, від неглибоких прагматич-
них уявлень про причини й цілі мистецтва. Внутрішня свобо-
да Ахматової вирізнялася й глибоко укоріненою релігійністю. 
Її віра була такою палкою, що не потребувала догматичної під-
тримки. Вона не боялася вважатися «єретичкою» або «блюзнір-
кою»... Вона залишалася незалежною від зовнішніх сил, віль-
ною від будь-якого фанатизму, і смиренно та гордо дослухала-
ся до божественної сили свого дару». [87]

Євгенія Гінзбург, автобіографічна оповідь якої про 18-річне 
перебування в сибірських таборах робить її одним із найваго-
міших авторів, що відкрили світові очі на реальність архіпела-
гу ГУЛАГ, познайомилася з Левом і Раєю Копєлєвими в серпні 
1964 року в домі своєї подруги Фріди Вігдорової. Було це за три 
роки до того, як на Заході вийшла під назвою «Крутий марш-
рут» перша частина її записів про ГУЛАГ. Другу частину, що її 
було названо «Ходіння по канату», вперше опублікували у пресі 
в 1980 році, знову на Заході, а також у Москві через три роки 
після смерті авторки. У Радянському Союзі її автобіографічна 
розповідь — за аналогією з «Архіпелагом ГУЛАГ» Солженіци-
на — циркулювала в незліченних неофіційних примірниках 
самвидаву.

Як і Копєлєв, Євгенія Гінзбург була відданою комуністкою; 
вона була дружиною мера Казані, коли в рік терору, 1937-й, її 
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заарештували й спочатку засудили до десяти років позбавлен-
ня волі в таборах за ймовірний зв’язок із троцькістами. 1949 ро-
ку її випустили на волю, та потім їй довелося залишитися в пів-
нічно-східній частині Магадана ще на п’ять років. Тільки після 
смерті Сталіна, у 1953-му, їй дозволили виїхати в Москву, а за 
два роки реабілітували.

Подібно до Анни Ахматової, Копєлєви записували свої 
переживання та історію Євгенії Гінзбург у формі довгих за-
мальовок. Особливо цікавим у контексті біографії Копєлєва 
видається його розповідь про жваву й іноді суперечливу роз-
мову з авторкою «Ходіння по канату» на тему його гаданого 
навертання в православну віру. [88] Розмова ця відбувалася 
десь у середині 70-х років. Деякі з його друзів звернулися до 
нього із запитанням, бо він, мовляв, пристав на православну 
віру, і послалися на Євгенію Гінзбург як джерело. Це питання 
Копєлєв обговорив із нею, зазначивши, що про нього ходять 
усілякі дивовижні чутки — в тому числі, наприклад, версія 
про те, що він є агентом КДБ та що Бьолль і Солженіцин нібито 
розірвали з ним стосунки.

Євгенія Гінзбург із подивом відповіла: «Але ви самі казали 
мені, що охрестилися!». На вигук Копєлєва про те, що це нісе-
нітниця, подруга невинно твердила, що якось побачила хрест 
над ліжком Копєлєва (мабуть, подарунок художника), а потім 
прочитала в його спогадах, що він з дитинства сприхилявся 
до православ’я — співрозмовник, мабуть, передав їй почитати 
фрагменти його юнацьких спогадів, над якими Копєлєв пра-
цював у той час. Євгенія Семенівна також не розуміла, чому 
Копєлєв хотів приховати своє навернення до християнства, ад-
же він уже не був членом партії (Копєлєва виключили 1968 ро-
ку). А от вона сама й досі належала до партії, й тому їй доводи-
лося «приховувати той факт, що я побожна католичка».

Копєлєв намагався прояснити це непорозуміння: «Напев-
но, я казав вам, — я це вже не раз говорив багатьом, — що вже не 
вважаю себе атеїстом. Я переконався, що наш атеїзм, наше во-
йовниче безбожництво — найнебезпечніша, найфанатичніша 
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з усіх релігій. Але я не став вірянином. Я агностик — a gnosco — 
я не знаю. Я не вірю в буття Бога й не можу, та, зрештою, й не 
хочу доводити його небуття. Та я переконаний, що якщо існує 
якась вища, надприродна, надреальна сила, то ця сила настіль-
ки перевершує всіх смертних істот, що ніхто не має права вва-
жати себе її представником, її єдиним справедливим тлума-
чом». Християнство, щоправда, [йому — авт.] є ближчим, ніж 
інші доктрини віри. Але він ніколи б не став говорити, що воно 
є кращим, правдивішим за інші релігії.

Закінчилася бесіда тим, що, за словами Копєлєва, Євгенія 
Гінзбург, ймовірно, через свою «творчу уяву» досі інтерпре-
тувала подібні висловлювання про віру та релігію з його боку 
«в тому напрямку, яким ішли Ви самі». Вона припускала цю 
можливість, і сказала щось про старечу слабкість. [89]

Попри те, що Євгенія Гінзбург хворіла на рак, восени 1976 ро-
ку вона разом зі своїм сином, письменником Василем Аксьоно-
вим, змогла відвідати Францію й Німеччину. [90] У Кьольні во-
на побувала в Гайнріха Бьолля, з яким познайомилася в Москві 
в 1970 році — безперечно, за посередництва Копєлєва. Помер-
ла вона в Москві у травні 1977 року, біля її могили виголосив 
прощальну промову Лев Копєлєв. «Вона була схожа на ті дерева 
на півночі, де вона так страждала — дерева, які ростуть і при-
носять плоди всупереч морозам і бурям», — сказав він у своїй 
промові. Друга частина її мемуарів про ГУЛАГ під назвою «Хо-
діння по канату», була опублікована в 1980 році, й починалася 
вона зі зворушливої передмови Гайнріха Бьолля.

З Надією Мандельштам, дружиною великого поета Осипа 
Мандельштама, який загинув у ГУЛАГу 1938 року, стосунки 
Копєлєвих були менш жвавими й особистими, ніж із Анною 
Ахматовою або Євгенією Гінзбург. У кожнім разі, в їхніх спо-
гадах немає докладніших записів, аніж ті спогади, що їх вони 
лишили про інших відомих сучасників і друзів з десятиліть 
повоєнного радянського періоду. Але в 1962 році саме Надія 
Мандельштам познайомила Копєлєва зі своєю близькою по-
другою Анною Ахматовою. У 1964–1965 рр. в радянському під-
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піллі розійшлися примірники (самвидавом) автобіографічних 
записів Надії Мандельштам «Століття вовків» (на Заході книга 
побачила світ у 1970 році), які, звичайно ж, читали Копєлєв і Ор-
лова. Авторка, зокрема, описує жорстоку долю свого чоловіка 
під час сталінського терору й те, як писалися його твори.

Ця книжка, зазначає Копєлєв, теж зруйнувала чимало ілю-
зій того часу — початку брежнєвської ери. [91] Він має на думці 
насамперед різку критику автором замилування деяких ін-
телектуалів-прихильників комунізму 1920-ми роками, точні-
ше, першими роками більшовицького панування. Зараз, пише 
Надєжда Мандельштам у своїх мемуарах, людей закликають 
повернутися до тієї доби 1920-х років, піти шляхом, накресле-
ним у той час, «але цього разу без будь-яких відхилень». «Іди-
лічні зітхання за двадцятими роками», однак, спиралися на 
легенди, пише далі Надія Мандельштам, адже насправді 1920-і 
роки були «часом, коли готувалося наше майбутнє: казуїстич-
на діалектика, демонтаж старих цінностей, воля до безправ’я 
та підпорядкування».

Копєлєв із розумінням ставиться до нарікань і гіркоти цієї 
авторки. Її записи також допомогли йому та його друзям «поз-
бутися ідеалізації досталінського періоду, ілюзорного устрем-
ління «Вперед у минуле»». Але водночас, за його словами, 
вони не могли прийняти сліпу ненависть, із якою Надія Ман-
дельштам і деякі з її послідовників відкидали без винятку все, 
що суперечило їхнім поглядам. «Реальність була й залишаєть-
ся набагато складнішою, багатограннішою та суперечливішою, 
ніж будь-які ідеологічно-партійні уявлення». Подібні заяви вже 
натякають на центральний конфлікт, який найближчими ро-
ками дедалі частіше спричинятиме суперечки та чвари серед 
радянських дисидентів. Згодом цей конфлікт поклав кінець 
дружбі між Копєлєвим і Солженіциним.
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– VIII – 
На боці інакодумців 

(1968–1980)

У лютому 1967 року Лев і Рая разом із Раїною матір’ю пере-
їхали зі знайомої квартири на вулиці Горького, де Рая ще 

з підліткових років мешкала зі своєю сім’єю, до власної трикім-
натної квартири на першому поверсі будинку за адресою Чер-
воноармійська, 21. Це був один із кількох будинків, які звалися 
«будинками письменників». [1] Вони були частиною коопера-
тиву, пов’язаного зі Спілкою письменників (Літфонд), який мав 
у своєму розпорядженні порівняно щедрі кошти й відповідав за 
матеріальні справи та привілеї в інтересах членів Союзу. У цих 
письменницьких будинках жило чимало друзів і знайомих 
Копєлєвих, серед яких були двоє письменників — Володимир 
Войнович і Володимир Корнілов.

ПЕРЕЇЗД У БУДИНОК ПИСЬМЕННИКІВ 
НА ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКІЙ

У цій квартирі Копєлєви жили дев’ять років. Наприкінці 
1976 року вони переїхали в двокімнатну квартиру на 6-му по-
версі на тій-таки вулиці в будинку № 25 (також будинок пись-
менників). Переїзд відбувся в результаті обміну квартирами — 
зазвичай, у радянські часи це була складна й трудомістка обо-
рудка. Приводом для обміну послужила та обставина, що на-
весні 1976 року хтось двічі бив вікна першого поверху кварти-
ри на Червоноармійській — через кілька днів після того, як на 
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сходовому майданчику пляшкою розбили голову письменнику 
й перекладачу Рільке Костянтину Богатирьову, що теж мешкав 
в одному з письменницьких будинків. [2]

Кривавий злочин так і було не розкрито, і багато друзів Бо-
гатирьова вважають, що до нього, швидше за все, причетний 
КДБ. У ті дні до Копєлєвих кілька разів телефонували невідомі 
з брудними погрозами: «Не здох ще, шкарбун? Ну, то ми допо-
можемо. Готуйся, жити тобі лишилося ще тиждень!» [3] У новій 
квартирі на 6-му поверсі нагод побоюватися насильницьких 
нападів просто з вулиці було менше.

У 1960-і і 1970-і роки квартира Копєлєвих на Червоноар-
мійській стала одним із «центрів вільнодумства в Москві», як 
висловився ленінградський літературознавець і друг Копєлє-
вих Юхим Еткінд. [4] Там були не лише старі та нові друзі, такі 
як Солженіцин або Штріттматтер, родина Бьоллів і Макс Фріш, 
а й багато тих, хто шукав допомоги, представників спраглих до 
істини різних поколінь з усіх куточків країни, які чули від ко-
гось або десь вичитали про Копєлєва, шукали контакту з ним 
і часто з’являлися біля дверей його квартири без попереджен-
ня. Деякі іноземні кореспонденти та дипломати й собі частень-
ко бували в помешканні Копєлєвих, де їх завжди гостинно при-
гощали чашкою чаю або кави.

Останні взаємини були корисні для обох сторін: зокрема, 
для іноземних журналістів Лев і Рая Копєлєви правили за бага-
те джерело незалежної інформації й оцінок політичних і куль-
турних подій у радянській державі. Копєлєвим ці журналіст-
ські або дипломатичні контакти, своєю чергою, давали змогу 
обійти цензуроване поштове сполучення з іноземними друзя-
ми і знайомими або ж за потреби терміново отримати з-за кор-
дону необхідні ліки.

Тим часом, деякі з місцевих друзів теж зі щирим скепти-
цизмом спостерігали за постійними приїздами та від’їздами 
до помешкання Копєлєва і, здавалося б, невичерпну зовніш-
ню активність пари. Лідія Чуковська, дочка відомого дитя-
чого письменника та перекладача Корнія Чуковського, що 
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тривалий час давала притулок Солженіцину у своїй квартирі 
в підмосковному будинку письменників у Передєлкіно, прямо 
писала Копєлєвим: «Ви живете, як на вокзалі, — галас, безпе-
рервний рух, поспіх. Миготять обличчя — друзі, знайомі, зов-
сім не знайомі. Не розумію, як ви можете працювати? (...) Якось 
ви повісили на вхідних дверях оголошення-прохання, щоб не 
дзвонили до п’ятої. Але сьогодні у вас гостя із Саратова, вчора 
гість із Тбілісі, завтра прилетять з Америки ... Ні, літератор не 
має права так жити». [5]

Про те, що Копєлєви іноді таки почувалися втомленими, 
можна зрозуміти з того, що Рая дописала англійською до ли-
ста Лева, написаного Гайнріху Бьоллю на початку 1968 року: 
«We are working as usual, overcrowded with people, their sorrows — 
also as usual»64. [6]

ВИКЛЮЧЕННЯ З КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ

У травні 1967 року у Великому Палаці з’їздів у Кремлі від-
бувся IV Всесоюзний з’їзд письменників СРСР, який, згідно 
з планом, мав відбутися під знаком святкування 50-річчя Жов-
тневої революції. Насправді ж учасники цих зовні абсолютно 
режимних і, відповідно, нудних зборів перебували під вра-
женням 150-сторінкового листа, який Солженіцин написав для 
з’їзду письменників і розіслав поштою щонайменше 250 його 
примірників провідним членам Спілки й іншим громадським 
діячам. [7] У ньому Солженіцин поставив питання передусім 
про радянську цензуру, що її він охарактеризував як абсолют-
но довільну і для якої не було жодних конституційних підстав. 
Він категорично вимагав скасування будь-якої цензури.

Потім до керівництва з’їзду в телеграмах і листах звертали-
ся численні члени Спілки письменників, підтримуючи вимоги 

64 «Ми працюємо, як зазвичай, до нас ідуть безліч людей зі своїми бідами — 
теж як зазвичай» (анг.).
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Солженіцина або, принаймні, закликаючи до відкритого обго-
ворення змісту його листа. Один письменник, друг Копєлєва, 
зібрав підписи під спільним посланням керівництву З’їзду. Він 
показав Копєлєвим листа, але заперечив проти їхніх підписів 
на тій підставі, що це може зашкодити справі. «Я тоді не знав, 
чи ображатися, чи пишатися», — писав Копєлєв у своїх москов-
ських спогадах. [8] Фактично, він і досі офіційно був членом 
Спілки письменників.

А проте, Копєлєв вирішив, що хоч колега йому й не довіряє, 
та рота йому не заткнути, й надіслав власну заяву до президії 
з’їзду письменників. У ній він виклав власне фундаментальне 
обґрунтування листа Солженіцина й закликав до серйозно-
го обговорення вимоги про скасування цензури. Про природу 
літературної цензури він висловився так: «Діяльність цензури 
завдає шкоди — а часто і непоправної — не лише літературі, спо-
творюючи художні твори й деморалізуючи авторів і редакто-
рів, — а й усьому народу, підриваючи довіру до друкованого сло-
ва, виховуючи лицемірство, опортунізм, байдужість до брехні, 
і пригнічує почуття громадянської відповідальності». [9]

Можливо, вирішальним кроком, який змусив радянських 
партійних гвардійців і цензорів ідеології однозначно зараху-
вати Копєлєва до небезпечного виду інакодумців, стала публі-
кація його неортодоксальних політичних поглядів в одному із 
зарубіжних видань. У віденському журналі «tagebuch» у січне-
во-лютневому номері за 1968 рік з’явилася детальна стаття Льва 
Копєлєва, де той виклав свій погляд на питання «Чи можлива 
реабілітація Сталіна?» Питання автору поставив якийсь спів-
робітник газети, який, мабуть, був із ним добре знайомий, бо 
ж у своїй листовній відповіді Копєлєв звертається до нього — 
«мій друже». [10]

Віденський «tagebuch» — це часопис, заснований після Дру-
гої світової війни, близький до KPÖ65 і часом фінансований його 

65 Комуністична партія Австрії (Kommunistische Partei Österreichs, KPÖ) — 
єврокомуністична партія в Австрії, заснована в 1918 році.



184

VIII.  На боці інакодумців (1968–1980)

коштом; підтримували чимало лівих європейських інтелекту-
алів, як-от Дьордь Лукач, Ерік Гобсбаум і Ришард Капусцін-
ський. Тираж цього видання був скромним — у найкращі роки 
він сягав 10 тисяч з гаком примірників. Коли дійшло до подій 
«Празької весни» 1968-го року, «tagebuch» чимраз ясніше відбі-
гав ортодоксальної партійної лінії KPÖ, аж поки це не спрово-
кувало відкритий розрив. Із розпадом Східного блоку 1989-го 
року збанкрутувало й саме видання. 

На початку 1968 року Копєлєв у своєму тексті наголошує, 
що в сучасних статтях у різних радянських журналах справді 
простежується тенденція до відновлення культу Сталіна. Втім, 
на його думку, — впевнено веде він далі, — такі тенденції не пе-
реважатимуть. Адже умов, які призвели до появи культу Сталі-
на за свого часу — таких, як колись глибоко вкорінене в масах 
переконання, що без необмеженого й абсолютного авторитету 
наймудрішого вождя Радянський Союз не зміг би перемогти 
нацистську Німеччину — сьогодні вже немає. Після викриттів 
XX і XXII з’їздів партії, які засудили жорстокі злочини сталін-
ського насильницького режиму, «міфологію культу Сталіна 
було зруйновано раз і назавжди»; після всього того, що відомо 
сьогодні про Сталіна та його правління, «пробачити Сталіна 
означає звести наклеп на соціалізм». Тому слід було показати 
їхнє місце «захисникам і реставраторам культу Сталіна» через 
вільне публічне обговорення «конкретної історичної правди та 
грамотної марксистської критики». Рішучий захист від неоста-
лінського відродження «потрібен нашій країні, всім її друзям, 
справі соціалізму в усьому світі», завершує Копєлєв із соціаліс-
тичним запалом свою заяву у «tagebuch».

За кілька тижнів після цієї публікації, в березні 1968 року, 
Копєлєв цитує розмову, що відбулася в Московському міськкомі 
КПРС. Прийняв його голова Департаменту культури Юрій Вер-
ченко, який довго обговорював із Копєлєвим його діяльність 
останнього часу, яка, за його словами, є несумісною з поведін-
кою непохитного члена партії. (1966-го року Верченко був ди-
ректором видавництва «Молода гвардія»; в той час він в остан-



185

Виключення з комуністичної партії

ню хвилину намагався завадити публікації книжки Копєлєва 
про Брехта).

Згодом Копєлєв опублікував зміст цієї розмови, хоча не-
відомо, чи є цей текст офіційною стенограмою, чи записом 
з пам’яті. [11] Привітавшись у формально ввічливій манері, 
функціонер одразу ж звернув розмову на статтю Копєлєва у ві-
денському «tagebuch», з якою уважно ознайомилися в Москві. 
Він також згадав різні листи на адресу партійних і державних 
органів, у яких Копєлєв критикував січневий судовий процес 
над двома правозахисниками Олександром Гінзбургом, Юрієм 
Галансковим і двома іншими підсудними. Їх засудили до кіль-
кох років тюремного ув’язнення за складання «білої книги» 
з документами про суд над Синявським і Даніелем та публіка-
цію її в самвидаві.

Вказав Верченко й на виступ Копєлєва у секції прозаїків 
Спілки письменників, який відбувся кілька днів тому. У своєму 
короткому слові Копєлєв виступив категорично проти обрання 
редактора літературного журналу «Москва» в адміністрацію 
секції на тій підставі, що той захищав тенденції до відновлення 
культу Сталіна. [12] Стверджуючи про нібито спроби ресталіні-
зації та про нібито порушення закону з боку державних органів, 
Копєлєв «об’єктивно — свідомо чи несвідомо — підтримував во-
рогів нашої країни та нашої партії», завершив В. Верченко.

Копєлєв відкинув ці звинувачення й зауважив, що у згада-
них листах і у своїй статті у віденському журналі він, зрештою, 
захищав саме партійну лінію та відновлення ленінських норм 
проти спроб реабілітувати культ особи Сталіна. «Те, що я напи-
сав і сказав, я написав і сказав як комуніст», — впевнено заявив 
він. За його словами, він сам довгенько був сталіністом, і на-
віть десять років, проведених у таборах і в’язницях. Але після 
XX з’їзду партії йому довелося визнати, що реабілітацію культу 
Сталіна треба було відвернути всіма засобами, передбаченими 
Статутом партії та Конституцією СРСР.

Очевидно, Копєлєв від самого початку знав, що після цієї 
розмови питання його виключення з партії значною мірою буде 
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вже вирішено — якщо тільки він не похитнеться й не відмовить-
ся від критики офіційної партійної лінії, в кожному разі, не візь-
ме на себе зобов’язання утриматися від подальших публічних 
протестів в майбутньому. Але він не був готовий піти на такі 
поступки. «Ви прекрасно знаєте, — наголосив він партійному 
чиновникові Верченку, — що завтра я не можу говорити інакше, 
ніж учора, бо ж це було б неправдою і лицемірством». Утім, він 
сказав, що хоче залишатися чесним — «і перед партією, і перед 
кожною людиною. І за це Ви хочете мене виключити». Нікого не 
виключають за чесність, заперечив Верченко, але нинішні погля-
ди й поведінка Копєлєва зараз несумісні з партійним квитком.

Через два місяці, у травні 1968 року, Свердловське районне 
бюро КПРС міста Москви своїм рішенням виключило Копєлєва 
з лав партії. Це було друге вигнання з ідеологічного ордену з то-
талітарними претензіями. Вперше його виключили в 1945 році 
після того, як його, тоді ще кандидата в члени партії, було за-
арештовано на фронті. Після його офіційної реабілітації партія 
знову прийняла його повноправним членом у 1957 році. Навес-
ні 1968 року, невдовзі після виключення з партії, він позбувся 
і своєї колишньої посади наукового співробітника Інституту 
історії мистецтв.

З матеріального погляду втрата роботи в Інституті істо-
рії мистецтв була тяжчим ударом, адже тепер у 56-річного 
Копєлєва вже не було постійної роботи та регулярного заро-
бітку. Можливо, саме з цієї причини він намагався оскаржити 
своє звільнення з інституту — проте ці зусилля були даремни-
ми. Проте спочатку Копєлєв не почувався ані переслідуваним, 
ані ізольованим, про що він пише у своїх московських мемуа-
рах. [13] Чимало друзів і знайомих у його особистому оточенні 
опинилися у схожій ситуації. І всі ці «покарані» люди отриму-
вали підтримку з різних боків.

У деяких дружніх редакціях Копєлєвим пропонували під-
писані минулою датою угоди, щоб в разі будь-яких перевірок 
з боку політичних «сторожових псів» вони могли сказати, що 
про цю співпрацю було домовлено давно. Крім того, він отри-
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мував контракти на твори, які можна було видати під псевдо-
німом, як-от переклади або інформаційні матеріали, замовлені 
з конкретної літературної тематики. За таку роботу, — в цій ро-
лі Копєлєв іронічно називав себе «перекладачем-привидом», — 
йому без зайвих церемоній виплачували аванси доброзичливі 
знайомі чи колеги.

Однак Копєлєви навряд чи змогли б заробляти на життя 
таким «додатковим доходом» або тільки за умови суворих ма-
теріальних обмежень, якби дружина Лева Рая не примушувала 
себе й далі тяжко працювати, щоб заробити на хліб. Щоправда, 
вона вже в 1961 році звільнилася з постійної посади в редакції 
журналу «Иностранная литература» — офіційно «через власні 
дослідницькі проєкти», а насправді через внутрішні розбіжно-
сті з ідеологічно опортуністичним курсом редакції. Та вона за-
лишалася позаштатним співробітником журналу й працювати 
в цьому статусі їй доводилося більше, ніж раніше, ще й братися 
за інші завдання в царині журналістики. [14]

Після виключення Лева з партії та звільнення з Інституту 
історії мистецтв поступово склався «поділ праці» між Копєлє-
вими, що його він описує у своїх московських мемуарах так: 
«Я дозволяв собі писати й говорити вголос усе, що думав, і так, 
як думав, а згодом дозволив собі друкувати статті та книжки за 
кордоном, давати телевізійні інтерв’ю тощо, бо Рая дбала про 
наше існування — моє та наших дітей і онуків. Після 1966 року 
аж до 1980-го, до дня арешту й висилки А. Сахарова, — вона не 
підписувала тих листів, які хотіла б підписати, не давала ін-
терв’ю іноземним кореспондентам, які могла б дати, не дозво-
ляла публікувати за кордоном свої праці, що вже зберігалися 
там у наших друзів. І тому ще до того, як ми стали пенсіонера-
ми, ми могли жити на її гонорари, могли користуватися блага-
ми Літфонду, себто лікуватися в поліклініці, їздити в будинки 
творчості, жити в кооперативі Спілки письменників». [15]

Через цю прагматичну стриманість Рая часто-густо почу-
валася винною, коли йшлося про політичні протести. «Прова-
дити таке життя бувало важко, бувало соромно, гірко...», — пише 
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вона у своїх московських мемуарах. Але вона й далі дотриму-
валася такого поділу праці — «заради сім’ї». «Бо з 1968 року, 
майже дванадцять років, прожила з відчуттям загрозливої не-
безпеки». [16]

Копєлєв дивом уникнув вигнання зі Спілки московських 
письменників, до якого ось-ось мало дійти слідом після його 
виключення з партії — здебільшого завдяки журналістським 
зусиллям Гайнріха Бьолля. Це йому підтвердив літературний 
функціонер В. (ймовірно, той самий Ю. Верченко, який викли-
кав його в московський партійний офіс на розмову в березні), 
що його він у червні здибав у поліклініці. Копєлєв записав ос-
таннє зауваження так: «Можеш передати своєму Бьоллю дуже 
велике спасибі. [17] У Президії (Спілки письменників) вже було 
вирішено тебе виключити, заодно вже й із Літфонду. Але Бьо-
лль там цілу адвокатську промову закотив. Про тебе та про 
Бориса Біргера [приятель Копєлєва, московський художник — 
Р. М.]. По радіо, в газетах бив на сполох. А ми з ним сваритися не 
хочемо. Так що обмежилися суворою доганою». Функціонер В. 
посилався на виступ на радіо, а також на статтю в «Die Zeit» від 
10 травня 1968, що вийшла під назвою «Промова на захист дру-
га», у якій Бьолль рішуче писав, що переслідування та репресії 
проти радянської інтелігенції ллють «воду на млини» затятих 
ворогів СРСР на Заході. [18]

РАДЯНСЬКЕ ВТОРГНЕННЯ У ПРАГУ – 
«ТОЙ КЛЯТИЙ ДЕНЬ»

Ще виразнішим, аніж такі ознаки практичної солідарності, 
напевно, був ще один фактор, через який Копєлєв втратив надії 
на краще майбутнє за соціалістичного ладу після того, як йо-
го виключили з партії та вигнали з інституту: «Празька весна». 
«Того літа, — пише він 1968 року в московських мемуарах, — 
я не зустрічав ані зневірених, ані заляканих. І весь цей час не 
слабшало напружене очікування: що в Чехословаччині?». [19]
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Як і багато лівих на Сході та Заході, — й чимало лібераль-
них інтелектуалів за межами таких ідеологічних класифіка-
цій — Копєлєв покладав великі надії на експеримент, відомий 
як «Празька весна». Йшлося про розвиток «комунізму з люд-
ським обличчям», без державної цензури та репресій проти 
інакодумців, який намагалися реалізувати навесні 1968 року 
чехословацькі комуністи з першим секретарем КП Дубчеком 
і президентом Свободою. Деякі прихильники цього експери-
менту також говорили про «Третій Шлях», нову модель суспіль-
ства, серединну між комунізмом і капіталізмом.

Копєлєв зі зрозумілих причин неабияк переймався цими 
подіями. У листі до Гайнріха Бьолля від 1 серпня 1968 року він 
назвав Чехословаччину «розрадою» і «просвітком у темному 
небі новітньої історії». «Якби я лише міг молитися, я б молився 
щоранку й щовечора: «Оберігай, Боже, Чехословаччину, бережи 
її серед братів-ворогів!» [20]

Тим разючішим був удар і розчарування, яке охопило 
Копєлєва, й тим більший сором він відчував за руйнування 
цього експерименту через вторгнення 21 серпня в Чехословач-
чину військ Варшавського договору з так званих братських кра-
їн під орудою та примусом СРСР. У листі до свого друга Макса 
Фріша в жовтні він писав: «З того проклятого дня (21 серпня) ми 
жили в іншій добі; для мене ці два місяці були невимовною су-
мішшю гірких почуттів і болю, сорому, майже відчаю — і рап-
тових надій від радісно гордих думок: чого ці чехи та словаки 
домоглися, попри все... і знову ж таки, як кошмар, усвідомлення 
того, що саме мої співвітчизники їздять тамтешніми вулицями 
на танках і бронетранспортерах, страшні, ненависні й знева-
жувані — і все це з повним правом. Та я міг би писати цілі томи, 
але це було б лише переливання з пустого в порожнє». [21]

Не менше розчарування через силову зраду Кремля кому-
ністичної «братньої країни» пережив і Гайнріх Бьолль. Він, не 
підозрюючи лихого, прибув до Праги 20 серпня разом зі своїм 
сином Рене, щоб, як він писав у вересні в листі до Копєлєва, «на 
місці як слід вивчити чеське диво», але коли вони прокинулися 
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21 серпня «рано-вранці, це сталося!». Радянські війська суну-
ли вулицями та площами Праги. «Це було якесь божевілля!», 
і він, природно, просидів у Празі всі чотири дні, боячись, що 
вона «вибухне», себто дійде до кривавих боїв між «зневіреними 
чехами» і «не менш зневіреними радянськими солдатами». [22]

У Лева та Раї Копєлєвих були дуже особисті сімейні при-
чини, крім глибокого політичного розчарування з огляду на 
знищення празького експерименту, щоб вболівати за те, чим 
обернеться ця трагедія. 25 серпня сім молодих радянських 
громадян узяли участь у демонстрації на Красній площі в Мо-
скві проти вторгнення радянських військ до Чехословаччини. 
Вони розгорнули там плакати з такими написами, як «Свобо-
ду Дубчеку!», «Руки геть від Чехословаччини!», «За вашу і нашу 
свободу!». За кілька хвилин протестувальників схопили агенти 
КДБ і доправили до в’язниці. Одним із семи протестувальників 
був Павло Литвинов, ще донедавна чоловік Левової дочки Маї 
й онук колишнього міністра закордонних справ СРСР Макси-
ма Литвинова. Майя також була на Красній площі під час цього 
зовсім несподіваного за радянськими мірками інциденту — 
в групі друзів-свідків, які оточили протестувальників. [23]

За день до демонстрації Майя та Павло Литвинов ненадов-
го заскочили до Копєлєвих. Очевидно, вони натякали на май-
бутню акцію на Червоній площі. У кожному разі Рая вийшла зі 
своєю пасербицею до ванної, щоб перемовитися сам-на-сам, 
і благала Майю тримати батька подалі від цієї історії, сказав-
ши, що вона боїться арешту і що повторне тюремне ув’язнення 
для Лева означатиме смерть. Вочевидь, Майя поставилася до 
цих страхів не надто серйозно. «Між нею та мною виникає від-
чуженість», — зазначила Рая в своїх мемуарах. [24]

У жовтні 1968 року судили сімох демонстрантів. Завдяки 
посвідченню члена Спілки письменників Копєлєв зміг як гля-
дач спостерігати за першим судовим процесом; він усе детально 
записував. На другий судовий розгляд його не допустили. Пав-
ла Литвинова засудили до п’яти років заслання в сибірському 
поселенні на північ від Чити. Дочка Лева Майя поїхала разом із 
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ним на заслання зі своїм тодішнім семирічним сином Дмитри-
ком від першого шлюбу. Це нагадує традицію тих 13 жінок-де-
кабристів, які з власної волі поїхали за своїми чоловіками, сво-
їми коханими, засланими до Сибіру після невдалого груднево-
го повстання декабристів проти царя Миколи I 1825 року.

Про цю подію, від якої так болісно постраждали він і йо-
го родина, Копєлєв писав у згаданому листі до Макса Фріша: 
«Ми всі захоплюємося молоддю й не робимо із цього жодного 
секрету. Але я сам так не можу й так не робитиму, і не лише 
зважаючи на можливе покарання; не тому, щоб мені не хоті-
лося ще раз сідати в тюрму, а тому, що відчуваю, що це не має 
сенсу». [25] Тож Копєлєв вказує, що такі прямі провокації проти 
всесильної держави є, на його думку, не надто корисними й не 
вельми дієвими. По-перше, це не похитнуло би владу держави, 
а по-друге, такі дії все одно могли би зачепити безліч безневи-
нних жертв — у вигляді ще лютіших соціальних репресій.

У цьому контексті Копєлєв посилається на образ Дон Кіхо-
та, який сміливо налітав на всілякі перешкоди верхи на своєму 
коні Росинанті. Але ж «бідний лицар з Ла-Манчі ризикував ли-
ше своєю шкурою. А той, хто хоче сьогодні верхи на Росинанті 
перти проти танків у Празі або проти тутешньої влади, може 
спровокувати постріли, які поцілять багатьох і принесуть ре-
зультат, протилежний насправді бажаному». [26] Водночас він 
наголошує у своєму листі, що аж ніяк не буде «завивати з вовка-
ми» на угодовський лад і не даватиме самі лише розпливчасті 
відповіді, коли хтось прямо питатиме його про події у Празі. 
«Краще померти, ніж брехати та допомагати брехунам».

РОЗБРАТ ІЗ СОЛЖЕНІЦИНИМ

Відносини Копєлєва з його другом з «Шарашки» Солжені-
циним від кінця 1960-х років стали ще тіснішими і значною 
мірою не спричиняли ніяких проблем. У своїх спогадах Рая 
описує, як 25 серпня, в день акції протесту на Красній площі 
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проти вторгнення в Чехословаччину, про яку Копєлєви дізна-
лися лише наступного дня; вони з Левом і з Паніними їздили 
на дачу Солженіцина в Рождєстві, недалеко від Калуги. Солже-
ніцин, у якого в той час уже була автівка, забирав гостей на 
вокзалі. Після того, як Панін і собі сів в авто, Лев, якщо вірити 
Раї, чомусь узявся цитувати вірші Мао Цзедуна. «Негайно за-
варюється та сама нескінченна суперечка, немов вони ще на 
«Шарашці»: коли почалося [виродження ідеї революції — авт.]? 
У 1902 році? [1903? 1917? 1937? — Р. М.]» [27]

Під час відвідування доглянутого дачного саду перша 
дружина Солженіцина Наталія Решетовська сфотографувала 
«Трьох героїв “Кола Першого”»: Нержина, Рубіна, Сологдіна.

Минуло два десятиліття, відколи вони скніли у «Шарашці», 
й лише чотири дні відтоді, як війська Варшавського договору 
вдерлися в Чехословаччину, комуністичну «братську країну», 
і це вторгнення збурило півсвіту. Природно, обговорюється це 
болюче питання. «Головний мотив — ганьба співучасті, ганьба 
нашого рабства..., — пише Рая, і править далі: — Чоловіки бе-
руться азартно сперечатися, давно я не відчувала так наочно 
їхньої зв’язаності, давньої, глибоко вкоріненої. Слава Богу, що 
після сварки зберігся спільними зусиллями поганенький мир. 
А зараз здається — не такий уже й поганенький». Через деякі 
розбіжності на ґрунті політики цей доволі нестабільний мир 
між Копєлєвим і Солженіциним зберігався в наступні кілька 
років. Однак немає сумнівів у тому, що політичні розбіжно-
сті, що вже вилізли, як шило з мішка, в роки їхнього спільного 
ув’язнення в «Шарашці», невпинно накопичувались у ці роки, 
попри те, що обидва вони відверто їх не висловлювали. У кож-
ному разі, у своїх листах Солженіцин і далі звертається до свого 
друга, називаючи його пестливо «Льовушкою», а також звіря-
ється йому, коли йдеться до якихось особистих суперечок — так 
було, приміром, у жовтні 1970 року, коли його перша дружина 
Наталія Решетовська спробувала накласти на себе руки. [28] 
Промова, яку Солженіцин підготував до вручення Нобелівської 
премії з літератури в 1970 році (і яку автор тоді не зміг виго-
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лосити в цій редакції, бо ж церемонія вручення премії, запла-
нована в посольстві Швеції в Москві, теж не відбулася) [29], він 
відправляє Копєлєву з рукописною присвятою «Моєму дорого-
му старому другові Льовушці Копєлєву».

Але у вересні 1973 року Копєлєв написав своєму другові 
Бьоллю, обурений і водночас зневірений: «Тепер я теж значною 
мірою сперечаюся з О. С. — його базікання про мир і насиль-
ство справді довело мене до розпачу. Це ж треба, щоб він ви-
ставив себе таким дурнем і щоб так нерозважливо й безглуздо 
нападав на всіх людей, на друзів зовні, надто ж тих, хто допо-
міг йому з досі чинною недоторканністю та посприяв зі міжна-
родною аудиторією». [30] Копєлєв посилається на опубліковану 
незадовго до цього на Заході статтю Солженіцина під назвою 
«Мир і насильство»66. У ній Солженіцин критично оцінює полі-
тику розрядки західних держав щодо радянського режиму. За-
хідних політиків і ліберальних інтелектуалів, які виступали за 
цей курс розрядки — у той час і в Європі, і в Америці його кри-
тикували — автор звинувачує у виправданні наївної політики 
умиротворення радянського агресора. [31]

Цікаво, що Копєлєв у листі до Бьолля не згадує про те, 
що у своєму виступі Солженіцин прямо висунув на Нобелів-
ську премію миру фізика й правозахисника Андрія Сахарова. 
Чи мав би він рішуче зректися думки про цю обставину у своє-
му роздратованому обуренні, вважаючи, що напад Солженіци-
на на Захід є глибоко несправедливим і брутальним? У всякому 
разі, він, звичайно ж, не заперечував проти присудження Нобе-
лівської премії миру Сахарову, з яким останнім часом неабияк 
заприятелював. Коли через два роки Сахаров справді отримав 

66 Написана влітку 1973 у Фірсановці (під Москвою). У вересні 1973 року 
статтю було запропоновано паризькій газеті «Monde» через її московського 
кореспондента. Відкинуто. Тоді передано до Норвегії, де й надруковано в га-
зеті «Aftenposten» 11 вересня 1973 р. Одразу після цього її було опублікова-
но англійською («New York Times», 15 вересня 1973 р.) і німецькою («Neue 
Ziircher Zeitung», 16 вересня 1973 р.), — а потім і російською в низці емігрант-
ських видань.
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премію, Копєлєв був у захваті від цього рішення і одним із пер-
ших привітав його особисто.

У згаданому листі до Бьолля Копєлєв також обговорює 
складність публічної критики радянського режиму з боку опо-
зиціонерів або опонентів, до яких нині належить і він сам. При 
цьому він ризикує перейти на бік опортуністів, лояльних до ре-
жиму. Тому про будь-яку, «навіть найменшу критику заборо-
неного, переслідуваного» в Радянському Союзі, на його думку, 
нічого було й думати. «Що ти можеш зробити? Отож ти просто 
лаєшся зі своїми та скаржишся друзям, як тобі зараз», — пояс-
нює Копєлєв побратиму в Кьольн.

Неспокій і сум обіймав Копєлєва: нащо він накинувся на 
Солженінина з образливими звинуваченнями восени 1973 ро-
ку, хоч і записав їх усі лише у приватному листі. Лише через 
кілька днів він написав нового листа Бьоллю, визнавши, що йо-
го критика Солженіцина та інших дисидентів цього консерва-
тивно-національного спрямування (в попередньому листі зга-
дувався на ім’я Володимир Максимов), імовірно, була занадто 
«дратівливо емоційною», несправедливою й однобічною. «На-
решті, я сам хочу розуміти, а це означає прощати, терпіти або, 
принаймні, не квапитися з осудом. Але дається це мені на пре-
велику силу!» [32] За тих років такі самокритичні оцінки вкрай 
рідко нотувалися, коли йшлося про строкаті лави радянських 
інакодумців і борців за громадянські права.

Але й рішення Копєлєва виявити стриманість, засуджуючи 
Солженіцина в приватному листуванні, не забарилося. Втім, за 
цей час особисте становище Солженіцина радикально змінило-
ся. 12 лютого 1974 року, невдовзі після того, як на Заході було 
опубліковано перший том «Архіпелагу ГУЛАГ» Солженіцина, 
його епопеї, присвяченої радянській табірній системі, автора 
затримали в Москві й через два дні депортували літаком до 
Франкфурта. Перші кілька днів на Заході Солженіцин жив у за-
міському будинку свого друга-письменника Гайнріха Бьолля 
в Ланґенбройху під Кьольном.
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Тієї ж ночі, коли було затримано Солженіцина, Копєлєв на-
писав спонтанний текст солідарності, підтримуючи свого ста-
рого друга й товариша у нещасті з «Шарашки», і вранці наступ-
ного дня передав іноземному кореспондентові телефоном.

«Мені пощастило зустрітися з Олександром Солженіциним 
27 років тому», — так починається цей текст. [33] Із ним Копєлєв 
мордувався у таборі, листувався з ним, коли той був тяжко хво-
рий, ризикуючи померти від раку, коли жив у вигнанні, знову 
зустрівся з ним, вважаючи навчителем (у Рязані), і навіч ба-
чив, як письменник Солженіцин швидко отримав національ-
не й міжнародне визнання. Завжди й усюди Солженіцин був 
«однодумцем, одержимим пристрасним усвідомленням свого 
обов’язку як громадянина та письменника». Усвідомленням то-
го, що ти повинен від імені мільйонів, тих, які вже не можуть 
нічого сказати — всіх знищених, усіх замучених до смерті тор-
турами, голодом і примусовою працею». Солженіцин, за його 
словами, є «спадкоємцем шляхетної традиції російської літе-
ратури, традиції Герцена, Лева Толстого, Достоєвського, моло-
дого Горького».

Його затримання стало важким ударом для нього, його 
родини, друзів, читачів — «актом самовиказувального, слі-
пого свавілля», але це була й нова моральна перемога Солже-
ніцина, яка підтвердила правду й актуальність його останніх 
книжок. [34]

Це рішуча заява проти диктаторського вигнання незручно-
го письменника та визнання незаперечних заслуг Солженіцина, 
поза всяким сумнівом, є глибоким внутрішнім переконанням 
Копєлєва. Але за всієї своєї пристрасної відданості принципу 
свободи слова, навіть у соціалістичному суспільстві, та за всієї 
поваги до титанічних досягнень Солженіцина як письменника 
та критика режиму, він не був готовий приховувати свої дедалі 
різкіші розбіжності з політичними поглядами свого давнього 
товариша. Він уже не бачив підстав для цього, хоча б тому, що 
Солженіцин тепер жив — проти власної волі — зі своєю сім’єю 
на Заході. Це означало, що він був певною мірою захищений від 
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подальших утисків з боку радянського репресивного апарату. 
Крім того, в цій новій ситуації, як здавалося, небезпека того, що 
критичне обговорення світоглядних ідей Солженіцина хтось 
може невірно витлумачити як згоду з позицією Кремля або ж 
навмисно перекрутити, стала меншою.

ОБУРЕННЯ З ПРИВОДУ 
«ЛИСТА РАДЯНСЬКОМУ КЕРІВНИЦТВУ» 

СОЛЖЕНІЦИНА

Восени 1973 року, перед депортацією, Солженіцин написав 
«Відкритого листа радянському керівництву», в якому запро-
понував радикально відмовитися від «мертвої ідеології» марк-
сизму та попередив про війну з Китаєм, якої навряд чи вдасться 
уникнути, якщо радянське керівництво й далі здійснюватиме 
політику імперіалістичної експансії. Водночас він вважав, що 
західну цивілізацію з її згубною вірою в нескінченний економіч-
ний і матеріальний прогрес підточує серйозна внутрішня криза. 
Щоб урятувати Росію від таких згубних сценаріїв, Солженіцин 
запропонував радянському керівництву самостійно зосереди-
тися на мирному, насамперед аграрному розвитку досі незасе-
лених просторів російського Північного Сходу — мудро зрікаю-
чись «сучасних технологій гігантизму» та безглуздої конкурен-
ції за престижні проєкти, як-от космічні подорожі. Водночас, 
на думку автора, очолити Росію безумовно має «авторитарна 
структура», бо ця країна вже тисячу років живе в такій систе-
мі. «Нестерпною є не сама авторитарність, але — нав’язувана 
повсякденна ідеологічна брехня», — твердив Солженіцин. [35]

Як і слід було очікувати, Солженіцин так і не отримав від-
повіді на цей лист від кремлівського керівництва. Тому він 
вирішив опублікувати його як «Відкритий лист»67 незабаром 
після свого вислання з Росії. Копєлєв був обурений цим див-

67 Насправді він зветься «Лист вождям Радянського Союзу».
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ним місіонерським трактатом, у якому не було ані тіні питань 
і сумнівів і який романтизував російське минуле й почасти 
ґротескно спрощував світове політичне сьогодення. Наприкін-
ці травня 1974 року він написав Гайнріху Бьоллю, що цей лист 
став для нього «дуже тяжким ударом». В останні роки він уже 
затято сперечався з Солженіциним з приводу відносин із Захо-
дом та його «своєрідного нерозуміння всього, що відбувається 
на Заході, а також деяких розділів його власної історії». Але те-
пер, коли Солженіцин був поза небезпекою, він міг «принайм-
ні, покласти край своїй дружбі з ним перед друзями, адже вона 
все одно не один рік була односторонньою». [36]

Він не відмовляється «від усього доброго, що я сказав 
і написав про нього, — пише Копєлєв у тому ж листі до Бьол-
ля, — але тепер я вже не хочу зватися його другом, залишитися 
ним, я хочу, щоб ти дізнався про це першим», — хоча він на-
разі не може публічно дистанціюватися від свого колишнього 
соратника — «поки не з’явиться книжка Раї». Але потім, пише 
Копєлєв, він з усією ясністю хоче уточнити, що «теорії» Солже-
ніцина є «щонайбільше трохи підмальованою модифікацією 
шовіністичної “авторитарної” ідеології, яка панує — нехай і не-
офіційно — серед великих і малих звірів державного й партій-
ного апарату в нас». Він також не згоден із тим, що Солженіцин 
тепер хоче замінити «давно застарілі молот і серп» на «давньо-
руську корогву».

У посиланні на «книжку Раї», очевидно, йшлося про книж-
ку Раї Орлової про американського аболіціоніста Джона Брау-
на, яка, втім, хоча й була видана лише в 1975 році, себто через 
рік, але її наклад (він склав 200 тисяч примірників) було роз-
продано за кілька днів — цією новиною Копєлєв гордо поділив-
ся зі своїм другом Бьоллем у червні 1976 року. [37] Але Копєлєв 
так довго не хотів миритися з публічним розголосом, спричи-
неним його глобальним аналізом сьогодення та баченням май-
бутнього Росії у викладі Солженіцина. Уже восени 1974 року він 
завершив спростування «Відкритого листа Солженіцина до ке-
рівництва СРСР»; спершу воно поширилося в радянському сам-
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видаві, а тоді з’явилося й німецькою мовою вже коли Копєлєв 
перебував у вигнанні. [38]

Це войовниче спростування має обсяг понад півсотні сто-
рінок, тобто є навіть довшим за сам «Відкритий лист» Солже-
ніцина, в ньому відчувається незадоволена потреба добре на-
читаного російського «західника» й історика Копєлєва довести 
фактичні помилки авторитарного слов’янофіла та критика 
Просвітництва Солженіцина й протиставити йому власний гу-
маністично-інтернаціоналістичний світогляд. Спершу у своїй 
відповіді він іще раз говорить про «заслужену світову славу» 
Солженіцина як письменника, а також мужність і «шляхетний 
дух», які той виявив, наважившись на боротьбу з тоталітарною 
радянською державою. Проте, з огляду на спроби оповити його 
«аурою непогрішності», було не лише можна, а й потрібно в ін-
тересах серйозного пошуку істини, критично проаналізувати 
його погляди.

Копєлєв докладно розглядає першу частину «Відкритого 
листа» Солженіцина, що її загалом можна було б назвати «Захід 
на колінах». Катастрофічна слабкість західного світу, — писав 
Солженіцин, — «є здебільшого результатом історичної, психо-
логічної та моральної кризи всієї тієї культури і світоглядної 
системи, яка виводиться з доби Відродження та яка була оста-
точно сформульована просвітниками XVIII століття». 

Останній аргумент лежить в основі суперечки між захід-
никами та слов’янофілами, а отже, й в основі політико-ідеоло-
гічної суперечки між Солженіциним і Копєлєвим. У своїй від-
повіді Копєлєв конкретно звертається до цього питання, твер-
дячи, що засадничі тези Солженіцина про інтелектуальний за-
непад Заходу і втрата ним колишньої потуги «перегукуються» 
з «антизахідними» настроями старих слов’янофілів, а згодом 
«євразійців» і «молодих росіян», їхньою відмовою від усіх течій 
європейської світської, звільненої від релігійних догм думки». 
Зародилося це вільне мислення в епоху Відродження, а згодом 
його поглибили й поширили великі філософи європейського 
Просвітництва.
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Для Солженіцина саме ці приземлені розриви релігійних 
християнських зв’язків і дедалі більша індивідуалізація й ма-
теріалізація в західних суспільствах, на його думку, кинули 
Захід у глибоку кризу й «поставили його на коліна». Копєлєв 
зазначає, що такі погляди, звісно, сформульовано вже на само-
му Заході; тези Солженіцина в певному сенсі являють собою 
доволі поверхове «відображення культурних песимістів, як-от 
Шопен ґавер, Ніцше, Данилевський і Шпенґлер». [39]

Постфактум можна сказати, що Копєлєв мав рацію, кажу-
чи, буцімто головна теза Солженіцина про те, що Захід страж-
дає від невиліковної кризи, тоді як радянська дипломатія, про-
водячи експансіоністську політику, здобуває живосилом одну 
за одною перемоги, «суперечить реальності». Звичайно, навіть 
через 40 років після цієї суперечці численних ознак кризи за-
хідному світу не бракує. Але Радянський Союз, який нібито 
дедалі потужніше розширювався коштом західного світу, на 
початку 1990-х років уже тихо розсипався пилом. Комуністич-
ну ідеологію буденно поклали в архів, і колишні неросійські 
радянські республіки від України до Казахстану, від Кавказу 
до Прибалтики відокремилися від Москви й тепер існують як 
незалежні держави.

Однак у сьогоднішній Росії за президента Путіна відбува-
ється виразне відродження засадничої слов’янофільської ан-
тизахідної настанови, притаманної мисленню Солженіцина. 
Путін одночасно доповнює цю слов’янофільську реідеологіза-
цію вибірковим поверненням до колишніх царсько-радянських 
експансіоністських прагнень. Прикладами такої корекції кур-
су в слов’янофільсько-імперському напрямі, яку Копєлєв, без-
умовно, різко б розкритикував, є свавільна анексія Кримського 
півострова в 2014 році та військово-політична інтервенція на 
сході України, а також де-факто реінтеграція в 2008 році Абха-
зії та Південної Осетії, що входять до складу Грузії.

Наступна похмура візія у «Відкритому листі» Солженіцина 
про те, ніби нагальну загрозу війни між Радянським Союзом 
і Китаєм, можливо, теж видавалася реальною загрозою тоді, 
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коли писався його есей, у 1973 році. Але після розпаду СРСР 
військові сутички між державою-наступницею Росією та сьо-
годнішнім Китаєм, який після смерті Мао перетворився на ве-
лику економічну державу, вже не належать до реальних сцена-
ріїв. Утім, Солженіцин вже тоді наголошував, що коли ідеоло-
гічне протистояння між двома великими державами, які спові-
дують комунізм, зникне, то, ймовірно, до такої війни не дійде. 
Відколи СРСР дав дуба, це ідеологічне протистояння фактично 
стало неактуальним.

Але, відповідаючи на запитання про радянсько-китайське 
напруження, Копєлєв заглиблюється в історію. Він використо-
вує різні конкретні приклади, аби показати, що такі конфлік-
ти та територіальні узурпації траплялися задовго до перемоги 
комуністичної державної ідеології в обох країнах. Ідеологіч-
ні розбіжності між маоїстським режимом і радянською вла-
дою, яким Солженіцин надає такого кардинального значення, 
є здебільшого пропагандистськими гаслами, за якими стоїть 
звичайне прагнення до розширення імперської влади з обох 
боків.

Наприкінці далекосяжної дискусії про «Відкритий лист» 
Солженіцина Копєлєв характеризує пропаговані в ньому про-
позиції щодо відмови від сучасного світу з його «ексцесами 
демократії» як плутанину таких само суперечливих і «наївних 
політико-економічних фантазій». До них належать заклики до 
повернення в нібито сприятливіші умови християнської пра-
вославної віри, селянської простоти й «доброго авторитариз-
му» допетровської царської доби. Змінюючи історію в таких 
інтелектуальних іграх, автор безоглядно поминав такі жахливі 
факти, як криваві розправи Івана Грозного в Новгороді та Пско-
ві, перетворення селян на кріпаків, або «часи міжусобиць, коли 
бояри та священнослужителі завжди присягали на вірність но-
вим узурпаторам». [40]

У цій рішучій відмові від солженіцинської інтерпретації іс-
торії Копєлєв посилається й на близького йому фізика та право-
захисника Андрія Сахарова, який охарактеризував «Відкритий 
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лист» і його бачення майбутнього Росії як «релігійно-патріар-
хальний романтизм».68

Ще 1968 року, в рік вторгнення радянських військ до Чехо-
словаччини та придушення «Празької весни», Сахаров опублі-
кував меморандум під назвою «Як я уявляю собі майбутнє». 
Хоча адресований цей меморандум був безпосередньо керів-
ництву Радянського Союзу та громадянам його країни, а також 
«всім людям доброї волі в усьому світі», у вигляді відкритої пу-
блікації з’явитися він міг лише поза межами країн, які перебу-
вали під орудою комуністичних режимів.

На відміну від Солженіцина, який написав свого листа че-
рез п’ять років, Сахаров у листі до радянського керівництва аж 
ніяк не виступав за вилучення Росії зі світового контексту та 
зосередження на суспільстві, базованому на цінностях селян-
ської культури та християнства. Він радше окреслює всеосяж-
не мирне співробітництво між двома наддержавами того часу, 
Сполученими Штатами та СРСР, як рятівну перспективу для 
уникнення ядерної війни. Це, як сподівався Сахаров, призведе 
до чогось на кшталт зближення двох панівних політичних сис-
тем у тому сенсі, що капіталізм дедалі більше розвиватиметься 
в соціалістичному напрямі через соціальні реформи, тоді як 
у комуністичному СРСР внаслідок інтелектуально-політичної 
відкритості виникне багатопартійна система. [41]

Це бачення згодом теж виявилось ілюзією — принаймні, 
в тому, що стосується ідеї Сахарова про внутрішню лібераліза-
цію й демократизацію радянської системи. Проте, нині, через 
понад чотири десятиліття, можна констатувати, що Сахаров-
ський проєкт майбутнього є набагато ближчим до реального 
розвитку подій, аніж ідеал християнської авторитарної Росії, 
радикально відірваної від сучасного світу, виплеканий Солже-
ніциним. Однак ні Солженіцин, лауреат Нобелівської премії 
з літератури, ні Сахаров, лауреат Нобелівської премії миру, не 

68 Ідеться про статтю Сахарова «О письме Александра Солженицына «ВОЖ-
ДЯМ СОВЕТСКОГО СОЮЗА» 3 квітня 1974 року.
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очікували, що Радянський Союз розвалиться й розпадеться на 
окремі республіки до кінця XX століття. Навіть Лев Копєлєв, 
коли писав свою довгу відповідь на «Відкритий лист радян-
ському керівництву» Солженіцина, навряд чи міг собі уявити, 
що радянська держава за його життя зникне як суб’єкт міжна-
родного права.

Діяльність і заяви Солженіцина на Заході, в яких він і далі 
різко критикував дошкульне розмаїття думок в західних де-
мократіях і те, що він вважав надмірно млявою й поступливою 
позицією щодо радянської влади, аж ніяк не давали Копєлєву 
змоги якось пом’якшити своє ставлення до колишнього спод-
вижника. У листі від квітня 1975 року він з обуренням написав 
Бьоллю, що Солженіцин нещодавно повідомив пресі в Парижі, 
що Бьолль таємно вивозив рукописи Солженіцина з Радянсько-
го Союзу на Захід. Зрозуміло, в чому полягала мета Солжені-
цина: по-перше, він прагнув стати на заваді поїздкам Бьолля 
в Радянський Союз, адже хотів, щоб ця країна тепер з усіх боків 
бойкотувала німецького письменника. По-друге, Солженіцин 
надто розлютився на колишнього товариша (Копєлєва) після 
того, як той написав критичну відповідь на його «Відкритий 
лист радянському керівництву». Врахувавши, що Бьолль пе-
ревозив тексти Солженіцина на Захід, радянські чиновники 
могли легко вирахувати, що на Захід ці рукописи потрапляли 
через його друга Копєлєва. [42]

Це інтерв’ю в Парижі, а також остання книга Солженіцина 
«Билося теля з дубом» (в якій він описує свою боротьбу з радян-
ською владою) — «явища, які я коротко назвав би самозвинува-
ченням, яке перетворюється на самовиказування». Це, за його 
словами, трагічно, особливо для Росії і «для всіх людей, які ві-
рили й досі вірять в нього». І похмуро править далі (в своєму ли-
сті до Бьолля): «Для мене з ним покінчено, а для деяких людей 
тут теж. Погано, що багато друзів і «недругів» там у Вас сприй-
мають його серйозно, як представника Іншої Росії». Та Солже-
ніцин репрезентує лише частину «наших заклятих консерва-
тивних напівінтеллектуалів. І не дай Бог, щоб люди ці зрештою 
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прийшли до влади!». Нарешті Копєлєв просить свого німецько-
го друга не ображатися на нього за цей «риторичний сплеск», 
а «кому б я іще міг, як тут кажуть, поплакатися в жилетку»».

БЬОЛЛЬ ТЛУМАЧИТЬ ДУМКИ СОЛЖЕНІЦИНА

Гайнріх Бьолль відповів на емоційний сплеск Льва наступ-
ною поштою. Він, мовляв, хоче прояснити непорозуміння в Мо-
скві. Він категорично запевняє, що паризька заява Солженіци-
на про те, що Бьолль нібито привозив рукописи на Захід, не 
мала на меті нашкодити йому, Бьоллю або Копєлєвим у Москві. 
Солженіцин навіть заздалегідь, через довірену особу, запитав 
його, чи може він згадати, що Бьолль у той час вивіз його запо-
віт з Радянського Союзу і передав його адвокату Солженіцина 
Фрітцу Геебу в Цюріху. «Мій дорогий і найкращий, — пише Бьо-
лль Копєлєву, — будь ласка, скоригуй свій (цілком зрозумілий) 
гнів і свою (теж зрозумілу!) недовіру». І в самому кінці листа 
2 травня 1975 року він знову закликає свого московського друга 
«Будь ласка, виправ своє судження про О. С.!». [43]

Таким чином, Бьолль і Копєлєв тоді (й, імовірно, в пізніші 
роки, коли Копєлєви вже жили на Заході) суттєво розходилися 
думками в оцінці особистості Солженіцина та його публічної 
політичної діяльності. Бьолль набагато більше, ніж його друг 
Копєлєв, співчував різко негативним висловлюванням Солже-
ніцина на Заході, спрямованим проти так званої політики 
розрядки між західними урядами та брежнєвським режимом, 
а також проти лівих рухів на Заході загалом.

У довгій бесіді з літературним критиком Гайнріхом Форм-
веґом на тему «Солженіцин і Захід» [44] Бьолль намагається де-
лікатно пояснити неприязнь Солженіцина до західних лівих, 
спираючись на власний досвід у Радянському Союзі та числен-
ні контакти з тамтешньою інтелігенцією. Формвеґ критикує 
Солженіцина, твердячи, що той, певно, волів «своєрідний релі-
гійний і національний феодалізм» як суспільно-політичну аль-
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тернативу радянській диктатурі. Бьолль, який сам був одним 
із найвідоміших представників незалежних лівих у Боннській 
Республіці, твердить, що в Солженіцина він не може розгледі-
ти для себе такі погляди. Говорячи про радянських дисидентів, 
треба натомість знати одне: «що для них, для більшості з них, 
усе західне ліве спершу є підозріливим». І це стосується не ли-
ше Солженіцина, а й людей, які мають зовсім іншу думку.

Далі Бьолль каже, що помітив реакцію багатьох радян-
ських інтелектуалів, які є опонентами та критиками системи: 
«ліві — все одно що божевільні». І в цій реакції є свої підстави. 
«Їх слід зрозуміти, це треба поважати. Зрештою, у своїх край-
ніх проявах західні ліві трималися вельми, вельми наївно що-
до Радянського Союзу, наприклад, у 1950-і роки». Далі Бьолль 
твердить, що в цьому протистоянні Солженіцина і західних 
лівих він бачить забагато автоматичних реакцій з обох боків, 
а «замислитися ще ніхто не поспішає».

Чи прочитав Копєлєв і ці розважливі оцінки Бьолля полі-
тичних поглядів Солженіцина та їхніх витоків, невідомо. З пев-
ною часткою впевненості можна сказати, що на словах вони 
активно обговорювали цю тему наступними роками, а, може, 
й сперечалися про це. Але доказів того, що певною мірою різні 
думки Бьолля й Копєлєва щодо політичних ідей Солженіцина 
коли-небудь серйозно затьмарили їхню глибоку дружбу, немає.

Прикметно, що Бьолль набагато більше, ніж Солженіцина, 
критикує іншого радянського дисидента, Володимира Макси-
мова, за його релігійні слов’янофільські ідеї та гостру критику 
західної політики. Письменник Максимов, який залишив Ро-
сію навесні 1974 року й наступного року був позбавлений ра-
дянського громадянства, відвідав Бьолля в травні того ж року. 
Що непокоїло Бьолля у цьому гості — згодом він напише про 
це Копєлєву, — то це його цілком «русоцентричний» світогляд. 
Максимова не обходило нічого, що відбувалося у світі погано-
го. Йому важили тільки мільйони жертв у Радянському Сою-
зі. «Дуже шкода, боюся — хоча і на іншому рівні — схожі речі 
з С.[олженіциним]. Це своєрідна гордість за радянські страж-
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дання, поруч із якими блякнуть усі, усі лиха в світі... Цей од-
нобічний погляд на речі, — пише далі Бьолль, — залишив у них 
з дружиною вельми гнітючий осад, коли Максимов пішов, — на 
відміну від Солженіцина, який відвідував його трьома місяця-
ми раніше, додає він задля порівняння. [45]

Таким чином, Бьолль проводить чітку грань між поборни-
ком русофільського православ’я і полемістом Максимовим і по-
літично налаштованим Солженіциним, у якому він, проте, по-
важав видатну особистість і заслуги епохального письменника. 
У тому ж таки листі в травні 1975 року до Копєлєва, в якому він 
висловив жаль з приводу «русоцентричного» світогляду Макси-
мова, Бьолль, згадуючи лютневий візит Солженіцина у його за-
міському будинку в Ланґенбройху із захватом писав про «силу 
й надію», яка «підхопила [господарів — пер.], попри величезний 
ажіотаж, пов’язаний із його візитом».

Копєлєв теж був розчарований журналістськими хресто-
вими походами Максимова на Заході в ролі архі-консерватив-
но-ортодоксального агітатора. Він особисто знав автора в Мо-
скві й цінував його оповідання та новели. У вигнанні в Парижі 
Максимов потім став головним редактором журналу «Конти-
нент». У 1979 році, коли він опублікував ядучу полемічну статтю 
під назвою «Сага про носорогів» проти політичного плюраліз-
му, якого дотримувалися в західних демократіях і якого вима-
гали ліберальні дисиденти в комуністичному Східному блоці, 
Копєлєв написав запальну відповідь на неї, що вийшла на сто-
рінках західнонімецької газети «Zeit». Назва статті: «Російський 
носоріг на Дикому Заході. Аргумент дисидента в Москві проти 
апостола російського Відродження християнського духу». [46]

ПОЇЗДКА ДО РОДИНИ У СИБІР, СМЕРТЬ БАТЬКА

Восени 1972 року — через чотири роки після виключення 
Копєлєва з партії, що було практично рівносильно забороні 
на друкування його текстів у Радянському Союзі, — Лев і Рая 
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Копєлєви вирушили у тритижневу подорож потягом через Сибір 
до Владивостока. Там вони читали лекції у двох інститутах, 
Лев говорив про німецьку літературу, Рая — про американську. 
У листі до Гайнріха Бьолля від 12 жовтня 1972 року Копєлєв ви-
словив захват щодо довгої поїздки поїздом по Сибіру: «Ця по-
їздка перевершила всі наші сподівання, сім днів і ночей у потя-
зі, в купе на двох, читання й писання впереміш — у нас була ма-
ленька російська друкарська машинка — а назовні нескінченне 
кіно, гори, ліси й степи, хтозна-де залишилася вся та метушня, 
телефонні дзвінки, пошта, візити очікувані й несподівані». [47]

Найважливішим враженням цієї поїздки, проте, став візит 
Копєлєвих до своїх «дітей» в шахтарське селище «Верхні Ус-
сугли» недалеко від Чити. Під «дітьми» Лев має на увазі свою 
доньку Майю, яка поїхала за своїм чоловіком Павлом Литви-
новим на заслання у Сибір — через його участь у невеликій де-
монстрації протесту на Красній площі проти вторгнення ра-
дянських військ до Праги. [48] До «дітей» належала й «молодша 
дочка Майї та Павла Литвинових Лариса, тоді їй було два з по-
ловиною роки й вона крутилася як ведмедик у млині. «Ми сиді-
ли в маленькій, бруднуватій, але теплій хаті, поволі попиваючи 
впереміш горілку та каву», — розповідає Копєлєв своєму друго-
ві в Кьольні. А ще точилися цікавезні розмови про проблеми 
старої та нової історії.

Одного вечора, — продовжує Копєлєв, — вони зустрілися 
в будинку одного з Павлових друзів. Вони пили чудову горілку 
та їли різні страви з оленячого м’яса. Були шахтарі, водій ван-
тажівки, кочегар, електрик, фельдшер, поштовий працівник, 
учитель, лісник. «Ми розмовляли про світову політику та міс-
цеві події, про книжки... обговорювали Достоєвського й Толс-
того... читали всі Твої [мова про Бьолля — Р.М.] переклади». 
Сперечалися про проблему поколінь та екологію. «Не знаю, — 
пише далі Копєлєв, — як там робітники у Москві, на жаль, тут 
я зустрічаюся тільки з колегами та іншими інтелектуалами — 
вірніше, з «професійною інтелігенцією», — але ці східносибір-
ські робітники з багатолюдного куточка посеред вкритих тай-
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гою гір захоплювали нас своїм незачепленим інтелектом, небу-
денною впевненістю в собі».

«Після цього багато співали, — пише Копєлєв, — народ он 
там (в Сибіру) — почасти нащадки українських кріпаків і пере-
селенців, довгенько я не співав таких несамовитих старих рід-
них пісень. Співали ми й російські та сибірські пісні й танцюва-
ли так, як я, старий товстун, не насмілювався вже багато років, 
на кращий козацький лад, і маленька Лариса, що її мати — нянь 
там немає — весело пригорнула до себе».

Наприкінці 1974 року у віці 87 років помер батько Лева 
Копєлєва, Зіновій Якович. Після смерті своєї першої дружини 
Софії Борисівни, що, як уже згадувалося вище, померла за пів-
року до звільнення сина з «Шарашки» (грудень 1954 р.), агроном 
знову одружився. Зі своєю другою дружиною Ольгою Григо-
рівною, з якою Лев добре ладнав, Зіновій Якович, життєрадіс-
ний пенсіонер, часто вирушав у довгі мандри просторами Ра-
дянського Союзу. У листі до Гайнріха Бьолля від кінця травня 
1974 року Копєлєв розповідає про те, як відвідував свого літ-
нього батька в лікарні після важкого серцевого нападу й догля-
дав за ним разом з іншими рідними. Крім того, він подає яскра-
ву картину умов у радянських лікарнях. «Дідуньо вельми жва-
вий, просить газети, обговорює світову політику із сусідами по 
кімнаті, ми по черзі чергуємо в нього — з дружиною, з Раєю, 
вчора з ним був цілий день я... Дивне відчуття, коли доводиться 
поводитися з батьком, як з дитиною, годувати його з ложки... 
міняти білизну, допомагати сходити в туалет тощо. Медсестри 
та фельдшери там, як і в більшості лікарень тут, мають дуже 
багато роботи, їх замало і тому вони ледачі, як пес, недбайливі, 
якщо не сказати брутальні. Лікарі, напевно, гарні й дуже гарні, 
але не можуть з ними впоратися. Тож саме родичам доводиться 
допомагати в палатах для хворих після інфаркту, відбуваючи за 
фельдшерів». [49]

Навесні 1975 року померла й мати Раї, Сюзанна Ліберзон. 
Вона була чимось на зразок душі великої родини у старому вели-
кому помешканні на вулиці Горького, де виросла Рая й де кілька 
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років із нею мешкав і Лев. У листі англійською мовою Рая роз-
повіла Бьоллю про її смерть: «Мати померла, як і в ХІХ столітті, 
в оточенні своїх трьох дітей і шести онуків. Ми днювали й ночу-
вали біля її смертної постелі, я неабияк відчувала, наскільки ми 
всі близькі, по-справжньому пов’язані одне з одним». [50]

«ЗБЕРЕГТИ НАЗАВЖДИ» ВИХОДИТЬ У НІМЕЧЧИНІ

Улітку 1975 Віллі Брандт вирушає до Москви з візитом як 
голова СДПН. Цей візит був неоднозначним. Щоправда, Брандт, 
як федеральний канцлер, підтримував щільні контакти з то-
дішнім очільником Кремля Брежнєвим. Вони відіграли важли-
ву роль у реалізації нової «східної політики», ініційованої його 
урядом. Нова «східна політика» в Бонні, яка тоді спричинила 
чималі суперечки на Заході, означала певну нормалізацію від-
носин Західної Німеччини з країнами комуністичного Східно-
го блоку, а надто з НДР. А проте, в 1974 році одного із близь-
ких особистих помічників Брандта, Ґюнтера Гійома, викрили 
у шпигунстві на користь Східної Німеччини, через що Брандт 
негайно пішов у відставку з поста канцлера. Не було сумнівів 
в тому, що радянський уряд давно знав про цього «крота» НДР 
у Боннській канцелярії.

Той факт, що Брандт знову приїхав до Москви через рік піс-
ля того, як сталася ця шпигунська історія, означав, що, як го-
лова СДПН, він і далі вважав продовження Боннської «східної 
політики» політично важливим завданням, попри це особисте 
розчарування.

На початку липня 1975 року Віллі Брандт зустрівся з Левом 
Копєлєвим у московському офісі АRD69, який тоді очолював 
Фріц Пляйтґен, для 25-хвилинної розмови. Ініціатором зустрічі 
виступив Гайнріх Бьолль, який мав ближчі політичні й особисті 

69 ARD (Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der 
Bundesrepublik Deutschland) — Об’єднання публічно-правових радіостанцій ФРН.
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зв’язки з Віллі Брандтом. З практичного погляду вона була «так 
гарно задумана» Фріцем Пляйтґеном, як писав Копєлєв у листі 
своєму другові до Кьольна. Копєлєв був у захваті від особисто-
сті Брандта. Він бурхливо описав свої враження Бьоллю: «Осо-
бливо мене вразило в ньому органічна, природна єдність до-
тепного розуму та щирого народного духу... Добре, що в старій 
Європі є така людина; я щиро бажаю вашим співвітчизникам, 
щоб він і надалі міг сказати якнайбільше у великій політиці. 
Це було б найсприятливіше для маленьких людей». [51]

Під час цієї зустрічі було обговорено низку аспектів, які 
стосувалися радянських дисидентів або інакодумців. Брандт 
передав через Копєлєва теплі вітання Андрію Сахарову. Вплив 
Брандта і його відносини з радянськими лідерами відіграли 
значну роль в отриманні дозволу на відвідування Копєлєвими 
подружжя Бьоллів у Західній Німеччині через п’ять із полови-
ною років по тому. (Той факт, що Кремль відповів підлою відмо-
вою на запевнення в тому, що Копєлєви покинуть країну лише 
тимчасово і через кілька місяців зможуть повернутися, спону-
кав Брандта зробити гнівну й глибоко розчаровану заяву [52]).

Навесні 1976 року видавництво «Hoffmann und Campe Verlag» 
видало перший том мемуарів Лева Копєлєва під назвою «Збе-
рігати вічно» в перекладі німецькою — російське видання вже 
рік тому побачило світ в американському видавництві «Ardis» 
молодих американських друзів Копєлєва Карла й Еллендеї Про-
ффер. Книга зробила майже відразу ім’я Копєлєва відомим у Ні-
меччині — ще й тому, що в цих спогадах, безпосередньо з по-
гляду радянського офіцера, зачіпалася тема, на яку значною 
мірою було накладено табу не лише в Радянському Союзі з його 
режимом цензури, а й у західнонімецькому суспільстві: про ак-
ти насильства, грабежі та зґвалтування, скоєні радянськими 
солдатами під час вторгнення Червоної Армії до Східної Прус-
сії. У Федеративній Республіці Німеччині, з очевидних причин, 
ці інциденти тривалий час згадувалися щонайбільше на пери-
ферії суспільних дебатів, адже посилання на них могли збудити 
підозру в тому, що в такий спосіб хтось, мовляв, намагається 
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поставити під сумнів набагато системніші злочини, скоєні гіт-
лерівськими збройними силами проти цивільного населення 
в Радянському Союзі, або навіть потіснити причину вторгнення 
радянських військ до Німеччини в кінці Другої світової війни.

Крім цієї вибухонебезпечної з політичного погляду теми, 
про яку йдеться в перших мемуарах Копєлєва, добре налаго-
джений механізм реклами в Західній Німеччині забезпечив 
і публічне сприйняття та поширення книжки. [53] Гайнріх 
Бьолль, який разом із Ґюнтером Грассом був у той час найві-
домішим автором у Федеративній Республіці Німеччині, напи-
сав вельми особистий епілог до цього твору свого московсько-
го друга, що його видавець, само собою, зумисне використав 
у маркетинговій стратегії. Крім того, видавчиня «Zeit» Маріон 
графиня Дьонгофф, з якою Копєлєв дружив уже кілька років, 
подбала про те, щоб довгі уривки з цієї книги, збагачені щедри-
ми ілюстраціями, заздалегідь з’явилися на шпальтах поважно-
го щотижневого часопису.

З огляду на це впливова журналістка заздалегідь надруку-
вала детальний портрет Копєлєва в тій же газеті, де використо-
вувала цитати, що доводили його явну дистанційованість від 
політичних висловлювань його побратима з «Шарашки» Со-
лженіцина, який уже мешкав на Заході. Книга «Зберігати віч-
но» швидко піднялася до вершин продажів у Німеччині; вже 
в квітні 1976 року вона посіла перше місце у списку бестселерів 
«Spiegel».

Раніше Копєлєв був незадоволений німецьким перекла-
дом своїх спогадів, який йому надіслали неофіційними кана-
лами в Москву, перш ніж видати саму книжку. У довгому листі 
до Гайнріха Бьолля в липні 1975 року він писав: «Так, є в мене 
зараз теж досить поганий досвід, це німецький переклад мо-
го «ґроссбуха» — зразки його, які я вже бачив в обсязі близько 
250 машинописних сторінок, мало не довели мене до розпачу. 
Гедді Просс — прекрасна перекладачка наукових та есеїстич-
них текстів, але вона, на жаль, переоцінює свої знання росій-
ської й занадто довіряє своєму словнику... Однак що в моєму 
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тексті, безумовно, найголовніше, якщо не єдине, що в ньому 
важливо, так це те, що розмовна мова з її рясненькими, індиві-
дуальними, діалектними, закрашеними акцентом або нашпи-
ґованими сленгом особливостями складає чималу, в декількох 
розділах найбільшу частину змісту». [54]

У міру того, як робота над перекладом просувалася, ці 
побоювання, схоже, поменшали. На початку 1976 року Бьолль 
також повідомив Копєлєву, що видавництво «Hoffmann und 
Campe» серйозно замислилося над тим, щоб видати великі спо-
гади Копєлєва про воєнні роки під назвою «Der schwarze Major» 
(«Чорний майор») — «із натяком на Твої фотографії з Твоїх кра-
щих днів» і на прізвисько Копєлєва серед німецьких військово-
полонених. Але завдяки своєму втручанню Бьолль і його друг 
Зіґфрід Ленц змогли цьому запобігти. [55]

Копєлєв також залишився незадоволений тим, як редакція 
обрала й подала заздалегідь уривки з його книги «Зберігати 
вічно» й у часописі «Zeit-Magazin». У довгій заяві про реакцію 
на Заході він висловив жаль, що «обрані уривки (було) певною 
мірою відредаговано й доповнено сенсаційними заголовка-
ми та чужими мені ілюстраціями». За його словами, він розу-
міє, що багато німецьких читачів поставили б за осердя книги 
розділ «Східна Пруссія», бо ж саме там колишній радянський 
офіцер розповідає про жахливі зловживання своїх товаришів. 
Але, править далі Копєлєв, «абсолютно неприродно, коли чита-
чі й рецензенти хочуть приписати моїй книзі роль свідка захи-
сту в безнадійному судовому процесі з реабілітації нацистсько-
го режиму та нацистських збройних сил». [56]

У цьому ж тексті автор також розглядає поняття «націо-
нальної провини». Він відкидає це поняття. «Нація, народ не 
може завинити загалом». Хай би скільки людей долучалося до 
злочинів держави, «здеморалізованої панівною негуманною 
ідеологією, брехливою пропагандою тощо, більшість народу 
ніколи не бере участі в масових злочинах, скоєних «в ім’я на-
роду», від яких він сам зазвичай потерпає. Ще ж надто, народ 
не існує «тільки в один історичний момент», живе він і у своє-
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му минулому, в безсмертних скарбах своєї національної куль-
тури. Реальнішою за будь-які колективні поняття провини, є, 
з іншого боку, особиста провина, «юридична та моральна від-
повідальність кожної людини, яка доклалася до дій злочинного 
колективу, що використовував його за згодою або завдяки бай-
дужому «нейтралітету»».

Він написав, пояснює Копєлєв, ці мемуари, «щоб визнати 
свою провину». Але я знаю, що це зізнання не спокутує моєї 
провини, не звільняє мене від відповідальності за все те, що 
зробила та партія, до якої я належав. Я не є побожним і тому 
не плекаю чудової втішної надії на відпущення гріхів». Тільки 
судячи себе рішуче й беззастережно, він міг жити й далі, «бо ж 
я [Копєлєв — авт.] переконаний: нічого подібного я вже ніколи 
не зроблю».

ДОН КІХОТ І САНЧО ПАНСА 
ЯК «ЄДНІСТЬ В ОДНІЙ ОСОБІ»

Копєлєв був неабияк зворушений післямовою Бьолля до 
його книжки «Зберігати вічно». У своїх жвавих роздумах відо-
мий німецький письменник характеризує автора цих спогадів 
як проникливого і водночас прихильного, малюючи такий об-
раз: «Він — не Дон Кіхот і так само не Санчо Панса. Одного часу 
він один, іншого — інший; у ньому, а ще в людині Копєлєві, що 
її я знаю особисто з численних розмов і зустрічей, скасовано 
класичний поділ, і я думаю, що саме це робить його таким «не-
безпечним» (для режиму), бо — тоді чи тоді щоразу — він і той 
і інший... Ідеологічно — як теоретик — він без застережень 
Дон Кіхот: він обговорює та міркує, керуючись своєю ідеєю 
інтернаціоналізму, нічого, нічого не пропускає... «На приват-
ному рівні» він, за загальним визнанням, підлягає людським 
слабостям... його Дульсінеї — їх кілька, — не платонівські фі-
гурки його уяви, а ті, яких він аж ніяк не підносить, з плоті 
й крові». [57]
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Згодом Копєлєв посилається на цю «гарну характеристику» 
(ключове слово у радянській офіційній мові) в листі до Бьолля 
й посилає йому на 60-річчя малюнок свого друга Вадима Сіду-
ра, московського скульптора та графіка. Це зображення Дон Кі-
хота, Санчо Панси, Росинанта й Осла, «об’єднаних в одній фан-
тастичній істоті». [58]

Класичний мотив «Дон Кіхота» про зануреного в мину-
лому лицаря, що, сповнений ідеалістичних переконань, впер-
то і водночас нелукаво налітає верхи на своєму сухореброму 
«Росинанті» на вітряки, вважаючи їх за якихось небезпечних 
велетнів, як топос грає неабияку роль у російській літературі. 
Достоєвський надихався образом Сервантесового лицаря, ви-
творюючи свого християнського шукача істини князя Мишкіна 
в «Ідіоті». [59] Тургенєв написав великий есей під назвою «Дон 
Кіхот і Гамлет». Персонажі «Дон Кіхота» також часто з’явля-
ються в оповіданнях Чехова; в листі до брата Чехов скаржився 
вже 19-річним студентом, що в Росії відчайдушно не вистачає 
«Дон Кіхота». Наприкінці 1930-х років п’єсу «Дон Кіхот» напи-
сав і Михайло Булгаков.

Радянські чиновники й радянська преса не раз поважно 
називала Лева Копєлєва Дон Кіхотом [60] — здебільшого в по-
блажливому або отруйно-наклепницькому розумінні. Подібні 
негативні інтерпретації багатопланового героя світової літера-
тури, лицаря сумного образу, проте, не вплинули на власне за-
хоплення та любов Копєлєва до персонажа «Дон Кіхота». У січні 
1979 року він повідомив у листі до Бьолля, що в нього в москов-
ському кабінеті була «така маленька» гапсида» з маскою Ґьоте 
(ідеться не про маску смерті, а про ту, що зробив з Ґьоте за жит-
тя Шадов70), трьома Дон Кіхотами та ложкою з Освенцима». [61] 
Що, мабуть, особливо приваблювало й надихало Копєлєва 
в цьому мотиві, так це — як він висловився — «подвійність» 
ідеалістичного лицаря та хитрого народного супутника Санчо 

70 Йоганн Ґоттфрід Шадов (1764–1850) — німецький скульптор, художник. 
Один із найвідоміших творів — квадрига для Бранденбурзької брами (1795).
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Панси. Бьолль визнав цей дуалізм в авторській книзі «Зберіга-
ти вічно» за ключовий елемент і детально зупинився на ньому 
у своєму епілозі.

До речі, за три роки до публікації його книги спогадів про 
воєнні роки, а також про арешт і засудження за нібито непо-
кору і «жалість до ворога», вже вийшла німецькою перша бро-
шура Копєлєва. Це невеликий том під назвою «Zwei Epochen 
deutsch-russischer Literaturbeziehungen» («Дві епохи німець-
ко-російських літературних взаємин»), виданий видавництвом 
«S. Fischer» і містить довший нарис на тему «Толстой і Ґьоте — 
діалог двох епох», а також есей «Фауст у Росії». Під той час Гедді 
Просс-Вірт вже зробила переклад з російської. Звичайно, цей 
том, призначений виключно для тих, хто цікавиться літерату-
рою, незрівнянно менше зацікавив німецьку громадськість, ніж 
війна і табірний досвід «інодумного» майора Червоної Армії.

У 1976 році, того ж року, що й мемуари «Зберігати вічно», 
Видавництво «S. Fischer Verlag» видало другу літературну збір-
ку Копєлєва. Це була тоненька брошура під назвою «Verwandt 
und verfremdet. Essays zur Literatur der Bundesrepublik und der 
DDR» («Близьке й далеке. Нариси про літературу у Федеративній 
Республіці та НДР») і містило есеї про Бертольда Брехта, Анну 
Зеґерс, Гайнріха Бьолля, Вольфганґа Кьоппена, Ґюнтера Вай-
зенборна та Герхарда Вольфа. Більшість матеріалів вже були 
опубліковані російською в Радянському Союзі.

ДРУЖБА З МАКСОМ ФРІШЕМ

Серед листування, що його Копєлєв провадив із західними 
письменниками й інтелектуалами, вирізняється своїм обсягом 
його кореспонденція з Максом Фрішем, хоча з огляду на масш-
таб, тривалість і безперервність цей обмін ніщо проти листу-
вання Копєлєва з Бьоллем. Зі швейцарським письменником 
Копєлєв познайомився в 1966 році під час його першого візи-
ту до Москви. Як це було з Бьоллем, між Копєлєвим і Фрішем 
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встановилися дружні й довірчі стосунки, щойно вони зустрі-
лися. Ця дружба не лише засвідчена в листуванні, а й яскраво 
описана у двох публікаціях Фріша. По-перше, це була майже 
десятисторінкова передмова, що її Фріш написав до видання 
Копєлєва «Verbietet die Verbote!» («Забороніть заборони!»), збірки 
критичних відгуків і протестів з приводу подій у Радянському 
Союзі, що вийшла на Заході в 1977 році. [62]

Це передмова належить до найяскравіших портретів, ко-
лись написаних про Лева Копєлєва. А саме, йдеться в ньому про 
їхню першу зустріч у Москві 1966 року:

«Коли він увійшов до нашого готельного номеру — веле-
тень (у той час без бороди) з невеликим букетом квітів у ру-
ці — й відрекомендувався, я ще ніколи не чув його імені й ні-
чого не читав про нього... Так він і стояв там, як хазяїн заїзду, 
його лівиця лежала на ціпку, а правиця тягнулася назустріч 
у привітанні. Ласкаво просимо до Москви! ... Я був вражений 
не так бездоганною німецькою, як відкритою душею цієї лю-
дини, простою радістю в її очах, коли гість сидів навпроти 
нас, поставивши ціпка між колін, поклавши широкі долоні на 
маківку. Його радість від того, що ми сидимо обличчям один 
до одного, неначе немає меж, немає жодного поділу світу, була 
небалакуча, але відверта; заразлива радість. Ми зараз же наз-
валися на ім’я».

Далі Фріш розповідає про свої враження від Копєлєва під 
час першого візиту в Москву: «Іншого разу він відвіз нас у буди-
нок, де жив Чехов, увечері — у відомий мистецький клуб, де мо-
лода Ахмадуліна [63] сіла за наш столик, щоб прочитати гостеві 
три своїх вірші. Ми відчували, що він їм усім подобається, цей 
Лев Копєлєв; я бачив, як той чи той підходили до нього, щоб 
перекинутися з цим кількома словами через плече. Я знав, що 
за Сталіна він просидів десять років у в’язницях і таборах, але 
він волів про це не розповідати. Для нього було важливо, щоб 
нам подобалася Росія. Патріот... Він говорив про нелюдів і про 
людей, про російських людей; якщо вони не обертаються на не-
людів, то вони людяніші за нас».
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Про свого друга Копєлєва Фріш писав і в «Щоденнику II, 
1966–1971», не згадуючи його безпосередньо на ім’я. Цей дру-
гий щоденник, опублікований 1972 року, складався із суміші 
вельми особистих, а також політичних і літературних спосте-
режень і тішився неабияким успіхом. У ньому Фріш розповів 
про свій другий візит до Радянського Союзу в 1968 році та, як 
політично лівий автор, висловлюється критично, як і Бьолль, 
щодо прозорого знущання з боку Спілки письменників і моно-
тонної радянської пропаганди. Під датою 18 червня 1968 року 
в щоденнику написано: «Л. був виключений із партії за протест 
проти судових процесів над письменниками (Синявський/Да-
ніель), а також позбавлений своєї викладацької посади, ще 
й дістав догану від Спілки письменників СРСР. Як і К. (Костя 
Богатирьов, перекладач Рільке). Знову загострення: рефлекс на 
Прагу? Ми вечеряємо публічно в якомусь ресторані, де знають 
двох покараних, і розмовляємо німецькою».

Потім, під датою 23/26 червня 1968 року Фріш зазначає 
в «Щоденнику II»: «Банкет в швейцарському посольстві: три 
літературних функціонери і три людини в неласці, вони тис-
нуть руки; ті, хто в неласці, здається, вільніші, розкутіші». 
Тільки Любимову, до якого дійшла в ці дні чутка, що його те-
атр (вони грають Брехта) можуть закрити, важко бути това-
риським». [64]

Важливою темою в листуванні Копєлєва з Фрішем у другій 
половині 1968 року є вторгнення радянських військ і знищення 
так званої Празької весни. Як і Бьолль, Фріш покладав великі 
надії на сподіваний «соціалізм із людським обличчям» і, так 
само, як і Копєлєв, був глибоко розчарований, що цей експе-
римент зазнав провалу. У довгому листі від жовтня 1968 року 
до Фріша Копєлєв посилається також на фігуру Рубіна в романі 
«В колі першому» Солженіцина. В образі Рубіна Фріш «упізнав 
би чимало своїх рис». Автор загалом зобразив його прихильно, 
але водночас «дурнішим, аніж у той час був я». Копєлєв додає: 
«Коли ви читаєте роман Солженіцина, хочу, щоб ви знали, що 
Рубіним був я».
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За півтора року, в травні 1970 року, Копєлєв у захваті пові-
домляє своєму другові у Швейцарії у довгому характерному для 
нього листі, написаному розгонистим почерком про те, що на 
тиждень вибрався у відрядження до садиби Льва Толстого в Яс-
ній Поляні: «Давно вже не мав відтинку часу, схожого на цей 
тиждень, який я провів там. Жив я в невеликому (100 років) се-
лянському будиночку, з милою маленькою біло-сірою панімат-
кою, яка прожила своє дитинство та юність в будинку Толстого. 
Батьки її народилися ще графськими кріпаками, батько мав на 
ім’я Сергій, він був улюбленим покойовим Льва Толстого, ма-
ти — служницею (покоївкою) його дружини... Зараз їй 88 років, 
але вона все ще енергійна, переконлива й розумна; щоранку та 
щовечора вона подає мені самовар — я років із 45 років не пив 
справжнього чаю із самовара, а тепер маю таку нагоду!!!

Щодня з 9 до 5 я сиджу в будинку Толстого і обережно пе-
регортаю його книги, які ВІН читав, де тонкі штрихи, хрести-
ки, примітки, зроблені його олівцем, деякі з яких я відкрив 
для себе першим». [65] (Ці дослідження, мабуть, лягли потім 
в основу великого нарису Копєлєва «Толстой і Ґьоте — діалог 
двох епох», що вперше з’явився в німецькому перекладі у зга-
даному вище томі «Дві епохи німецько-російських літератур-
них відносин». [66])

У вересні того ж року Копєлєв пише автору про «Щоден-
ник II» Фріша: «Давно вже жодна книжка не захоплювала ме-
не настільки сильно, не переповнювала мене; сьогодні я ще не 
можу дозволити собі скласти об’єктивну думку про неї — вона 
написана мені з глибини — найбільшої глибини серця, Ти роз-
повідаєш мені не лише про великий світ... а й про себе, про те, 
в чому я не хочу зізнаватися самому собі, Ти змушуєш мене за-
глядати в безодні, яких я в іншому разі волію оминати». [67]

У грудні 1974 року Фріш дуже тепло подякував своєму 
другові Копєлєву за чималий рукопис, у якому він захищав його 
від цюріхського професора Ернста Ляйзі, що протер з пісочком 
критичну книгу письменника про Швейцарію та її армію («По-
радничок») в «Neue Zürcher Zeitung». На жаль, репліку Копєлєва 
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на цього критика NZZ тоді не був опублікувала — прикра по-
милка, що її письменник як тодішній московський кореспон-
дент не зміг відвернути, і що була також пов’язана із часто 
рефлексивною недовірою, що панувала між Сходом і Заходом 
за часів «холодної війни» 1970-х років. [68] Фріш пише про це 
в Москву: «Ти єдиний, хто висловився проти відвертої брехні 
NZZ». Те, що він гірко та з відчуттям власної непохибності ко-
ментує, саме і є «методом нашої буржуазії: перекрутити, а тоді 
не допускати заперечення». [69]

Однак важливо також знати, що відносини між NZZ і Мак-
сом Фришем за тих років були дуже напруженими. У своєму 
«Щоденнику II», опублікованому 1970 року, Фріш полемічно 
й вельми різко розкритикував NZZ і, зокрема, ставлення видан-
ня до студентських заворушень 1968 року як реакційне й дема-
гогічне. У відповідь NZZ, своєю чергою, помстилася тим, що не 
подала рецензію на цей «щоденник» — дещо претензійний.

На відміну від Бьолля, який виявив повагу та диференційо-
ване розуміння світогляду вже висланого з Радянського Союзу 
Солженіцина, що його той обстоював на Заході, Фріш у тому 
ж листі Копєлєву висловив беззастережне обурення політич-
ними заявами відомого критика російського режиму, який 
у той час мешкав зі своєю родиною в Цюріху. «На жаль, правда 
Твоя: наш великий гість (я особисто з ним не зустрічався й не 
надто цим переймаюся, як, зрештою, і він) — це неабияка про-
блема, його альянс із не тими людьми, його всевідання — все, 
навіть там, де він не може знати, він завдає серйозної шкоди, 
ось що я маю на думці. Страждання створює й хибну святість... 
є лише одна позиція, його позиція, і жодного поняття про інші 
краї». [70]

Фріш, безумовно, є щирим у своєму присуді, про який він 
пише до свого друга Копєлєва в Москві. Але, судячи з його біо-
графічного досвіду, у Копєлєва були глибші, екзистенційні при-
чини сердитися на свого колишнього товариша з «Шарашки». 
Ставлення Бьолля до складного російського титана Солжені-
цина є по-людськи ближчим і глибше вмотивованим політично 
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й психологічно, ніж осуд Фріша з вужчої, зумовленої політич-
ним повсякденням позиції.

РІДНІ ДУШІ — МАРІОН ГРАФИНЯ ДЬОНГОФФ

Після Гайнріха Бьолля Маріон графиня Дьонгофф, голов-
на редакторка, а згодом і видавчиня німецького тижневика 
«Die Zeit», безсумнівно, була найближчою довіреною особою 
Копєлєва серед його численних зарубіжних друзів і знайомих. 
Найвідоміша і найвпливовіша журналістка в Західній Німеччи-
ні того часу, вона, напевно, зробила найбільше для того, щоб ім’я 
Копєлєва та його проблеми були широко відомі в цій країні ще 
до того, як йому пощастило виїхати до Німеччини — а тоді ще 
й заякоритися в примусовій еміграції. Саме вона подбала про 
публікацію уривків із його перших спогадів «Зберігати вічно», 
які з’являлися один за одним на шпальтах часопису «Die Zeit» 
у 1976 році, ще до виходу книги в світ. Того ж року Маріон Дьон-
гофф опублікувала збірку портретів сучасників, які справили на 
неї особливе враження, під назвою «Menschen, die wissen, worum 
es geht» («Люди, які знають, про що йдеться»). [71] Увійшов до 
книги і портрет Лева Копєлєва, якого авторка описує з теплотою 
і захватом. Без її наполегливих зусиль — нарівні із зусиллями 
Бьолля та Брандта — Копєлєву, ймовірно, ніколи б не вдалося 
отримати дозвіл на виїзд із СРСР до Західної Німеччини.

Не зовсім зрозуміло, коли саме зустрілися Копєлєв і Маріон 
Дьонгофф. Було це, напевно, у 60-х роках, імовірно, під час од-
нієї з поїздок журналістки до Москви. Її першим листом до ньо-
го в 1967 році стало запрошення від «Die Zeit» і «Radio Bremen» 
взяти участь у дискусії про німецьку тенденційну літерату-
ру з радянського боку. Захід мав відбутися з нагоди 50-річчя 
Жовтневої революції. Та радянський режим відмовив у дозволі 
на виїзд.

Копєлєв і Маріон Дьонгофф були «спорідненими душами, 
братом і сестрою по духу», як влучно зазначив голова кьольн-
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ського Форуму ім. Лева Копєлєва і колишній московський ко-
респондент Фріц Пляйтґен. Вони були близькими, — править 
Пляйтґен далі, «за характером, за тим, як вони бачили світ і хо-
тіли, щоб він був іншим... Але вони не мали фанаберій, не були 
ідеологами або догматиками, хоча й не йшли на компроміси, 
коли йшлося про захист людської гідності». [72]

Ця інтелектуальна й людська близькість аж ніяк не була 
самозрозумілою, адже їхні життя були аж надто не схожі між 
собою. Маріон графиня Дьонгофф виросла в родовому замку 
Фрідріхштайн неподалеку Кьоніґсберґа як сьома дитина шля-
хетської родини. Наприкінці Другої світової війни вона втекла 
на Захід верхи на коні, а потім, опинившись у редакції щотиж-
невика «Die Zeit», з бігом часу досягла успіху: стала видатною 
публіцисткою Боннської республіки. Родинне походження 
і кар’єра геть інша, ніж у завзятого молодого комуніста, фрон-
товика та в’язня ГУЛАГу Копєлєва з єврейсько-російської роди-
ни, що жила у вельми складних умовах.

Вічно допитлива журналістка Маріон Дьонгофф цінувала 
в Копєлєві не в останню чергу інтерес до політики й літератури 
та, насамперед, дивовижне знання німецької літератури та роз-
маїття взаємозв’язків між російською і німецькою культурою. 
У згаданому портреті Копєлєва зазначено: «Я багато чого від 
нього дізналася: що німецькі письменники доби Просвітницт ва 
XVIII століття, від Ґоттшеда до Шльоцера71, перекладали тво-
ри своїх російських колег німецькою; що друзі Ґьоте, Ленц та 
Клінґер в дитинстві емігрували в Росію, бо ж їх туди тягнуло; 
що Гердер перекладав російську й українську поезію, що росій-
ські поети наслідували Шаміссо, що під впливом поета Тютче-
ва Гайне, розмірковуючи, чи не податися йому в Росію, вмовив 

71 Ґоттшед Йоган Крістоф (1700–1760) — німецький критик і письменник, 
якийсь час могутній авторитет у німецькій критиці, раціоналіст, став для нового 
покоління символом нудного та короткозорого педанта; Шльоцер Авґуст Людвік 
(1735–1809), — історик, професор університету в Ґьоттінґені, засновник нової 
німецької історіоґрафії, перекладав Нестора німецькою, пропагував латиницю 
для всіх слов’янських літератур.
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свого молодшого брата одержати посаду військового хірурга 
в російській армії». [73]

Копєлєв, своєю чергою, записав у своєму щоденнику піс-
ля першої зустрічі з Маріон Дьонгофф: «Вона граційна й гідна, 
мудра і скромна, аристократка, впізнавана з першого погляду, 
й водночас невибагливо проста, демократична». [74]

У травні 1980 року, за кілька місяців до того, як після кіль-
кох невдалих спроб Копєлєв отримав-таки дозвіл на виїзд до 
Німеччини, Німецька академія мови та поезії в Дармштадті 
присудила Льву Копєлєву премію Фрідріха Ґундольфа за спри-
яння німецькій культурі за кордоном. У своїй хвалебній про-
мові про лауреата премії Маріон Дьонгофф вказала на істотну 
характеристику натури Копєлєва — радянського дисидента та 
критика режиму: «Копєлєв не залишився комуністом, але й не 
став дисидентом. Він просто вільна людина, суверенний дух. 
Як мені сказати просто? ... Ви повинні зважити, що той, хто ви-
ступає проти авторитарної системи, як правило, приречений 
стати дзеркальним відображенням того, що він ненавидить: 
те, що режим наказує йому шанувати, опозиціонер зневажає; 
те, що він зобов’язаний зневажати, він обожнює. Тож знаки 
просто міняються місцями, а поза тим все залишається, як 
і раніше». [75] При цьому промовиця натякала, нехай і побіж-
но, на конфлікт у неоднорідному дисидентському середовищі 
в СРСР, — про що вже знали поінформовані спостерігачі, — а са-
ме, між двома колишніми друзями з «Шарашки», Копєлєвим 
і Солженіциним.

Шефиня «Die Zeit» не завжди з ентузіазмом сприймала ча-
сом занадто імпульсивні або навіть наївні ідеї Копєлєва щодо 
обміну між Сходом і Заходом або підтримки друзів і знайомих 
у Радянському Союзі, яким було сутужно. Якось Копєлєв, при-
міром, підбивав її, щоб вона умовила позувати для портрета 
канцлера Гельмута Шмідта — написав би його московський 
друг Копєлєва, художник Борис Біргер, який був проскрибо-
ваний радянським режимом. У відповідь Маріон Дьонгофф 
в листі від 27 червня 1979 року написала: «Останнє зауваження: 
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Ваша ідея з портретом Шмідта досить незвична і, звісно ж, про 
це не може бути й мови».

Коли з кінця 1980 року Копєлєви жили в Федеративній Рес-
публіці, їхні відносини з Маріон Дьонгофф і далі були навіть 
тіснішими й теплішими, ніж будь-коли. Після перших місяців 
перебування Копєлєва в Німеччині подруга-графиня, мабуть, 
отримала тривожну звістку про те, що Лев занадто багато пра-
цює і бере на себе щоразу нові обов’язки. 8 травня 1981 року во-
на написала йому таке повчання в Ґьоттінгені, де Копєлєв вів 
семінар з німецько-російських літературних відносин: «Послу-
хай, дорогий Леве, зараз усе має справді змінитися. Я нажаха-
на описами Твого здоров’я та зовнішності: звичайно, псувати 
своє здоров’я непотрібно. Тобі ще так багато потрібно сказати 
і зробити, тобі треба трохи поберегтися... Гадаю, що маю право 
по-дружньому покерувати над тобою. Тому я загадую Тобі від-
тепер і до 1 липня нічого не робити, хай би як наполягали люди. 
Якщо це життєво важливо, то тільки після того, як ти отримаєш 
дозвіл від мене!» [76]

БРЕЖНЄВСЬКИЙ РЕЖИМ ПОСИЛЮЄ ТИСК

Брежнєвський режим і його наглядові органи спочатку 
не відреагували на публікацію на Заході книжки мемуарів 
Копєлєва «Зберігати вічно», що містить його розповідь про вій-
ськовий досвід і вторгнення Червоної Армії до Східної Пруссії. 
Але у січні 1977 року в помешканні Копєлєвих на Червоноар-
мійській відключили телефон. А в березні Лева Копєлєва оста-
точно виключили зі Спілки письменників разом з його другом 
і сусідом, письменником Володимиром Корніловим72. Офі-
ційною причиною виключення стала телеграма протесту, яку 

72 Ідеться про уродженця Дніпропетровська радянського російського пое-
та, письменника та літературного критика Володимира Корнілова (1928–2002). 
До Спілки письменників його прийняли 1965 року за рекомендацією Анни 
Ахматової.
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Копєлєв разом з іншими дисидентами надіслав до уряду через 
брутальну критику в радянських ЗМІ проти фізика та лауреата 
Нобелівської премії миру Сахарова.

Обидві каральні заходи режиму були ударом для Копєлєва, 
хай вони й були менш драконівськими, ніж звичайна практи-
ка щодо ідеологічних «відступників» за сталінської диктатури. 
У цьому разі радянська влада утрималася від судового процесу, 
як це було із Синявським і Даніелем, а ще від прямого вигнання 
з країни, як це сталося із Солженіциним і Бродським. Водночас, 
коли було перервано телефонний зв’язок, урвалося й поштове 
сполучення, яке доти частково функціонувало, принаймні, 
всередині країни.

Звертаючись до Бьолля у вересні 1977, Копєлєв описав нову 
ситуацію так: «Що ж до нашого життя, то воно є нуднуватим. 
Тепер я взагалі не отримую пошти ні з-за кордону, ні з дому — 
і телефону судилося німувати (або й бути глухим і німим од-
ночасно) довіку. Про це я написав днями злючу скаргу в мі-
ністерство та з копіями в Департамент з прав людини ООН... 
Адже проклятий телефон мені потрібен переважно для того, 
щоб звертатися за медичною допомогою ... час від часу, а тепер 
нам доводиться залежати від сусідів, що практично нереально, 
надто ж уночі». [77]

Для Копєлєва вигнання зі Спілки письменників означало 
також цілковиту заборону на публікації в Радянському Со-
юзі. Доти йому вдавалося час від часу розміщувати одну або 
дві статті в деяких журналах, іноді під чиїмось ім’ям. Але вже 
в 1973 році його вже надрукована книга про угорського пись-
менника Анталя Гідаша — Копєлєви тривалий час були близь-
кими друзями його та дружини Гідаша Аґнеси Кун [78] — була 
вилучена. Останніми публікаціями в Росії під його ім’ям були 
переклади й коментарі до творів Ґьоте про мистецтво та літера-
туру в томі «И. В. Гете об искусстве» в 1975 році. [79] Але як іще 
серйозніший наслідок його виключення зі Спілки письменни-
ків Копєлєв описує втрату привілею на звернення до полікліні-
ки Спілки. Зрештою, Рая й далі залишалася членом цієї орга-
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нізації, що, своєю чергою, означало, що «als mari d’elle», тобто 
як чоловік письменниці, він міг знову отримати доступ до цієї 
важливої медичної установи.

Ще на початку 1968 року Гайнріху Бьоллю вдалося запо-
бігти вигнанню свого московського друга зі Спілки письмен-
ників за допомогою публічних заяв на Заході. [80] Проте через 
дев’ять років ці близькі стосунки вже не правили за панацею: 
пояснювалося це, ймовірно, тим, що радянська влада втратила 
колишній інтерес до доброзичливих відносин із відомим за-
хіднонімецьким письменником після того, як Бьолль відверто 
заприязнився із Солженіциним та іншими критиками режиму 
в попередні роки. З 1975 року в Радянському Союзі не було но-
вих видань його творів. Проте Бьолль, звісно ж, попри ці сигна-
ли недовіри й далі засуджував у своїх статтях та виступах ре-
пресії радянських державних органів щодо Копєлєва та інших 
письменників.

Через чотири місяці після виключення зі Спілки письмен-
ників його друга Бьолль опублікував відкритий лист у «Neue 
Zürcher Zeitung» польському автору, який скаржився на ре-
пресивні методи, що застосовуються проти інтелігенції в йо-
го — тоді комуністичній — країні. У своїй відповіді Бьолль 
надто різко розкритикував Спілку радянських письменників. 
Остання, за його словами, нещодавно зіграла «невимовно при-
кру роль» у «виключенні кожного, і то кожного автора, який 
нібито завдав якоїсь «шкоди» або потрапив у незручне стано-
вище... Ахматова, Пастернак, Солженіцин, Войнович, Корнілов, 
Копєлєв — коли ж ця спілка нарешті виключить саму себе?» [81]

У січні наступного року Бьолль у журналі «Zeit» також обрав 
мішенню тривале відключення телефона Копєлєва. [82] У статті 
письменник іронічно описує, що відбувається, коли він нама-
гається зателефонувати Копєлєвим у Москву з Кьольну через 
міжміську телефонну станцію в Дюссельдорфі (в той час пря-
мих з’єднань не було). «У нього є телефон, є нормальний номер, 
можна набрати номер, телефонує він як слід, але йому не теле-
фонує», — йдеться в тексті. Автор наполегливо рекомендує від-
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повідним радянським чиновникам відновити працездатність 
«мертвого» телефону Копєлєва. «Бо якщо лишити йому телефон, 
він зможе говорити, його можна путньо підслуховувати, мож-
на перекладати його усні відверті висловлювання мовою доку-
ментів. Органи держбезпеки фактично позбавляють себе своїх 
можливостей «обмежуючись простими гудками; а йому тільки 
й бракує, що щирої лайки, нарікань, жорсткої матірщини».

КОНФЛІКТ ІЗ «ДИСИДЕНТОМ» ГАМСАХУРДІЯ

Починаючи з 1976 року, у зв’язку з конвенціями Наради 
з безпеки та співробітництва в Європі (НБСЄ), спочатку ініці-
йованої радянським урядом, у різних радянських містах було 
сформовано так звані гельсінкські групи з метою перевірки 
дотримання підписаних у той час в Гельсінкі угод — зокре-
ма, зобов’язань із дотримання прав людини. Гельсінську гру-
пу в столиці Грузії Тбілісі очолював американіст і перекладач 
Звіяд Гамсахурдія. Його батько, Костянтин Гамсахурдія, був 
успішним автором історичних бульварних романів і затятим 
грузинським націоналістом.

Копєлєви, які з 1960-х років бодай раз на рік приїздили до 
Грузії й мали там чимале коло знайомств, контактували також 
зі Звіядом Гамсахурдіа. Однак, як пише Копєлєв у своїх мос-
ковських мемуарах, вони аж ніяк не поділяли всіх думок бала-
мутного грузина. Вони вважали його радикальний шовінізм73 
огидним і були роздратовані його злісними висловлюваннями 
про сусідні південнокавказькі народи, як-от вірмени або абха-
зи, і, насамперед, його ненавистю до росіян, яку він із будь-яко-
го приводу відверто висловлював. [83]

Наприкінці 1976 року до Копєлєва у Москві з’явився його 
знайомий, тбіліський професор філології Н. Схвильований, 

73 Уже зараз, у кожному разі після захоплення частини Грузії, з’ясувалося, 
в чому полягала правда Гамсахурдія, який в різкій формі опонував російському 
імперіалізмові.
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він поскаржився на те, що у своєму журналі «Меркурій», який 
поширювався самвидавом, Гамсахурдія звинуватив його в то-
му, що він, мовляв, є агентом КДБ, і поряд навів іще 36 імен. 
Щоб допомогти йому, Копєлєв написав «відкритого листа» до 
грузинського самвидаву. У ньому він оголосив себе давнім дру-
гом професора Н. і рішуче відкинув висунуті проти того звину-
вачення у шпигунстві. Він заявив, що готовий спростувати ці 
звинувачення в будь-якому суді честі. Лист Копєлєва до крити-
ків грузинського режиму, що гуртувалися навколо Гамсахурдії, 
завершується словами: «...Любі друзі! Я сердечно люблю вашу 
прекрасну країну, її давню й вічно молоду душу, люблю ваш 
народ, багатий на чесноти й таланти ... тому й написав цього 
листа». [84]

За кілька тижнів у Тбілісі справді відбулося засідання про-
понованого суду честі, але без участі Копєлєва. На цій зустрі-
чі було зачитано його листа. Потім Гамсахурдія, якщо вірити 
Копєлєву, крикнув: «Я не боюся цього московського ведмедя, 
він поняття не має про наші грузинські справи». Після жвавих 
обговорень було вирішено через місяць провести ще одну на-
раду й викликати нових «свідків». Навесні 1977 року Лев і Рая 
Копєлєви знову вирушили до Грузії. Тим часом, однак, Гамса-
хурдію разом із двома друзями кинули за ґрати. За «антира-
дянську діяльність» його засудили до відносно м’якого пока-
рання у вигляді двох років вигнання: він-бо виступив із само-
критикою на телебаченні. Крім того, він письмово підтвердив, 
що заяви двох американських кореспондентів про те, що його 
твердження про те, що каяття на телебаченні було підробкою 
КДБ, не відповідають дійсності.

Історія з Копєлєвим і Гамсахурдією та його каяттям є при-
кладом того, що на вельми неоднорідній радянській дисидент-
ській сцені були й деякі непрозорі й сумнівні фігури. Гамсахур-
дія повернувся в грузинську політику наприкінці 1980-х років, 
коли Радянський Союз почав розпадатися. На виборах 1990 ро-
ку його партія «Круглий стіл» здобула більшість у Верховній 
Раді Грузії. Наступного року він став президентом країни, яка 
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тоді проголосила незалежність. Але в цей період Грузію дедалі 
більше розривали хаос і внутрішня боротьба за владу. Помер 
Гамсахурдія в 1993 році за незрозумілих обставин74, намагаю-
чись повернутися до влади з допомогою озброєних прихильни-
ків. У 2007 році його рештки було урочисто поховано у Тбілісі за 
уряду Саакашвілі.

Лев Копєлєв, до речі, завжди був проти того, щоб його на-
зивали «дисидентом». У своєму вступі до антології «Заборо-
нити заборони!» (1977) він написав: «Я не вважаю себе диси-
дентом. Я не вірю в жодні рятівні одкровення, програми або 
статути». [85] Слово «дисидент» стало певним партійним по-
няттям, особливо в Радянському Союзі, але він не належить 
до жодного руху або групи, пояснив Копєлєв в інтерв’ю «Шпі-
ґелю», ще бувши в Москві. [86] Можливо, дистанціювання від 
цього терміна було пов’язано і з тим, що термін «дисидент», 
мабуть, було запозичено з англійської мови, а саме, утворено 
від слова «dissenter» — «інакодумець». Цей термін використо-
вувався для опису «інакодумців» — тих, хто не тримався вчен-
ня Англіканської державної церкви. [87] Копєлєв, з іншого 
боку, не заперечував проти терміна «незгодні», точнішого за 
змістом і глибше вкоріненого в російській мові; він і сам його 
вживав. Не заперечував Копєлєв і проти об’єктивного означен-
ня «критик режиму».

КНИЖКИ ДЛЯ ГЕНЕРАЛА ГРИГОРЕНКА

У жовтні 1968 року біля будівлі Московського місько-
го суду, де відбувався суд над п’ятьма із семи учасників де-
монстрації 25 серпня, які протестували проти радянського 
вторгнення в Прагу (серед підсудних був зять Копєлєва Пав-
ло Литвинов) Копєлєв познайомився з колишнім генералом 

74 Загальноприйнятна версія каже, що скинутий унаслідок кривавого пе-
ревороту проросійськими опозиціонерами Гамсахурдія буцімто вчинив само-
губство.
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Червоної Армії Петром Григоренком. Українець Григоренко, 
як і Копєлєв, воював під час Другої світової війни, та, дослу-
жившись вже після війни до звання генерал-майора, викла-
дав згодом у військовій Академії ім.  Фрунзе. У 1960-х роках, 
бувши тоді переконаним комуністом, він заснував «Спілку бо-
ротьби за відродження ленінізму». У 1964 році Григоренка за-
арештували, відправили на рік на лікування у психіатричній 
лікарні через підозру в психічному захворюванні; крім того, 
його було розжалувано.

Після звільнення він і далі займався дисидентською ді-
яльністю, зокрема виступав за повернення кримських татар на 
батьківщину своїх предків, з якої їх було брутально депорто-
вано Сталіним у Середню Азію в 1944 році. У травні 1969 ро-
ку Григоренка знову кинули за ґрати і п’ять років утримували 
в психіатричній в’язниці. Копєлєву й іншим друзям вдалося 
налагодити письмовий контакт із Григоренком тільки після 
кількамісячних зусиль. Про це він розповідає в довгій стат-
ті-портреті, що її вони з Раєю написали про колишнього гене-
рала та безстрашного борця за права людини, яким вони захо-
плювалися. [88]

Особливо зворушливим у цьому оповіданні є бажання 
Григоренка вивчити німецьку мову під час вимушеного інтер-
нування, а також те, яких зусиль докладав Копєлєв, прагнучі 
надіслати йому відповідні книжки. 30 грудня 1971 року Григо-
ренко написав своєму московському другу з психіатричної лі-
карні в Черняховську Калінінградської області (колишня Схід-
на Пруссія з центром у Кьоніґсберзі): «Я отримав вашу візитку. 
Я тішився всім серцем... І ще дещо. Знаю з «Літературної газе-
ти», що у ФРН мав вийти новий роман Бьолля — «Gruppenbild 
mit Dame»75 (німецької назви я не знаю, можливо, зворотній пе-
реклад з російської не відповідає німецькому оригіналу). Стра-
шенно хотів би мати цей роман. Якщо це Вам до снаги, будь ла-
ска, надішліть його мені (моїм коштом, звісно)».

75 «Груповий портрет з дамою» (нім.).
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24 січня 1972 року Копєлєв відписав: «Надсилаю Вам три 
книжки Бьолля, російський переклад і німецький оригінал 
(дві книжки з присвятою від автора!!!). Сподіваюся, вони Вам 
сподобаються і допоможуть Вам вивчити мову». Того ж дня 
Копєлєв написав листа керівництву в’язниці в Черняховську. 
У ньому він закликає передати Григоренкові згадані книжки 
відомого письменника Бьолля. Порівнюючи переклад і ори-
гінал, він зможе поліпшити свої знання німецької мови. Крім 
того, Копєлєв просить надати Григоренку письмові матеріали, 
«без яких неможливо активно вивчати іноземну мову». Григо-
ренко отримав книжки, а також письмове приладдя від адміні-
страції установи.

У 1974 році Григоренка остаточно звільнили з «психіатрич-
ної» в’язниці. Незабаром після цього він серйозно захворів. 
Брежнєвський режим, мабуть, бажаючи позбутися від нього 
в інший спосіб у світлі міжнародних протестів з приводу його 
жорстокого психіатричного інтернування, запропонував йо-
му поїхати на лікування в Америку, куди в 1974 році вже емі-
грував син Григоренка — Андрій. У 1978 році він вирушив до 
Нью-Йорка зі своєю мужньою дружиною Зінаїдою Михайлів-
ною та її сином-інвалідом Олексієм. У США його шанобливо 
вітали в українських емігрантських громадах, що іноді змушу-
вало дружину Григоренка, росіянку з походження, почуватися 
покинутою й упослідженою. Він закінчив свої вельми цікаві 
мемуари й продовжував далі боротися за права людини. Помер 
Григоренко в США 1987 року. До розпаду радянської імперії він 
не дожив.

ПРИКЛАД І ДРУГ — АНДРІЙ САХАРОВ

У колі своїх численних друзів Копєлєв, безумовно, най-
більше захоплювався шанованим фізиком і правозахисником 
Андрієм Сахаровим. У московських розмовах, а згодом і в Ні-
меччині він раз по раз називав його «святим». Утім, особисто 
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з видатним фізиком-ядерником, удостоєним вищої радянської 
медалі — «Золотої зірки», тричі «Героєм соціалістичної праці», 
а також лауреатом Нобелівської премії миру в 1975 році за свою 
критику режиму, Копєлєв познайомився лише в 1971 році на 
поетичному читанні в Будинку літераторів.

Наступного року Сахаров, його дружина Єлена Боннер 
і Копєлєви зійшлися ще тісніше, коли й ті, й ті влітку відпочива-
ли в підмосковному селі Жуківка. Копєлєви, які щоліта, зніма-
ли там дві-три кімнати; Сахаров, як висококласний вчений, мав 
свою дачу, надану йому державою. Через дорогу від Сахарова 
мешкав віолончеліст Ростропович, у якого в 1960-х — на почат-
ку 1970-х років частенько гостював Олександр Солженіцин. Не-
далеко від Жуковки разом з чинними міністрами та членами 
ЦК мешкали й двоє колишніх радянських «корифеїв» — Моло-
тов і Булганін. [89] Восени 1979 року Сахаров із Боннер і Копєлє-
ви разом відпочивали в Сухумі на Чорному морі.

У Москві Сахарови мешкали з матір’ю Єлени Боннер в дво-
кімнатній квартирі на вулиці Чкалова. У портреті свого друга 
Копєлєв розповідає про те, що в цій квартирі весь час тіснять-
ся купи відвідувачів — надто ж у так званий консультаційний 
день: «В одній з кімнат розпитують людину, яка щойно повер-
нулася з табору. В іншій — дружина засланця розповідає, як во-
на їздила до нього в далеке сибірське село... У коридорі кілька 
людей сперечаються про будівництво АЕС. В одній із кімнат 
клацає друкарська машинка, друкується чергове звернення 
Гельсінкської групи».[90]

Іноді, додає Копєлєв, він перекладав для Сахарова. Той чи-
тав англійською та німецькою, але коли справа доходила до 
складних питань, для нього було важливо, щоб його розуміли 
точно. «При цьому він нерідко сам виправляє перекладачів, 
уточнюючи нюанси думки». (Мав колись такий досвід і автор 
цих рядків, коли він, ще молодий кореспондент «Neue Zürcher 
Zeitung» в Москві, приніс для перевірки автору статтю Сахарова 
з питань ядерної енергетики — фізик-ядерник був прихильни-
ком цієї форми енергії — перекладену Копєлєвим німецькою. 
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У деяких місцях Сахаров перевіряв і не погоджувався з пере-
кладом, вносив зміни).

У жовтні 1975 року Андрія Сахарова було удостоєно Нобе-
лівської премії миру за обстоювання прав людини. Але ця 
честь не завадила брежнєвському режиму вигнати Сахарова, 
який і далі намагався захищати переслідуваних і ув’язнених за 
політичними мотивами, у Горький — історичний Нижній Нов-
город у січні 1980 року. Але навіть там, у скруті, він підносив 
свій голос проти свавілля державної влади й від імені пригно-
блених сучасників. Копєлєв із вдячністю відчув це, коли йшло-
ся про його власну справу.

Незабаром після депортації Сахарова 3 лютого 1980 року 
в московській газеті «Радянська Росія» з’явилася стаття, автор 
якої в найогидніший спосіб обкидав Копєлєва брудом (стаття 
мала назву «Іуда в масці Дон Кіхота», де прочитувався антисе-
мітський підтекст) і називав його «ворогом партії та держави». 
Коментуючи те, як Копєлєв описує безчинства радянських сол-
датів під час вторгнення до Східної Пруссії у спогадах «Зберіга-
ти вічно», у статті стверджувалося, що «так писали про радян-
ських солдатів лише ґьоббельсівські пропагандисти». Ця жовч-
на статейка транслювалася й по радіо та передруковувалася 
в низці інших радянських газет.

Сахаров, який, мабуть, зміг прочитати «Радянську Росію» 
навіть на засланні, у Горькому, написав розлогу письмову від-
повідь на цей наклеп того самого дня, коли він з’явився, і від-
правив свою статтю декільком друзям у Москві та Ленінграді. 
У цьому листі він заявляє: «Лев Копєлєв був моїм другом бага-
то років; він також є толерантним, активним, щирим другом 
дуже багатьох людей, між собою геть не схожих, ба навіть одне 
з одним непоєднуваних. Усі ми знаємо, що варто Леву Копєлєву 
почути про те, що хтось потрапив у біду, як він неабияк пере-
живає, а тоді відкидає всі дрібниці й кидається в бій, щоб до-
помогти, якщо є бодай найменша можливість допомогти, або 
просто бути поряд із тим, хто потрапив у біду». Завершує свій 
виступ лауреат Нобелівської премії миру так: «Я солідаризую-
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ся з Левом Копєлєвим. Істина і моральна сила — на його боці. 
І я переконаний, що на його боці симпатії й дуже багатьох чес-
них людей». [91]

Уже через тиждень після арешту й депортації Сахарова 
в Горький у німецькому журналі «Der Spiegel» з’явилося вель-
ми відверте інтерв’ю з Копєлєвим у Москві, в якому він висло-
вив глибоку занепокоєність долею свого друга та нобелівсько-
го лауреата. [92] Хоча Копєлєв і не вірив, що режим вб’є цього 
критика, та, за його словами, був глибоко стурбований станом 
здоров’я Сахарова, який переніс два інфаркти. «Що зі мною бу-
де, — додав Копєлєв, відповідаючи на пов’язане з цим питання 
кореспондента «Шпіґеля», — про це ми подумаємо після того, 
як це станеться».

Коментуючи опублікований проти нього за кілька днів до 
цього наклеп під назвою «Іуда в масці Дон Кіхота», Копєлєв ска-
зав, що ці звинувачення насправді є гіршими, ніж ті, які йому 
було пред’явлено після арешту на фронті, коли його на десять 
років запроторили в табори. Тоді, за його словами, його зви-
нуватили в буржуазному гуманізмі й наклепі на власну армію. 
«Але зрадником, Юдою, фашистом, мене тоді не називав ніхто, 
ні прокурор, ні суддя, ні навіть донощики». Під час інтерв’ю 
знову йшлося про звинувачення у фашизмі, яке, зрештою, йо-
му здається надто безглуздим: як-не-як, він воював на фронті 
проти гітлерівських армій, а його єврейських бабусю та дідуся 
нацисти розстріляли в Бабиному Яру. На це Копєлєв відказує, 
що його ці звинувачення анітрохи не обходять: «це вже не під-
ло — це просто по-дурному... Мені радше бридко». [93]

Нарешті, розмова повертається до Сахарова, і Копєлєв во-
йовничо пророкує, що, попри ці негативні переживання, він 
все одно вірить у Росію і в російський народ, в російську Бать-
ківщину. «У країні, де народився Сахаров, який належить цьо-
му народу, завжди буде хтось, хто виступатиме проти неспра-
ведливості. Російський народ — це народ Сахарова». Це була 
смілива заява, але, безумовно, вельми суперечлива за змістом. 
На тлі відносин Москви із Заходом, які в ті тижні заморози-
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ло — через вторгнення радянських військ в Афганістан — усі 
інтерв’ю «Шпіґеля» були водночас відкритим викликом бреж-
нєвського режиму.

У той час Копєлєв не міг оцінити, чим він ризикує в Москві, 
реагуючи на цю провокацію. Але врахування ризику, звичай-
но ж, для нього важило не насамперед, коли він погодився на 
цю розмову з журналістом відомого західного журналу. Його 
метою було засвідчити своє обурення депортацією його шанов-
ного друга й лауреата Нобелівської премії миру і дати зрозумі-
ти іноземному читачеві, що в Росії все ще є голоси, що наважу-
ються протестувати проти деспотизму можновладців.

Через два дні після публікації в «Радянській Росії» зло-
стивого пасквіля проти свого чоловіка Рая Копєлєва відіслала 
свій партійний квиток у партійний комітет Московського від-
ділення Спілки письменників й офіційно оголосила про свій 
вихід із партії. Вона пояснювала свій розрив із партією, до якої 
вступила наступного дня після гітлерівського вторгнення в Ра-
дянський Союз 22 червня 1941 року, «цькуванням дисидентів», 
яке їй уже не до снаги терпіти. Як приклад вона прямо згадує 
«брудний наклеп проти Андрія Сахарова, найкращої людини, 
яку я зустрічала в житті», а також наклеп на свого чоловіка в ор-
гані ЦК «Радянська Росія». [94]

ЗВИВИСТИЙ ШЛЯХ ДО ВІД’ЇЗДУ

Арешт і заслання Сахарова в Горький були лише найвираз-
нішою ознакою того, що напівспорохнявілий брежнєвський ре-
жим чимраз більше зміцнює свої позиції щодо тих громадян, 
які насмілюються відкрито висловлювати свою незгоду з умо-
вами життя в країні та політикою Кремля. Політика розрядки із 
Заходом, яка бодай почасти вплинула на поведінку радянсько-
го керівництва в 1970-і роки, практично вмерла після прийнят-
тя подвійного рішення НАТО про розгортання ракет середньої 
дальності в деяких країнах НАТО (в поєднанні з пропозиці-



234

VIII.  На боці інакодумців (1968–1980)

єю відмовитися від цієї зброї), і після вторгнення радянських 
військ до Афганістану у грудні 1979 року. Тож радянське керів-
ництво вже не могло розраховувати на користь від демонстра-
ції певного такту в боротьбі із внутрішніми критиками режи-
му, — через розголос за кордоном.

Копєлєва теж турбувало придушення інакомислення, що 
посилювалося від середини 1970-х років, але він не вважав 
перспективи настільки ж безнадійними, як деякі з його зна-
йомих. У червні 1977 року Копєлєв з відтінком гіркого гумо-
ру писав із цього приводу Гайнріху Бьоллю, зауваживши, що 
він, «як Ти знаєш, невиправно оптимістичний ідіот, який і досі 
не може цього втямити. Dum spiro spero!» (Поки дихаю, споді-
ваюся). [95]

Але вже через три місяці його оцінка змін у внутрішній 
політиці стала набагато драматичнішою. Він написав кьольн-
ському другові про свої побоювання «що ситуація тут стане ще 
гіршою та що може виникнути ситуація, в якій у нас не буде 
можливості вибору: в’язниця або вигнання, а ми без подальшо-
го зволікання сядемо за ґрати, що для мене означатиме дово-
лі незручне смертельне ложе». Але еміграція була тим, чого б 
він і Рая «нізащо не хотіли, і в останню чергу з ”ізраїльського 
приводу”». [96] Він попросив своїх друзів і захисників у Німеч-
чині запросити його лише на кілька місяців. Причиною і при-
водом для цього запрошення можна назвати його інтерес до 
завершення роботи над запланованою книгою «Ґьоте і театр», 
одинадцять розділів якої вже написано. [97] Він не хотів бу-
ти політично активним під час такого перебування на Заході, 
«збурювання наших старих і нових іммігрантів» все одно було 
для нього абсолютно неприйнятним, — наголосив він, маючи 
на думці діяльність таких консервативних опонентів режиму, 
як Солженіцин або Максимов.

Насправді Копєлєви прекрасно розуміли, що виїзд з краї-
ни, якщо їм це коли-небудь дозволять зробити, приховує не-
абиякий ризик того, що їм відмовлять у в’їзді до СРСР. Бьолль 
недвозначно згадав про цей ризик у своєму листі-відповіді. 
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У жовтні 1977 року він повідомив у Москву, що негайно зробив 
усе необхідне для отримання дозволу на їхній виїзд з краї-
ни: написав Фаліну (радянському послу в Бонні) та попросив 
Брандта й Бара76 «поклопотатися». Але він докидає: «Ви повинні 
знати, звичайно, що ніхто на цій грішній землі не може гаран-
тувати вам, що ви зможете повернутися». [98]

Після року невпевненого очікування рішення радянської 
влади стало ясно, що відповідь на клопотання про від’їзд спо-
чатку буде негативною. Точну причину відмови Копєлєвим не 
назвали. Чиновник в ОВІРі, паспортному столі для виїжджаю-
чих з країни, ввічливо, але ухильно пояснював: «Знаєте, полі-
тична ситуація...». [99] Копєлєв відреагував із глибоким розча-
руванням, але намагався не допустити, щоб чиновники помі-
тили його смуток. 27 вересня 1978 року він уперто повідомив 
Бьоллю: «Ну, я не хочу давати тим, хто зводить для мене всі ці 
бар’єри та перешкоди, втіху від того, що я занепав духом або 
зневірився. Зрештою, я давно звик до розчарувань, до марно-
го очікування, до смирення». І як глибокий знавець Ґьоте, він 
процитував із посиланням на старого Фауста в однойменній 
драмі Гете: «І що той світ спроможний дати? Страждай, терпи! 
Терпи, страждай!»77 Він додав, що, можливо, французький тер-
мін «витривалий» краще пасує до нинішньої ситуації. «Ну, то 
будьмо ж витривалішими».

Тим часом Копєлєви не втрачали надії на те, що відхилен-
ня заявки на поїздку на запрошення Бьолля може стати лиш 
проміжним рішенням. У кожнім разі, в іншому листі до Бьол-
ля, згодом, він рекомендував йому та його німецьким друзям 
не поминати мовчанкою це негативне рішення, бо ж в іншо-
му разі радянські чиновники вирішили б хіба, що це питан-
ня, ймовірно, не надто важливе. «Наші бюрократи всіх ран-

76 Ідеться про Еґона Бара (1922–2015), німецького політика, члена СДПН 
й автора ключової ідеї нової східної політики уряду Віллі Брандта «Зміни за до-
помогою зближення».

77 Пер. М. Лукаша.
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гів звикли, що їх багаторазово й наполегливо просять щось 
видати». [100]

І тоді в тому ж листі Копєлєв знову твердо заявив, що «із-
раїльський вихід» для нього є майже неможливим. «Ця дер-
жава (як держава) мені вкрай несимпатична, робити мені там 
нíчого, а коли просто використати її як привід, як засіб для 
досягнення іншої мети, то я ще не такий поганий, що бре-
хав би собі навіть із найкращих міркувань. Намагатимемося 
просто пройти останні роки життя (або місяці) без будь-якої 
брехні». Ці зауваження стосуються можливості, запропонова-
ної радянською стороною, щоб Копєлєв, як радянський грома-
дянин єврейської національності, міг офіційно подати заяву 
на виїзну візу до Ізраїлю. Відтак його включили б у категорію 
тих радянських євреїв, яким у другій половині 1970-х років 
була надана можливість масово емігрувати до Ізраїлю, чому 
насамперед сприяла добре організована кампанія у Конгресі 
США. (Від середини 1970-х до середини 1980-х років чисель-
ність тих, хто виїхав з СРСР, оцінюється приблизно в чверть 
мільйона осіб).

Для багатьох із цих емігрантів, проте, заява про виїзд до 
Ізраїлю була лише приводом для того, щоб потрапити в Аме-
рику або іншу західну країну після виїзду з Радянського Союзу. 
Бо крім того, для Копєлєва виїзд із країни через «ізраїльський 
коридор» означав би, що про повернення в Радянський Союз 
від самого початку не могло бути й мови.

Копєлєв, однак, не хотів, щоб його ідентифікували з ці-
єю ізраїльською еміграцією — не тільки тому, що довелося б 
збрехати щодо кінцевого пункту призначення. Хоча він завж-
ди плекав своє єврейське походження, проте надавав неаби-
якого значення дистанціюванню від будь-якого сіоністського 
активізму, який, на його думку, був занадто націоналістич-
ним і зацикленим на релігії. Він також розкритикував одно-
бічність кампанії з єврейської еміграції з Радянського Союзу. 
На його думку, цю вимогу слід поширити на всі національності 
в країні.
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Через півроку після відхилення прохання Копєлєва поки-
нути країну, справдилися його сподівання на те, що це, мож-
ливо, не останнє слово радянської влади. 1 березня 1979 року 
Бьолль написав йому короткого термінового листа, в якому по-
відомляв, що сьогодні телефонував Еґон Бар — близький повір-
ник Брандта — і повідомив, що Копєлєв може покинути країну 
«з гарантованим поверненням, якщо ти цілком утримувати-
мешся від політичних кроків». Останнє було абсолютною умо-
вою, писав далі Бьолль, і він міг уявити собі, «що тут криється 
прихована пастка». [101]

Але проєкт від’їзду просувався не так швидко, як можна 
було б очікувати на підставі цієї новини. Минуло ще півтора ро-
ки, перш ніж Лев і Рая Копєлєви нарешті отримали з ОВІРу за-
кордонні паспорти та дійсні дозволи на виїзд. Навіть у вересні 
1980 року, за два місяці до фактичного від’їзду до Франкфурта, 
у Копєлєвих ще й досі не було певної відповіді на питання, чи 
схвалить влада їхній від’їзд, чи ні.

ОСТАННІЙ ВІЗИТ БЬОЛЛЯ ДО МОСКВИ

Оскільки все залишалося в підвішеному стані, влітку 
1979 року Бьоллі вирішили вчергове поїхати до Радянського 
Союзу в супроводі сина Раймунда та його дружини Гайді. Під 
час перебування в Москві кореспондент ARD Клаус Беднарц на 
початку серпня довго розмовляв з Копєлєвим і Бьоллем, і ця 
розмова мала назву «Чому ми стріляли один в одного?». У ньо-
му колишній майор Червоної Армії і колишній молодший ка-
прал німецького вермахту розповідають про свій досвід війни. 
Бьолль, який певний час перебував і в Росії недалеко від фрон-
ту, повідомив, що сам чув, як із гучномовців ворожих пропа-
гандистських військ до них лунало: «Німецькі солдати, зда-
вайтеся, йдіть сюди!» Такі заклики, певна річ, за його словами, 
німці зустрічали з підозрою. Копєлєв розповідав, наскільки він 
був розчарований у перші тижні на фронті тим, що німецькі 
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пролетарі у лавах супротивника не перейшли масово на ра-
дянський бік, як він, переконаний комуніст, наївно уявляв собі 
з німецької антифашистської літератури.

Розмова транслювалася на Першому каналі німецького те-
лебачення на початку жовтня й привернула чималу увагу гро-
мадськості. [102] Немає сумнівів у тому, що ця спільна поява 
з Гайнріхом Бьоллем значно підвищила авторитет Копєлєва 
серед німецької громадськості. До речі, про те, яким неясним 
і непевним було питання про від’їзд Копєлєва влітку 1979 ро-
ку, свідчить зауваження, зроблене Бьоллем після повернення 
з Москви. «Ах, я відчуваю свій “вік”, — писав тодішній 62-річ-
ний письменник своєму другові за п’ять років до того, — я вто-
мився й сумую, на жаль, уже не надто рвуся подорожувати, але 
цього разу вже не доведеться чекати чотири роки, щоб знову 
потрапити в Москву». [103] Таким чином, Бьолль, безумовно, 
розраховував на те, що через чотири роки Копєлєви, можливо, 
далі житимуть у Москві — або, знову ж таки, після можливого 
візиту до Німеччини.

Останній візит Бьолля до Москви спричинив, нарешті, по-
яву чудового письмового документа, який дозволяє глибше 
зрозуміти вкрай уразливу самосвідомість Копєлєва як автора, 
з якою він боровся проти багатьох внутрішніх викликів. Того ж 
дня, коли Бьоллі повернулися до Німеччини, 3 серпня 1979 ро-
ку, Рая написала парі друзів довгого емоційного листа англій-
ською. [104] У ньому вона висловлює жаль, що — крім інших лі-
тературних тем — коли минулого разу вони були в Німеччині, 
то не обговорювали детально спогади Лева та їхні літературні 
особливості. Чесна думка Бьоллів із цього питання, однак, мала 
для Лева першорядне значення. Якщо він відмовляється нази-
ватися письменником, то це не просто поза — адже як автор він 
зараз «terribly uncertain of himself (unfortunately or fortunately, 
who knows?).»78

78 «Жахливо невпевнений у собі (на жаль чи на щастя, хто знає?)» (анг.).
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Зокрема, Копєлєвим було боляче, що під час візиту Бьоллів 
взагалі не говорилося про його мемуари з юності «И сотворил 
себе кумира», видані навесні. Рая пише, що Лев сумно й по-
важно зауважив їй: Гайнріх і Аннемарі «не люблять цю книгу, 
вони не сказали мені ні слова про це, бо ж не хотіли говорити 
нічого неприємного. І вони мають рацію, це дуже кепська кни-
га тощо, тощо».

Нарешті, Рая згадує, що її подруга Мишка Славуцька79 
повідомляла, що під час розмови з Бьоллєм, на якому не було 
Копєлєвих, один із присутніх зауважив, що в мемуарах Льва бу-
ло, на його смак, занадто багато жіночих історій. На це Бьолль 
відповів: «Лев — просто тип Казанови, більше слів, ніж справ». 
Рая пише, що для них із чоловіком це прозвучало як болючий 
удар. Лев, звісно, мав певні недоліки, але його, звісно, не можна 
звинувачувати в тому, що він вихвалявся, як, начебто, це робив 
Казанова.

Рая докидає, пом’якшуючи, що, можливо, все це було не-
порозумінням, що, можливо, Мишка неправильно зрозумі-
ла Бьолля, або що це зауваження взагалі не стосувалося Лева, 
тощо. Зрештою їй здається, що, можливо, не варто було писа-
ти цього листа. Якби Лев дізнався про нього, це, безсумнівно, 
завдало б йому болю. Завершує свій лист Рая Копєлєва словами 
«So I hope, it will never be mentioned»80.

У своєму наступному листі Бьолль виказує доволі мудрості, 
щоб узагалі не згадувати цю незрозумілу історію з Казановою. 
Натомість він наполегливо наголошує, що уважно прочитав 
Левового «Кумира», ще перш ніж їхати до Москви і навіть пе-
реглянув його для «Deutschlandfunk»81. На жаль, тоді, в Москві, 
він був «надто вже нерішучим», щоб говорити про це з Левом, 

79 Ідеться про Вільгельміну Германівну Славуцьку (ур. Магідсон), на пріз-
висько «Мишка», відому російську дисидентку, знайому Гайнріха Бьолля.

80 «Сподіваюся, що про це ніколи не згадуватиметься» (анг.).
81 Німецька загальнонаціональна громадська радіостанція загальної 

тематики. Входить до національної радіокомпанії Німеччини Deutschland-
radio.
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«бо ж боявся, що він може не погодитися з моєю думкою про 
книгу — тож ми “розбіглися”, “шалено”». Книжка, за його сло-
вами, була багатою, навіть занадто багатою — що Леву не зава-
дило би, то це знайти «доброго редактора, щоб трохи (не так ба-
гато!) вирізати, запропонувати якусь “перебудову” (структуру) 
тощо». У кожнім разі, йому, Бьоллю, без доброго редактора — як 
без рук. [105]

Але хвилюватися не варто, наголошує Бьолль: «Кумир» — 
це важливо, правильно, добре й відверто, для мене воно було 
важливішим, ніж «Зберігати» (спогади про воєнні роки), і я ду-
же нетерпляче чекаю на третій том (нотатки «Утамуй мої печа-
лі» про роки в «Шарашці», видані 1981 року). Навряд чи можна 
знайти поміж близьких друзів таких, хто сформулював би тон-
ше і водночас дав по-діловому коротку й точну критичну оцін-
ку спогадів Копєлєва, справді багатих і зворушливих за зміс-
том, але подекуди туманних. Як письменник, сам Бьолль тіль-
ки цього року звідав на своїй шкурі, якого болю може завдати 
критика його власної творчості: його новий роман «Дбайлива 
облога» («Fürsorgliche Belagerung»), опублікований незадовго до 
того, відомі німецькі критики від Авґштайна до Райха-Раніць-
кого критикували, аж пір’я летіло.

Останні місяці перебування Лева та Раї Копєлєвих у Мо-
скві були доволі страшними. Після арешту й заслання Сахаро-
ва в Горький в січні 1980 року, наклепницька стаття про Іуду 
проти Копєлєва в «Радянській Росії» і спричинений цими по-
діями вихід Раї Орлової з партії, на тлі крайнього похолодання 
відносин між Сходом та Заходом (внаслідок радянського втор-
гнення в Афганістан), довелося зважати на посилення репре-
сій проти невеликої групи відкритих опонентів режиму, які 
ще залишалися, а отже, й проти Копєлєва. Ґерд Руґе, який був 
кореспондент ARD за тих часів, повідомляє про ніч у лютому 
1980 року, що її він провів на кухні Копєлєвих на Червоноар-
мійській разом із письменником Семеном Ліпкіним, вважаючи 
це сяким-таким способом відвернути неминучий арешт, якого 
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можна було побоюватися в ті напружені дні з огляду на зловісні 
ознаки та чутки. [106]

На початку квітня Рая в листі до Аннемарі Бьолль, знову ж 
англійською, написала, що ці останні тижні та місяці, можли-
во, були найгіршими в їхньому спільному житті з Левом. Ніко-
ли досі вона не бачила, щоб Лев, м’яко кажучи, був настільки 
пригніченим. Найгіршою в їхньому становищі, за її словами, 
була невпевненість в тому, що станеться далі, і неможливість 
допомогти Андрієві Сахарову або хоча б відвідати його в місці 
заслання.

Рая звертається з цим відчайдушним листом тільки до Ан-
немарі Бьолль, бо знає, що Гайнріх Бьолль лежить у лікарні — 
тієї весни письменник пробув у лікарні загалом п’ять місяців 
і йому ампутували частину правої ноги. Тому вона просить 
Аннемарі Бьолль вирішити, чи можна показувати йому цього 
листа з поганими новинами чи ні. [107]

Але восени 1980 року дедалі частіше — хоча й не вперше — 
з’являється інформація про те, що Копєлєвим-таки дозволять 
виїхати до Німеччини попри похмурі ознаки попередніх міся-
ців. 15 жовтня Лев повідомляє Бьоллю з відчутним полегшен-
ням: є надія, що незабаром вони зможуть по-справжньому 
обійнятися. «У нас уже є паспорти — навіть крутих чиновників 
у паспортному відділі ім’я Гайнріха Бьолля якось по-людському 
розчулило, олюдинило. (Це той самий Бьолль запросив тебе? 
Яка в нього остання книга? Тощо. ) Зараз ми просто чекаємо на 
візу (ФРН) і хочемо вилетіти 20 листопада (літаком, попри всю 
мою неприязнь до авіації)». [108]

Радянська виїзна віза обмежувалася одним роком — 
Копєлєв вважав це обнадійливим знаком, хоча й подав заяву 
на дворічний термін перебування. Він витлумачив скорочену 
тривалість як вказівку на те, що впродовж цього періоду йому 
буде дозволено повернутися додому. Неясно, які міркування 
підштовхнули чашу терезів, але радянська влада зрештою дала 
Копєлєвим дозвіл на виїзд з країни.
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Немає сумнівів у тому, що істотну ролю зіграли зусил-
ля Бьолля, а ще старання видавчині «Zeit» Маріон Дьонгофф, 
лідера СПД і колишнього канцлера Німеччини Віллі Брандта, 
його довіреної особи Еґона Бара, Німецької академії мови та 
поезії в Дармштадті, колишнього кореспондента ARD Фріца 
Пляйтґена, а також інших осіб, деякі з яких працювали разом. 
Але у світлі еміграції Копєлєва незабаром після його від’їзду 
є майже всі підстави вважати, що поступка брежнєвського ре-
жиму на виїзд з країни від самого початку була розрахована на 
те, щоб назавжди позбутися незручних критиків. До цієї такти-
ки радянська влада вже вдавалася, коли треба було спекатись 
інших дисидентів, як-от Григоренка, письменників Войновича, 
Аксьонова, Максимова, колеги Копєлєва Юхима Еткінда.

ШТАЗІ ХОЧЕ ВТРУТИТИСЯ

Однією з причин, через яку дозвіл на виїзд Копєлєвих так 
довго відкладався, мабуть, були наполегливі спроби радян-
ської влади переконати пару офіційно звернутися за дозволом 
на виїзд із країни в Ізраїль або, можливо, в НДР. Це б, так би 
мовити, «знешкодило» справу Копєлєва для Кремля з погляду 
політики. Себто, в разі ізраїльського варіанта її можна було б 
записати у розділ «Єврейська еміграція з Радянського Союзу», 
або — в разі варіанту з НДР — як перебування в «братній со-
ціалістичній країні» без будь-якого політично маркованого 
підтексту.

Ці міркування підтверджує та обставина, що деякий час 
секретна східнонімецька служба Штазі також таємно брала 
участь у заходах, пов’язаних із від’їздом Копєлєвих. Це випли-
ває з численних документів, складених Штазі у справі Копєлєва, 
доступ до яких з’явився після розпаду режиму НДР. Викори-
стання співробітників «Штазі» передбачала письмова «робоча 
угода» між Службою держбезпеки НДР і радянським КДБ, про 
що неодноразово згадується в документах «Штазі».
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Неофіційному співробітникові Паулю Вінсу82, який у доку-
ментах «Штазі» має псевдо «НС “Поет”» (IM83 “Dichter”) і вико-
ристовувався як контактна особа «Штазі», загадали запропону-
вати Копєлєвим виїхати в Ізраїль або НДР. Вінс був письмен-
ником і літературним функціонером, а також мав гарні зв’язки 
на культурній арені НДР; у першому шлюбі він був одружений 
із відомою письменницею Ірмтраут Морґенер. Він розмовляв 
кількома мовами, зокрема російською, і був знайомий з Копєлє-
вим, відколи той у 1964 році перебував у НДР. [109]

У документі Штазі 1977 року наголошено, що Вінс уже довів 
своє «чекістське вміння, вміння пристосовуватися до ситуацій 
і триматися правильно» в «безлічі ситуацій в умовах, наближе-
них до бойових». [110] Вінс знову сконтактував із Копєлєвим, 
який у документах Штазі фігурує під кодовою назвою «Каналія» 
(«Kanaille»84), під час поїздки до Москви в 1978 році акредитова-
ного в Східному Берліні кореспондента ARD Фріца Пляйтґена, 
який був одним із близьких друзів Копєлєва, відколи працював 
у радянській столиці ще перед тим.

За Пляйтґеном у НДР ретельно стежили й у документах 
східнонімецької спецслужби його часом означали кодовою 
назвою «Тигр». У лютому 1979 року Вінс листовно запросив 
Копєлєва відвідати НДР із тривалішим візитом. Під час цього 
перебування, згідно із запрошенням, було заплановано й три-
валий візит у Ваймар, під час якого Копєлєв міг глибше попра-
цювати над документами для своєї книжки про Ґьоте. Це за-

82 Ідеться про Пауля Вінса (1922–1982), німецького поета та перекладача, 
в’язня нацистського концтабору (1943–1945). Перекладав з російської (В. Мая-
ковського, С. Маршака, С. Михалкова), української, французької, китайської та 
турецької мов. Написав післямову до збірки «Пригорща надії» Миколи Бажа-
на (Берлін, 1972), до якої увійшли також перекладені ним цикл «Чотири опові-
дання про надію (Варіації на тему P. M. Рільке)» та вірші «Боги Еллади» і «Сіль». 
Від 1960-х рр. аж до смерті співпрацював зі «Штазі», а також принагідно з КДБ. 
Мав кілька державних нагород.

83 Скорочення від «inoffizieller Mitarbeiter» (нім.).
84 У перекладі з німецької ще «шельма», «шахрай».
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прошення в досьє «Штазі» доповнено офіційним документом, 
який засвідчує вид на проживання Лева та Раї Копєлєвих у НДР 
терміном на один рік, з кінця серпня 1979 року.

У березні 1980 року Вінс знову приїхав до Москви і, згід-
но з документами Штазі, розповів Копєлєвим, що через події 
навколо Сахарова та загострення міжнародної ситуації, він 
побоюється найгіршого у житті свого російського знайомо-
го. Вінс порадив приятелю спробувати виїхати якнайшвидше 
«поки не пізно». Він «вважає недоречним у нинішній ситуації, 
щоб Копєлєв грав роль мученика». Згідно із цим звітом Вінса, 
Копєлєв, мабуть, чи не заявив, що дуже тішиться, бо його, мов-
ляв, запросили в НДР. [111]

В іншому документі Штазі від 21 квітня 1980 року написано 
буквально таке: «Згідно зі своїм дорученням, НС “Поет” ціле-
спрямовано й послідовно впливав на Копєлєва, щоб перекона-
ти його виїхати із СРСР до Ізраїлю». У відповідь Копєлєв нібито 
заявив, що якщо відповідна установа порадить йому подати 
заяву про видачу виїзної візи в Ізраїль, то він нині готовий це 
зробити. У документі з тією ж датою відповідальне відомство 
«Штазі» наголошує: «В оперативному плані абсолютно необхід-
но запобігти виїзду Копєлєва з СРСР в НДР, щоб не наражати на 
небезпеку НС “Поета”». [112]

Ці розповіді Штазі про справу Копєлєва здаються, сказати 
б, доволі сумнівними та суперечливими. Чому Вінс, замаскова-
ний співробітник Штазі, спочатку запросив Копєлєвих у НДР, 
якщо згодом слід було за будь-яку ціну завадити цьому в’їзду? 
Чи не правило це запрошення за своєрідну принаду, щоб по-
легшити Вінсу завдання із завоювання довіри Копєлєва? Також 
сумнівним є твердження в повідомленнях Штазі про те, що по-
при зусилля Пауля Вінса навесні 1980 року не пощастило пе-
реконати Копєлєва поклопотатися про виїзну візу до Ізраїлю. 
Ця розповідь діаметрально суперечить твердженням Копєлєва 
із цього питання в його листах до Бьолля. Найімовірніше, 
Копєлєв виключив цей «ізраїльський виїзд» у своїх перемови-
нах із Вінсом невипадково, з тактичних міркувань, і що, з огля-
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ду на виснажливу невизначеність, пов’язану з його спробами 
виїхати до Західної Німеччини, він, принаймні, принципово не 
відкинув можливого від’їзду в НДР.

Пауль Вінс невпинно шукав і підтримував контакти 
з Копєлєвими, коли ті вже мешкали в Західній Німеччині. 
Про це свідчить довгий звіт Штазі про зустріч НС «Поета» з Раєю 
та Левом Копєлєвими на прийнятті, влаштованому видавни-
цтвом «Hoffmann und Campe» на Франкфуртському книжково-
му ярмарку восени 1981 року. Газета «Штазі» заявляє буквально 
таке: «НС повідомив, що заяви Копєлєва не залишають жодних 
сумнівів у його антикомуністичній й антирадянській позиції. 
Сам Копєлєв щиро зізнається, що він є антикомуністом, паци-
фістом (!) і «справжнім гуманістом». [113]

Впродовж своєї кар’єри завдяки міжнародним культурним 
контактам, мовним навичкам і «чекістським умінням», які ви-
соко цінували Штазі, Пауль Вінс використовувався для замов-
них поїздок до багатьох країн, здебільшого до Західної Європи, 
а також до Бразилії та колишньої Югославії. Дозволи на виїзд 
за кордон для звичайних громадян в НДР отримати було прак-
тично неможливо, і тому вони вважалися особливо бажаним 
привілеєм. Цілком можливо, що Вінс дозволяв втягувати себе 
в широку сферу шпигунських послуг не лише з ідеологічних 
переконань, а й з огляду на те, що вони передбачали нагоду 
з комфортом їздити за кордон. Лев Копєлєв, який зміг прочи-
тати деякі репортажі Штазі (відповідні папери зберігаються 
в Бременському архіві) про візити Вінса після розпаду НДР, до 
якого Вінс не дожив, можливо, теж думав щось таке, коли на-
прикінці 1970-х років Вінс зв’язався з ним у Москві і страшенно 
зацікавився його від’їздом із Радянського Союзу.

ПРОЩАННЯ З МОСКВОЮ

У тому ж листі від 15 жовтня 1980 року до Бьолля — це йо-
го останній лист з Москви до свого друга в Кьольні — в якому 
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Копєлєв радісно повідомляє, що Рая й він уже отримали свої 
радянські паспорти на виїзд до Німеччини, йдеться також про 
«різноманітні зусилля зі збереження “спадщини”». [114] Мета 
полягала в тому, щоб упорядкувати велике листування цієї па-
ри й інші літературні матеріали, а також забезпечити якнай-
краще документальне зберігання їх.

Значну частину цих матеріалів Копєлєв передав у Росій-
ський державний архів літератури та мистецтва в Москві, відо-
мий як РГАЛИ в російській абревіатурі. В обмін на цю заставу 
Копєлєв зажадав копії цих документів, аби взяти їх із собою 
до Німеччини. [115] Те, що відповідальні радянські чиновники 
допустили таку угоду, — річ не зовсім звичайна. Але Копєлєв 
вважався відкритим критиком режиму та, принаймні для по-
літичної верхівки, був ворогом держави. Ця подія, ймовірно, 
також свідчить про те, що, попри політичну ізоляцію в Москві, 
Копєлєв і далі підтримував добрі особисті контакти з окреми-
ми особистостями в культурній бюрократії, — та що в автори-
тарному, але вже трохи прогнилому брежнєвському режимі не 
всі бюрократичні кабінети мали однакові настанови. Копєлєв 
іноді іронічно називав такі авторитарні непослідовності «бю-
рократичним плюралізмом». У цьому контексті також згаду-
ється той факт, що після депортації Солженіцина на початку 
1974 року радянський уряд дозволив його дружині Наталії 
Свєтловій узяти із собою значну частину архіву Солженіцина, 
коли вона через кілька місяців виїхала до Цюріха разом із чо-
тирма їхніми дітьми. [116]

Не всі архівні матеріали Копєлєва було передано в архів 
РГАЛИ. Чималим відсотком листування, надто з особами в Ра-
дянському Союзі, який міг би якось зашкодити зацікавленим 
особам, піклувалися на приватному рівні довірені люди. Бага-
то цих матеріалів, зокрема щоденники Копєлєва, а також деякі 
книжки, що їх Копєлєви були змушені залишити, згодом різни-
ми каналами привезли до Німеччини друзі та знайомі. Майже 
всі документи або їх копії нині зберігаються в Архіві Копєлєва 
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в Науково-дослідному центрі Східної Європи при Бременсько-
му університеті.

12 листопада 1980 року Лев і Раїса Копєлєви рано-вранці 
покинули свою знайому квартиру на Червоноармійській вулиці 
й у супроводі дітей, які мешкали в Москві, поїхали в аеропорт 
(Майя та Павло Литвинови вже багато років живуть у США). 
Звідти вони прилетіли у Франкфурт-на-Майні — це була їхня 
перша поїздка (Леву тоді було 68, Раї — 62) в одну із західних 
країн. Перш ніж впустити Копєлєвих у країну, митник вилучив 
на огляді в Копєлєва скриньку з російською землею і том пуш-
кінських поезій у виданні 1974 року. [117]

За кілька днів до його від’їзду, звісно ж, відбулася ціла низ-
ка прощальних зустрічей. Про вечір із багатьма російськими 
та німецькими знайомими в будинку кореспондента ARD Кла-
уса Беднарца, Копєлєв розповідав, що поетка Белла Ахмадуліна 
виголосила «патетичний тост», який він перекладав так: «Від-
пускаємо вас не в злу чужоземщину, а на батьківщину вели-
кої мрії, великої поезії... Ніколи німецька мова не ворогувала 
з російською...». [118]

27 жовтня, за два тижні до від’їзду, Копєлєв написав про-
щального листа своєму другові Сахарову, який від початку року 
був змушений жити на засланні з дружиною Єленою Боннер (він 
називав її Люся) в Горькому. «Отже, ми, здається, поїдемо — не 
хочу навіть писати “виїдемо”, — йдеться в листі. [119] «Поїдемо 
просто до Гайнріха Бьолля. Він чекає вже з літа й нервує...». Далі 
Копєлєв повідомляє, що сподівається взяти участь у святкуван-
ні 500-річчя від дня народження справжнього Фауста, алхіміка, 
мага й гіпнотизера, який народився 1480 року в селі Кніттлін-
ґен у Швабії. Копєлєв трохи заглиблюється у цей сюжет, а потім 
сам себе перериває: «Ну ось, пишу прощального листа й заліз 
в філологію або чортзна-що».

Йому було нескінченно шкода, писав він Сахарову, що він 
не намагався просто навмання поїхати в Горький і не спробу-
вав зустрітися з ним там, як це, мабуть, намагалися зробити 
інші друзі. Але, за його словами, маючи бороду й черевце він 
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уже не міг гратися з охоронцями в «козаків-розбійників». (Охо-
ронці перехопили й завернули різних людей, які намагалися 
зустрітися з Сахаровим у Горькому). За день до цього він по-
їхав із Раєю в Жуковку, щоб попрощатися («ми їздили проща-
тися з нашою Жуковкою, бродили схилом і в кислій півтемряві, 
в опалому листі, в голих деревах він був прекрасний, як завжди, 
як у ті дні, коли ми гуляли там з дітьми і з вами»). «...Батьківщи-
на, яку ми повеземо із собою й носитимемо в собі до кінця, це 
й наша Жуковка, й наша метушлива оселя, й наші діти та ону-
ки, й наші могили на багатьох не лише московських цвинтарях, 
й наші друзі, й ти та Люся серед найдорожчих, найближчих...». 
«Ну ось, далі писати вже просто не можу», — закінчує свого ли-
ста Копєлєв.



Передєлкіно. 1969 р.

Копєлєв про Брехта. 1970 р.



Лев Копєлєв і Раїса Орлова. Вірменія. 1972 р.



З портретом Бориса Біргера. 1973 р.

Лев Копєлєв. Москва. 1973 р.



Л
ев

 К
оп

єл
єв

. 1
97

3 
р.



Олександр Галич. 
1974 р.

Напис 
на звороті фото



Лев Копєлєв із першим російським виданням книжки «Хранить вечно» 
(Ардіс, 1975) та його дружина Раїса Орлова. 

Книжка перекладена 12-ма іноземними мовами

Із Петром Григоренко. Москва. 1974 р.



Із Борисом Біргером. 1977 р.

У Сухумі з Сахаровими. 1978 р.



Анна Ахматова



У центрі Лев Копєлєв, Гайнріх Бьолль, Аннемарі Бьолль. 
Метрополь. 1979 р.



Іван Рожанський. 1980 р.

В’ячеслав Іванов, Лев Копєлєв, Світлана Іванова. 1975 р.



У Комарово. 1979 р.



Анна Ахматова і Лідія Чуковська



Лідія Чуковська

Корній Чуковський



Напис на звороті: 
«Дорогим друзьям Рае и Леве от Жени 
из Крутого маршрута, 15.01.1970 г.»



Петро Григоренко



Андрій Сахаров



Булат Окуджава



Л
ариса Богораз і А

нат
олій М

арченко із сином
 П

авлом



Олександр Солженіцин Сергій Ковальов

Павло Литвинов Олена Боннер



Юлій Даніель

Андрій Синявський

Віктор Некрасов

Мустафа Джемильов



249

Прощання з Москвою

– IX – 
Еміграція в Німеччину – 

друга домівка 
(1980–1997)

П рийом Лева та Раїси Копєлєвих після прибуття до Франкфурт-
ського аеропорту 12 листопада 1980 років був стриманий. 

Хоча на мандрівників із Москви там і чекав натовп журналістів 
і фотографів, Копєлєв був не готовий зробити політичну заяву, 
щоб не позбавити себе шансу на повернення. Спираючись на під-
готовлений текст, він сказав лише, що він і його дружина вдячні 
всім, хто доклався до цієї поїздки в Німеччину. Вони були тут, 
сказав він, на особисте запрошення, не для того, щоб вихваляти-
ся й повчати, а щоб бачити, вчитися, читати та писати. «Жодних 
інтерв’ю! Всі запитання в Москві через рік, будь ласка». [1]

Прибулі, однак, уже мали особливий статус: доброзичливі 
чиновники повезли їх у поліцейський відділок аеропорту. Там 
на них чекали два сини Гайнріха Бьолля, Рене й Вінсент, а також 
німецька славістка Ганнелоре Шмідт і ленінградський знайо-
мий Ігор Бурихін. [2] Двома автівками маленька група поїхала 
до Кьольна. Спочатку приїжджі зупинилися в міській квартирі 
Гайнріха й Аннемарі Бьолль за адресою Гюльхратерштрассе 7. 
Попри те, що після серйозної операції на нозі Бьолль і досі зму-
шений був користуватися милицями, в перші дні він не згаяв 
доброї нагоди взяти гостей із Москви на прогулянку центром 
Кьольна й уздовж берега Райну, щоб якось познайомити їх (про 
це він раз по раз писав у своїх листах Копєлєву) зі своїм рідним 
містом, із яким мав глибокі та складні стосунки.
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НАСИЧЕНИЙ ПОДІЯМИ ПЕРШИЙ РІК НА ЗАХОДІ

На початку січня 1981 року Копєлєви змогли переїхати в не-
величку квартиру в Марієнбурзі на півдні Кьольна, яку їм надав 
Westdeutsche Rundfunk (WDR)85. Копєлєви вже не один рік під-
тримували міцні відносини з WDR через різних московських 
кореспондентів, як-от Ульріх Шиллер, Фріц Пляйтґен і Клаус 
Беднарц. Лев Копєлєв, який із дитинства невпинно цікавився 
та вивчав Німеччину, її історію та культуру, від самого почат-
ку почувався в Кьольні як риба у воді. Через роки в додатку до 
книжки «Ми жили в Москві», яку він творив удвох із Раїсою, він 
написав, що досі відчував у німецькій еміграції «ту радість, 
якої довго був позбавлений удома, — радість спілкування зі 
слухачами, з читачами, надто ж з молодими, яких цікавить усе, 
що й мені здається важливим...». У Москві він ясніше, ніж Рая, 
усвідомлював небезпеку, яка чигала на них і всіх, хто був із ни-
ми пов’язаний. І все ж він записує свій досвід у перші роки пе-
ребування в Німеччині, радіє кожній думці: «І все ще невпинно 
радію, усвідомлюючи: сьогодні пишу й можу надрукувати зав-
тра, за тиждень у газеті, в журналі, за кілька місяців — книж-
кою». [3] Для автора та публіциста, що для нього так багато ва-
жила «магнітна сила друкованого рядка» [4] і якому так багато 
років заборонялося публікуватися на своїй батьківщині, це, 
звісно ж, було кардинальною зміною.

Набагато важче в німецькій еміграції спочатку було Раїсі 
Копєлєвій. Англійською вона, зрештою, розмовляла, а от з ні-
мецької мала лише дуже елементарні знання — писану мову 
вона розуміла краще, ніж усну. Попри порівняно привілейо-
ване становище вона в чужій країні почувалася нещасною. 
Через два тижні після приїзду до Німеччини вона написала 
у своїх нотатках: «За все моє довге життя я ще ніколи не була 
в такій повній і для мене нестерпній залежності від мови, гро-

85 Громадська телерадіокомпанія землі Північний Рейн-Вестфалія, засно-
вана 1924 року.
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шей, браку роботи; браку того мого середовища, без якого інші 
обходяться, а я не можу й ніколи вже не зможу. Кричу, плачу; 
хвилини радості — рідкісні, як учора на Ельбі. І з ранку до ночі 
повинна повторювати: “Не смій жаліти себе”». [5] Ще через три 
роки вона написала німецькому другові: «Кожен знає, де йому 
чобіт муляє, й не можна в жодному разі (це російська хвороба) 
вважати власний клопіт єдиним і найважливішим». [6]

За кілька тижнів, — як підозрювали й боялися самі Копєлєви 
та багато їхніх друзів, відколи їм дозволили виїхати з країни, — 
вдарив грім на їхній дім: кремлівське керівництво позбавило 
пару радянського громадянства. 22 січня Лев і Рая отримали 
лист від консула радянського посольства в Бонні, де писалося: 
«Мені доручено повідомити Вам, що згідно зі статтею 18 Закону 
“Про громадянство СРСР”, постановою Президії Верховної Ра-
ди СРСР від 12 січня 1981 року Ви позбавляєтеся громадянства 
СРСР за дії, що завдають шкоди високому званню громадянина 
СРСР». [7] Копєлєвим наказують здати в консульстві, особисто 
або поштою, недійсні радянські закордонні паспорти.

У Німеччині це свавільне рішення з непереконливим об-
ґрунтуванням спричинило неабиякий ажіотаж. Наступно-
го дня видавництво «Hoffmann und Campe», яке опублікувало 
автобіографічну трилогію Копєлєва, організувало прес-кон-
ференцію в Бонні. У заяві Копєлєв зазначив, що саме в першу 
річницю заслання Сахарова до Горького він і його дружина діз-
налися про свою експатріацію з Радянського Союзу. Може, це 
й звичайний збіг, зауважив він, але для них це є символічним. 
Вочевидь, експатріація означає, «що нам буде не дозволено ма-
ти батьківщину. Це так само підло, як і безглуздо. Батьківщина 
залишається з нами, залишається в нас, доки ми живі».

Голова СДПН Віллі Брандт опублікував у щотижневій га-
зеті «Die Zeit» відкритого листа на адресу Копєлєвих, у якому 
висловлює свій сум і обурення з приводу їхньої експатріації. 
Він був злий, бо відчував, що його обдурили: як-не-як радян-
ська сторона запевнила його в тому, що пара Копєлєвих зможе 
повернутися до Москви після річного відрядження до Федера-
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тивної Республіки задля наукових досліджень. До свого імені 
в кінці цієї заяви Брандт додає зауваження, натякаючи на те, 
що він був емігрантом у Скандинавії за часів гітлерівської дик-
татури: «я також був емігрантом, хоча й у молодшому віці». [8]

Для Раї позбавлення її громадянства, а разом із ним і ціл-
ковита відсутність перспектив можливого повернення до Мо-
скви, стало ще одним важким ударом, який лише доповнив усе 
лихе. Копєлєв мав набагато менше проблем із цим. Хоча він теж 
іноді краявся в тузі за домівкою, в перші місяці його найбільше 
турбували відчай дружини та власна безпорадність: як тут да-
си їй промінь надії? [9]

Слідом за позбавленням громадянства Копєлєв уже не 
бачив причин утримуватися від публічних політичних заяв. 
За кілька днів після рішення радянського посольства він дав 
довге інтерв’ю «Der Spiegel», у якому прямо говорив про харак-
тер брежнєвського режиму та про небезпечне протистояння 
в Польщі між промосковським урядом і бунтівним профспіл-
ковим рухом «Солідарність». [10] Він знав Польщу, пояснював 
у цій розмові Копєлєв, який пробув там півроку під час війни. 
Поляки, сказав він, були «великим, лицарським народом». Якби 
радянська армія вторглася туди — загроза, яка була тоді дуже 
реальною, — це був би «жахливий жереб, з яким Радянський 
Союз і його союзники не змогли би собі порадити ні у військо-
вому, ні в економічному плані».

У Радянському Союзі, з іншого боку, давно вже не керу-
ють марксисти чи комуністи, пояснив Копєлєв, а «править, як 
я її називаю, крісельна партія, “статус-кво-тисти”, зацікавлені 
лише в збереженні своїх позицій». Водночас він оцінює ефект 
політики розрядки 1970-х років, на яку впала злива надто жор-
сткої критики у зв’язку з польською кризою, як загалом пози-
тивний. За часів Сталіна й у перші роки правління Хрущова, 
коли не було політики розрядки, він впевнено твердить, що 
«радянські громадяни і мріяти не могли» про те, що стало мож-
ливим згодом. Той факт, що його самого та деяких його друзів 
не посадили до Лефортовської в’язниці і не заслали до Сибіру, 
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теж пояснювалося розрядкою, говорив він далі в інтерв’ю «Шпі-
гелю»: «Я не поділяю думки деяких моїх друзів про те, що не 
можна укладати угоду з дияволом. Я згоден із Брехтом: тому, 
хто вечеряє з дияволом, без довгої ложки не обійтися.86»

Копєлєвим ніколи було розмірковувати над долею своєї 
еміграції. У перший рік їхнього перебування в Німеччині та на 
Заході на них спало майже неймовірне розмаїття нових вра-
жень, завдань, подорожей, зустрічей, почестей, відкриттів і ви-
кликів. Витримати, обробити та, загалом, усім цим із цікавістю 
насолоджуватися не вистачило б снаги фізично й психологіч-
но і багатьом людям молодшим, аніж 68-річний Копєлєв і його 
62-річна дружина.

Увага, яку вони привернули до себе, особливо в Німеччині, 
була пов’язана, з одного боку, зі значною популярністю, яку Лев 
Копєлєв вже мав у Москві, з його епізодичними виступами на 
німецькому телебаченні, з його мемуарами як офіцера Червоної 
Армії та як бранця ГУЛАГу («Зберігати вічно!»), з його яскравою 
зовнішністю з широкою «толстовською» бородою, яка впадала 
в око багатьом у Німеччині. До того ж, Лев чудово володів ні-
мецькою і мав талант до спілкування. Крім того, Копєлєви були 
надзвичайно відкриті й цікаві у спілкуванні з людьми країни 
перебування і не замкнулися, як чимало інших радянських 
емігрантів, у вузьких колах однодумців або співвітчизників, 
які живуть за кордоном.

Навесні 1981 року Копєлєв на один семестр став запроше-
ним професором Ґьоттінґенського університету, де викладав 
і читав лекції з російської літератури. У своїх кьольнських 
нотатках він написав про це завдання: «Тієї весни найбільше 
важила робота в університеті: лекції, семінари, консульта-
ції, копирсання в книжках у процесі підготовки. Іноді я дуже 
втомлювався, але це була благословенна втома. І іноді пройма-

86 Старовинний афоризм, сенс якого виводиться зі спільного вживання їжі 
у сільському побуті: щоб дістати кращий шматок, треба було спершу подбати 
про відповідної довжини ложку.
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ла тривожна думка, страх перед “гнівом богів”: чим заплачу за 
це незаслужене щастя». [11]

Навесні того ж року філософський факультет Кьольнсько-
го університету присвоїв Копєлєву ступінь доктора «honoris 
causa». Він прочитав лекцію «Бьолль і Достоєвський». Через цей 
виступ напередодні й вночі він пережив напад «сценічної ли-
хоманки», тож він «тихо мріяв захворіти», як записано в його 
кьольнських нотатках. Проте святкування перед великою ау-
диторією виявилося приголомшливим. Копєлєв так описує за-
вершення події: «А потім вийшли дюжини дві хлопців і дівчат 
і заспівали «Реве та стогне» — вимовляли все точнісінько і спі-
вали добре, душевно, я відчув, що ось-ось розплачуся». [12]

Завдяки своїм видатним захисникам і громадської попу-
лярності Копєлєвим не довелося довго жити у статусі офіцій-
ного безгромадянства. Уже в червні 1981 року, через чотири 
місяці після того, як кремлівське керівництво позбавило їх 
радянського громадянства, уряд землі Північний Райн-Вест-
фалія на чолі із соціал-демократом Йоганнесом Рау офіційно 
прийняв їх у громадяни Німеччини; їм було видано німецькі 
паспорти та посвідчення особи. Орган промосковської НКП87 
«Unsere Zeit» (на який, проте, практично ніхто з широкої гро-
мадськості не звернув уваги) слушно поскаржився на те, що 
це рішення порушило конституцію. Зазвичай для отримання 
німецького громадянства необхідно було перебувати в країні 
впродовж семи років. Міністр внутрішніх справ землі Північ-
ний Рейн-Вестфалія Шноор впевнено спростував це тверджен-
ня аргументом про те, що завдяки своїм книжкам і науковим 
працям Копєлєв уже десять років перебуває в країні, де його 
книжки видавали, тоді як у СРСР його твори тривалий час не 
друкувалися. [13]

Окрім поїздок до Відня, Цюріха, Женеви, Парижа й Брета-
ні, а також відвідувань низки західнонімецьких міст, у вересні 

87 Ідеться про Комуністичну партію Німеччини. Вона вважається наступ-
ницею Соціалістичної єдиної партії Німеччини, правлячої партії в НДР у 1949–
1990 роках.
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1981 року Копєлєви вирушили в Америку на борту величної 
«Queen Elizabeth». Звідти Лев Копєлєв написав довгого листа 
своєму старому московському другові та фронтовому товари-
шеві Івану Рожанському, який колись стояв перед військовим 
трибуналом як свідок. Через кілька місяців Рожанський від-
повів, що лист Льва нагадав йому «пісню птаха, який виле-
тів із клітки на волю і бачить під собою широкий, безмежний 
світ». [14] Навряд чи можна було б краще і поетичніше сфор-
мулювати переважну частину відчуття життя Копєлєва в пер-
ші роки його вигнання на Захід. Само собою зрозуміло, що ці 
частини не складали всієї картини настрою та що для Раї все 
складалося геть інакше.

У Нью-Йорку їх радо зустріли дочка Лева Майя, її чоло-
вік Павло Литвинов і двоє їхніх онуків Лара та Діма. Це було 
не перше возз’єднання із цією сім’єю після їхньої еміграції 
до США в 1974 року. Ще наприкінці минулого року Литвинови 
приїздили до Німеччини, щоб провести різдвяні і новорічні ка-
нікули з батьками, бабусею та дідусем. Не один рік Павло Лит-
винов викладав математику та фізику в коледжі в Таррітавні, 
недалеко від Нью-Йорка.

Попри ці родинні зв’язки та зустрічі з низкою колишніх 
знайомих з Москви, Лев і Рая ніколи не почувалися в Америці 
як удома порівняно з Німеччиною, навіть після ще кількох від-
відин. Це підтвердив колишній кореспондент WDR Ульріх Шил-
лер, старий друг Копєлєвих ще з Москви, який згодом працював 
у Нью-Йорку та Вашинґтоні й зустрічався з ними там кілька разів. 
«Їм бракувало житнього хліба; політична культура була крикли-
вою, різкою та заважкою для розуміння... Усе було інакше. Ці два 
«дерева», Лева та Раю, вже не можна було пересадити на американ-
ський континент», — написав він у ретроспективній статті. [15]

Усе ж дивно, що навіть Раїса Копєлєва, фахова америка-
ністка, що наразилася тут на куди менший мовний бар’єр, аніж 
це було в Німеччині, зіткнулася з неабиякими труднощами при 
спробі знайти свій шлях в американській дійсності. Приїхав-
ши до Нью-Йорка, вона написала: «Усе таке чуже, навіть крани 
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відкручуються у “зворотний”, — щодо до звичного нам, — бік. 
Дуже стримуюся, щоб не впасти тут у всьому вельми набрид-
ливий тон емігрантських скарг. Але правда, я й не думала, на-
скільки сильно відрізняється Америка від Європи. І в чомусь 
схожа на нас [ідеться про Росію — пер.]». [16]

Однією з найяскравіших, але водночас і щемливих подій, 
як зазначає, розказуючи про свою поїздку до Америки, Раїса 
Копєлєва, була ще одна зустріч у Нью-Йорку зі свого часу відо-
мою та неоднозначною драматургинею, казкаркою, а подеку-
ди й прокомуністичною активісткою Лілліан Геллман. Колись 
Рая — тоді ще молода культпрацівниця й перекладачка, глибо-
ко переконана комуністка, — супроводжувала Геллман, яка по-
дорожувала теренами Радянського Союзу в 1944 році. У 1937 ро-
ці надзвичайно впевнена в собі й сильна авторка підписала пу-
блічного листа від імені 88 американських особистостей, який 
багато хто із тогочасних критиків на Заході потрактував як 
виправдання сталінської політики терору та чисток проти та-
ких політичних опонентів, як Троцький. Утім, Рая й далі ак-
тивно листувалася з Ліліан Геллман. Під час наступних візитів 
до Радянського Союзу в 1960-х роках Геллман познайомилася 
і з Левом Копєлєвим. У 1966 році у квартирі Раїних батьків на 
вулиці Горького, де Копєлєви мешкали в перші роки свого шлю-
бу, американська гостя зустріла Олександра Солженіцина, вже 
відомого тоді автора «Одного дня Івана Денисовича», і він їй 
зовсім не сподобався.

Натомість Лев Копєлєв справив на Лілліан Геллман сильне 
враження. За передмову для американського видання першого 
тому його мемуарів «Зберігати вічно» вона обрала особисті спо-
гади про автора та його дружину Раю. Час від часу, пише вона 
в цьому тексті, ви зустрічаєте людину, яка викликає у вас та-
ке відчуття, «що нічого поганого у світі не може статися, поки 
вона стоїть поруч із вами. Копєлєв — саме така людина». [17] 
Як примітку вона додала, що ці враження вона записала, перш 
ніж устигла прочитати першу книжку спогадів Копєлєва, тому 
не змогла прокоментувати їхній зміст.
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Чому пізню зустріч у Нью-Йорку Рая визнала «щемливою», 
вона у своїй короткій нотатці не пояснює. «Під’їхали до будин-
ку, скільки разів я записувала комусь цю адресу. Десятий по-
верх. Коридором рухається щось маленьке, наче згорблене, але 
жодного горба немає, це вона почала “рости” вниз, як і годиться 
в старості. Їй 76 років. ... Як заговорила — відразу “вона”. Розум 
різко ясний, усе пам’ятає набагато краще, ніж я, про все і про 
всіх судить настільки ж рішуче, як і раніше. Як завжди». [18]

За місяць Копєлєви переривають свою поїздку до Америки 
й на кілька тижнів повертаються до Німеччини. Причина неза-
планованої спочатку перерви в їхньому перебуванні в США — 
велика подія: у жовтні 1981 роки Лев Копєлєв отримує Премію 
миру німецьких книгарів у франкфуртській Паульскірхе88 — над-
звичайно вагоме визнання для російського емігранта, ім’я якого 
в Німеччині кілька років тому знали лише одиниці. Зрозуміло, 
вирішальну роль у виборі переможця цього року зіграли впливо-
ві німецькі друзі Гайнріх Бьолль і редактор газети «Zeit» Маріон 
Дьонгофф. Але, з огляду на тривалу історію і суть цих дружніх 
відносин, це рішення, безумовно, не випадає вважати звичай-
ним заступництвом. В основі цього рішення, і стосовно Бьолля, 
і стосовно Маріон Дьонгофф, лежало глибоке переконання.

За два дні до церемонії нагородження Лев і Рая Копєлєви 
вирушили потягом із Кьольна до Франкфурта-на-Майні разом 
із подружжям Бьолль. Наступного дня, в суботу, вони відвіда-
ли книжковий ярмарок із великим медійним супроводом, піс-
ля чого видавництво «Hoffmann und Campe» влаштувало велике 
прийняття, на яке було запрошено десь із півтисячі гостей. [19]

У неділю, 20 жовтня, в церкві Святого Павла Маріон гра-
финя Дьонгофф виголосила хвалебну промову лауреату пре-

88 Церква Святого Павла — лютеранська культова споруда у Франкфур-
ті-на-Майні, Німеччина. Будувалася від 1789 до 1833 рр. У 1848—1849 рр. у ній 
засідали делегати першого німецького парламенту — Франкфуртських націо-
нальних зборів. Згоріла після бомбардування 18 березня 1944 року, після Дру-
гої світової її було відновлено. У Паульскірхе відбувається церемонія вручення 
Премії миру німецьких книгарів.



258

IX.  Еміграція в Німеччину — друга домівка (1980–1997 рр.)

мії миру німецьких книгарів 1981 року. Вона намалювала ба-
гатогранний портрет лауреата, починаючи з юності в Києві 
«в унікальному середовищі українсько-російсько-єврейської 
родини», його участі як переконаного молодого харківського 
комуніста у насильницькій колективізації українських селян 
і, як наслідок, Голодомору, вивчення мови в Москві та служби 
на фронті в ранзі офіцера пропаганди у Другій світовій, ареш-
ту в Східній Пруссії навесні 1945 року, а також досвіду роботи 
в тюрмах і таборах. На завершення своєї промови Маріон Дьон-
гофф побажала Льву Копєлєву та його дружині Раї, «щоб вони 
могли знайти в нас часточку батьківщини, навіть якщо це ні-
коли не замінить ту, яку вони втратили. І нам би хотілося, щоб 
завдяки їм ми знову дізналися, що таке батьківщина». [20]

Подячна промова Копєлєва в Паульскірхе називалася «Хай 
зброя слова не змовкає». Передбачалося, що триватиме вона 
35 хвилин, але російський лауреат, який не приховував своїх 
«збентежених почуттів» з приводу цієї церемонії нагороджен-
ня, перевищив час свого виступу на цілу чверть години. [21] 
Почав Копєлєв зі своєї головної тези, а саме, що слід провести 
чітку межу між політичною державною владою та її панівним 
апаратом, з одного боку, і нацією, народом і його культурою — 
з іншого. Державна влада та моральні цінності й досягнення 
національної культури або залишаються чужими одне одному, 
або є «прямо ворожими одне одному». [22] Цю тезу, у своєму 
узагальненні не надто надійну — в демократичному суспіль-
стві навряд чи може існувати фундаментальне протистояння 
між державною владою та духовно-культурною цариною, про 
яку, втім, у франкфуртській промові коротко згадувалося, — 
Копєлєв детально розглянув у своєму есеї «Державна влада 
та нація», більшу частину якого він написав ще перебуваючи 
в Москві. Однак у Росії відчуження та протистояння між си-
лою і духом, «між панівною владою і правлячим народом», 
безсумнівно, обіймає значну частину її історії. Саме за цим, 
як твердив Копєлєв у своїй промові, шкодували «консерватив-
ні та ліберальні патріоти, слов’янофіли та західники, помір-
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ковані народовці та радикальні революціонери» від початку 
XVIII століття.

В історії війни та героїв воєн зазвичай шанують і зобра-
жують набагато велемовніше й колоритніше, ніж охоронців 
миру та миротворців, сказав промовець. Сам він читав «Війну 
і мир», роман великого пацифіста Толстого, вперше в 13 ро-
ків — «і, як і всі мої товариші, я хотів читати здебільшого про 
війну, мир здавався нам нецікавим». Навіть у війні проти 
нацистської армії, каже Копєлєв, він, як солдат, був глибоко 
переконаний, що війна є необхідною. «Але ми вірили, що це 
буде остання війна, а потім буде вічний мир у всьому світі». 
«Це були, — пояснив Копєлєв, — не перші такі ілюзії, ми були 
не першими утопістами».

Проте, за його словами, нині є реальні шанси на мир. Це не 
означало, що на цій трибуні він прагне висловитися з питання 
про переозброєння або з проблем розрядки та стримування — 
на початку 1980-х років ці теми спричиняли палкі суперечки, 
надто серед західнонімецької громадськості. Він не почував-
ся достатньо компетентним для цього. Натомість Копєлєв мав 
справу з тими «силами миру», які були особливо близькі його 
серцю та з внутрішньою мотивацією яких він був знайомий 
ближче. Він назвав насамперед «польських трудящих та інте-
лектуалів, селян і священиків», які на початку 1980-х років ве-
ли мужню й водночас впевнену боротьбу проти комуністичної 
державної влади.

Крім того, він перерахував довгий список «борців за мир 
у Радянському Союзі», які втілювали справжній дух російсько-
го народу, від Андрія Сахарова до Петра Григоренка, Юхи-
ма Еткінда та Солженіцина.89 Усі ці активісти-інтелектуали зі 
зброєю в руках боролися проти державного деспотизму й ідео-

89 Насправді Копєлєв говорить про представників різних національностей: 
«Я не решаюсь называть здесь все имена: русские, украинские, эстонские, гру-
зинские, белорусские, армянские и другие необычно звучащие для вас имена.» 
(Копєлєв Л., Орлова Р. Мы жили в Кёльне / Харьковская правозащитная груп-
па. — Харьков: Права людини, 2012. С. 87).
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логічного примусу. Тому «в усіх державах, де панує терор, слова 
бояться чи не більше, ніж збройного повстання...». Пушкін наз-
вав «мистецтво друкарства новим видом артилерії».

Досить дивно, що затятий агностик Копєлєв також вклю-
чив у свою франкфуртську промову сповідування своєї духов-
ної близькості до фігури Христа в Нагірній проповіді. Якби він 
виріс в Індії або Китаї, то міг би шанувати інші божественні 
образи, пояснив він. Але з усього того, що він випробував і діз-
нався в житті, він «дійшов переконання, що Нагірна пропо-
відь — це найвища, найчистіша вершина, якої може досягти 
людський дух». Він визначив сутність Нагірної проповіді як 
послання миру, «що проповідує любов навіть до тих, хто нена-
видить, до ворогів».

Завершуючи свою промову в Паульскірхе, Копєлєв зазначив 
ще одне основне переконання своєї життєвої філософії: «Сто-
літтями росіяни та німці нерозривно пов’язані одне з одним. 
Пов’язані у спілкуванні і дружньому, й ворожому, в торгівлі та 
в майстерності, у війні й у мирі, але насамперед і найміцніше — 
в дусі». Як доказ цього внутрішнього зв’язку він навів приклад 
німецького лікаря XIX століття Фрідріха Гааза90, який мешкав 
у Москві і зажив слави некорисливого оборонця й друга засу-
джених і злидарів у своїй другій батьківщині — Росії. Копєлєв 
також процитував славнозвісний вислів Томаса Манна про 
«святу російську літературу». За його словами, німецький пись-
менник сподівався, що відносини між двома народами будуть 
«товаришуванням двох великих, страдницьких, але сповнених 
майбутнім народів». Утілення цього «плідного «товаришуван-
ня» було «сенсом і метою мого життя», — пояснив Копєлєв.

Радше патетичне й на тлі новітньої історії на погляд надто 
оригінальне формулювання про «товаришування двох вели-

90 Ідеться про історичного діяча. Фрідріх Гааз (1780–1853) — лікар німець-
кого походження, філантроп, відомий як «святий доктор». Член Московського 
тюремного комітету й головний лікар московських в’язниць. Фактично Гааз по-
клав своє життя на полегшення долі ув’язнених і засланців. У 2018 році римо-ка-
толицька церква зачислила його до лику блаженних.
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ких, страдницьких, але сповнених майбутнім народів», мож-
ливо, деяким слухачам здалося дивним — навіть попри те, що 
Копєлєв зміг послатися на Томаса Манна. [23] Для Копєлєва, 
однак, ця мета, безсумнівно, випливала з глибокого переко-
нання. Його слова з франкфуртської промови про те, що про 
складні німецько-російські стосунки «напишуть книги», було 
дотримано наступними роками завдяки його монументально-
му Вуппертальському проєкту.

«ДЖИГІТУЮ НА ТРЬОХ КОНЯХ»

У грудні 1982 року в Кьольні Копєлєв зазначив у своєму що-
деннику: «Ось так і живу», — і сумно жартував, мовляв «джи-
гітую на трьох конях, які скачуть в різні боки». Він написав це, 
перш ніж поїхати в баварське село на Штаффельзее, де вони 
з Раєю планували провести два тижні, відпочиваючи в пан-
сіонаті, і де він сподівався, нарешті, закінчити свою книжку 
про німецького лікаря Фрідріха Гааза, який у першій половині 
ХІХ століття допомагав ув’язненим і злидарям у Москві. Пра-
цювати над рукописом Копєлєв почав іще в радянській столиці.

На початку 1982 року Копєлєви переїхали зі свого тимчасо-
вого житла в районі Марієнбурґа в найману квартиру на Ной-
єнгофер Аллее, розташовану ближче до центру міста, а ще за 
кілька кроків од чималого Бетговен-парку, яким Левові та Раї 
судилося день-у-день гуляти наступними роками. Про нову 
квартиру для них подбала американка Лоїс Руґе, дружина Ґер-
да Руґе, давнього московського кореспондента WDR, яка меш-
кала в цьому ж будинку. Іще через два роки Копєлєвим пощас-
тило придбати трохи більший кондомініум у тому ж комплексі 
будинків за адресою Нойєнгофер Аллее 41 — допомогло збіль-
шення доходів від публікацій книжок і компетентна фінансова 
консультація пари податкових консультантів Катер.

Помешкання Копєлєвих на Нойєнгофер-Аллее швидко пе-
ретворилося на центр великого та яскраво-розпульсованого 
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космосу. Цей центр, своєю чергою, складався з відділення для 
німецько-російських сімейних розмов на кухні, щось на кшталт 
караван-сараю, де жили близькі й далекі родичі або переїжджі, 
а також високопродуктивної «фабрики мислення та писан-
ня». [24] Метушню на кьольнській Нойєнгофер-Аллее можна 
було певною мірою порівняти з появами та зникненнями, а та-
кож жвавими суперечками у квартирі Копєлєвих на Червоноа-
рмійській у Москві. Пасербиця Копєлєва Світлана одного разу 
зауважила, якось довгенько проживши з батьками в Кьольні, 
що для них насправді мало що змінилося, вони й далі живуть 
тут і віддаються діяльності, якою вони займалися й у Москві.

Звичайно, це була далеко не вся правда. У Кьольні багато 
чого було зовсім інакшим, ніж за радянської влади в Москві, 
й доля подарувала Копєлєвим тут багато того, про що вони 
й мріяти не могли — приміром, безперешкодні поїздки до всіх 
можливих країв, видання книг і статей без дозволу органів 
державної цензури, а також свободу від вічного в останні роки 
підсвідомого страху, що державна влада будь-якої миті накаже 
тебе схопити й кинути за ґрати, як це трапилося з низкою дру-
зів і знайомих за брежнєвської доби.

До ширшого родинного кола Копєлєвих належало й чима-
ло постійних співробітників, яких Лев і Рая поступово зібра-
ли навколо себе. Без їхньої відданості та лояльності годі було 
й говорити про те, щоб провадити різноманітну журналістську 
та громадську діяльність вже немолодої пари, принаймні, не 
так напружено, як робили це вони. За маточину цієї громади 
правив рішучий Мехтільдіс Рот, багаторічний секретар като-
лицької парафії в Кьольні, який слідкував за порядком у фі-
нансових, поштових та інших адміністративних питаннях. 
Незамінною правою рукою Копєлєва й секретарем у багатьох 
журналістських проєктах був Карл-Гайнц Корн, який з’явився 
на Нойєнгофер Аллее ще студентом-славістом і трудився там 
півтора десятка років. У листі до однієї зі своїх дочок у Москві 
Рая одного разу по-родинному тепло написала про Карла-Гайн-
ца: «тепер у нас є син», — так, безсумнівно, відчував Лев, який 
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завжди хотів мати сина на додачу до своїх дочок. Ще одним 
співробітником була соціолог Бріґітт Зеґшнайдер-Брюкнер. 
Пізніше до цього внутрішнього кола приєдналася Марія Клас-
сен, яка виросла в Росії, а потім переїхала зі своїми батьками до 
Федеративної Республіки Німеччина й прекрасно розмовляла 
російською та німецькою. Копєлєв любив називати цей штат, 
тісно пов’язаний із ним, по-батьківському іронічно, «Політбю-
ро» або «Банда чотирьох»91.

Крім чотирьох членів «Політбюро» на Нойєнгофер Аллее, 
там було ще кілька близьких соратників і помічників, які та-
кож належали до групи давніх друзів і товаришів по зброї, 
для яких «свої» придумали колективний термін «Копєлєвка». 
Важливими членами цієї вільної російсько-німецької сім’ї та 
кола друзів були провідні співробітники Вуппертальського 
проєкту Копєлєва, про який ми ще поговоримо згодом, а са-
ме: німецька германістка Мехтгільд Келлер, славістка Даґмар 
Геррманн, а згодом публіцист й історик Східної Європи Ґерд 
Кьоннен. У гурток «Копєлєвки» входили також лікар Штеффен 
Гайнеманн, який дбайливо доглядав за Копєлєвими в кьольн-
ські роки, й Елізабет Вебер, вчителька німецької мови Раї та 
співробітниця Партії Зелених. Окрім того, були різні журна-
лісти, які потоваришували з Копєлєвим іще в Москві, такі як 
Ульріх Шиллер, Фріц Пляйтґен, Клаус Беднарц, Ґерд Руге і Га-
ральд Бранд, а також їхні сім’ї. До цієї групи можна зарахува-
ти й вашого покірного слугу, який за тих років активно працю-
вав у Бонні.

Без відданості «Політбюро» й інших наукових співробітни-
ків Вуппертальського проєкту Лев і Рая Копєлєви не змогли би 
впоратися з неймовірною кількістю своїх публікацій, публіч-
них виступів і листування в німецькій еміграції, обсяг якого 
майже не випадало охопити. Одним із непересічних талан-
тів було його вміння мотивувати людей найрізноманітнішого 

91 Очевидно, за аналогією з групою, що відіграла ключову роль у здійсненні 
Культурної революції в Китаї.
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роду та походження своїми проєктами, турботами та ідеями 
завдяки своїй харизмі, чарівності та інтелектуальній життє-
вій силі.

Мехтільд Келлер, головна співробітниця журналістського 
науково-дослідного підприємства «Вуппертальський Проєкт», 
згодом, після смерті Льва, згадувала про стрімкий ритм і про-
дуктивність цього Копєлєвського колективу на Нойєнгофер 
Аллее в чудовій поезії, присвяченій «головному секретарю» 
Карлові-Гайнцу Корнові. В основі вірша лежить римована ди-
тяча історія про популярного у Райнській області Кьольна до-
мовичка. У версії Келлер можна прочитати такі рядки: [25]

«Так у Кьольні було колись / у будинку у парку крутись: / 
а коли раптом когось нема/то не зрушиться справа, дарма/ще 
не встигнув подумати хтось/нуртування уже почалось/раптом 
еврика!... ще не встигнув з’явитися зниклий/ Бац і книга з’яви-
лась, наприклад.

Л.К. тихенько задрімав/ 
Собі і гадки він не мав/ 
«політбюро» ж гуло тим часом/ 
Хтось вгору мчав собі пегасом/ 
Хто з ручкою, хто з олівцем/ 
Перекладав собі бігцем/ 
Незрозуміле кривуляччя/ 
Порівнював і нетерпляче/ 
Нацюкував, перевіряв/ 
(чи не зловив він часом ґав?)/ 
Ще перечитував притьмом,/ 
Перевіряв до цифр, до ком.../ 
Сонько прокинувся, аж ось він,/ 
Руко́пис довгожданий восьмий!

Той факт, що ця інтенсивна співпраця впродовж багатьох 
років у вузькому колі Копєлєвських співробітників не завжди 
була пронизана гармонією та міжособистісною злагодою, по-
при незаперечний авторитет і шанування, якими користувався 
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«бос», засвідчила Даґмар Германн, важлива поборниця Вуппер-
тальського проєкту, в тому ж самому томі спогадів. [26] Там во-
на розповідає, як у 1989 році — за доби горбачовської перебу-
дови — вона змогла поїхати до Москви разом із Карлом-Гайн-
цем Корном, щоб у тамтешній Бібліотеці ім. Лєніна пошукати 
певний матеріал для історичних досліджень. Два емісари до 
Москви повідомляли телефоном босові в Кьольн про стан своїх 
досліджень.

Даґмар Германн описує цей епізод так: «Над Кьольном 
збиралися темні хмари. Лев Копєлєв, неспокійний і несправед-
ливий у своїх стражданнях, потрактував проміжні результати, 
які ми відправили йому з московської бібліотеки, як самоправ-
ну зміну теми, як нехтування його вказівок. На мого колегу 
й мене по телефону впала буря гніву, схожого на Зевсів — його 
напади люті були страшні. Наші виправдання розкидало оба-
поли. Ми були приголомшені. Карл-Хайнц Корн врятував ме-
не, взявши шторм на себе. Мені доводилося уникати дзвінків, 
аби не брати все близько до серця» (під той час авторка цих 
рядків була при надії). [27]

У тих же спогадах Даґмар Германн також розповіла про 
зворушливу любов Копєлєва та невичерпний захват дітьми. 
«Але коли якоїсь миті до кімнати заходила дитина, то вона 
ставала головною людиною, байдуже, хай би хто поряд з нею 
опинявся. Все відкладалося: треба було поспілкуватися з ма-
лям», — так вона описує реакцію «боса» на Нойєнгофер Аллее, 
коли там з’явилася її маленька дочка Єва.

Автор цих рядків, своєю чергою, пам’ятає епізод, коли те-
плого літнього вечора наша сім’я сиділа разом із Копєлєвими 
в нашому Боннському саду. Нашому синові Сімону, якому на 
той час було трохи більше двох років, дозволили козирнути 
у товаристві, називаючи присутніх на ім’я і прізвище. Коли 
малого запитали, як звуть гостя з густою бородою, він мовив, 
не без гордості за свої знання: «Лев». «А як іще?» — спитали 
його. «Лев Майєр», — вистрілив малюк. Сам Копєлєв, як ди-
тина, радів цій дитячій логіці. Ще не раз він з неабиякою вті-
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хою переповідав той епізод, коли його підвищили до «Лева 
Майєра»92.

Нарівні з журналістською діяльністю, Вуппертальським 
проєктом, численними публічними виступами й часто три-
валими подорожами, подружжя Копєлєвих також провадило 
безперервне листування неймовірного обсягу. Це листування 
налічує близько шести тисяч листів, які зберігаються в архіві 
Копєлєва Науково-дослідного центру Східної Європи при Бре-
менському університеті.

З одного боку, йдеться про листування, яке Лев, а надто 
Рая, як завзяті кореспонденти, вели з родичами та друзями 
в Росії. У роки Копєлєвського заслання інтернету, звісно ж, не 
було, а отже, бракувало й можливостей електронної пошти, та 
й телефонні контакти з російськими родичами були ускладне-
ні. Тому «головним каналом» обміну з тими, хто жив на бать-
ківщині, залишалася «голубина пошта», як Копєлєв називав 
перевезення листів і книжок через дружніх кореспондентів, 
дипломатів та інших зв’язкових, які працювали в Москві. Часто 
знайомі в Росії писали листи, призначені для Копєлєва, на ад-
ресу його німецьких друзів у Кьольні — ці повідомлення йшли 
довго, але те, що вони-таки приходили, навіть за часів, що пе-
редували горбачовській перебудові, не може не дивувати.

У спільній книжці спогадів «Ми жили в Кьольні» цілий 
розділ присвячено витягам із листів, написаних деякими ро-
сійськими друзями в перші роки заслання. Копєлєв пише 
в передмові: «Ми жили не між світами, а одночасно у двох сві-
тах. Пов’язувати їх між собою — стало метою й сенсом нашо-
го життя». [28] В одному із процитованих листів Михайло Ар-
шанський з Ленінграда, один із найстаріших друзів Копєлєва, 
який колись захищав його в суді після арешту на фронті, пише: 
«Тому так сильно, так оглушливо зрезонували в моїй свідомо-
сті й у моєму серці слова Герцена: «Листи є більшим, ніж спо-

92 Тут Копєлєв натякає на фігуру Лео Карла Гайнріх Майєра (1830–1910), ні-
мецького філолога й російського статського радника.
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гади, на них запеклася кров подій, це саме минуле, яким воно 
було, затримане й нетлінне». [29]

Другий основний розділ листів складається з листування 
з німецькими громадянами, яких спонукали написати йому 
книжки й виступи Копєлєва. В одному з досліджень історик 
Доріс Кауфман вивчила дві тисячі цих листів і дійшла виснов-
ку, що в широкому соціальному спектрі Копєлєва сприймали як 
надійного мостобудівника між російським і німецьким наро-
дами. [30] Його зовнішній вигляд і поведінка зробили Копєлєва 
«для багатьох людей майже релігійним джерелом сенсу» 
й «уособленням добра».

Очевидно, що Копєлєв не міг відповісти на всі ці листи 
і запити сам або ж з однаковою ретельністю. Карл-Гайнц Корн 
в своєму описі «звичайнісінького дня на Нойєнгофер Аллее» 
розкрив деякі аспекти «системи», за допомогою якої Копєлєв 
спрямовував потік цього листування:

За обідом на славнозвісній кухні Копєлєва «шеф» полюбляв 
давати зібраному персоналу короткі вказівки, що їм робити 
з денною поштою: «Обов’язково напишіть цьому хлопцю ... і від-
правте брошуру... авжеж, а, може, й примірник моєї останньої 
статті... Оцій милій жінці я хочу написати сам... а з цими листа-
ми я розібрався за допомогою vvv». «vvv», згідно з жартівливої 
інструкції Копєлєва для внутрішнього користування, означало 
«verreist, verreckt, verrückt» — «злиняв, здох, здурів — виберіть 
щось підхоже!». В останні роки свого життя, — пише далі Карл-
Гайнц Корн, — він придумав нову абревіатуру договірних зобо-
в’язань: «Winol» — «wenn ich noch lebe» — якщо я ще живий. [31]

За перші чотири роки «заслання» в Кьольн було видано 
щонайменше п’ять різних книжок Лева Копєлєва. Крім того, 
з’явився біографічний звіт про нелегку акліматизацію Раїси 
Копєлєвої в Німеччині, яка несподівано потрапила до списку 
бестселерів під назвою «Двері відчиняються поволі» («Die Türen 
öffnen sich langsam»), про яку ми ще згадаємо. Рукописи всіх 
п’яти книжок Копєлєва, виданих в перші роки заслання, цілком 
або почасти вже було написано в Москві. Це «Утамуй мої печа-
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лі», третій том його автобіографічної трилогії (перше німецьке 
видання 1981 р.), книжка про Гайне «Ein Dichter kam vom Rhein» 
(Поет з Райна, 1981), том оповідань «Kinder und Stiefkinder der 
Revolution» (Діти та приймаки революції, 1983), том есеїстики 
«Im Willen zur Wahrheit» (В ім’я правди, 1984) і «Святий лікар 
Федір Петрович. Історія Фрідріха Йозефа Гааза» (1984).

Книжку про Гайне Копєлєв написав у середині 1960-х ро-
ків за дорученням радянського видавництва «Молодая Гвар-
дия», яка вже видала 1966 року його біографію Брехта. Видання 
про німецько-єврейського поета було задумано як популярну 
«biographie romancée»93, себто як жваво написану історію жит-
тя для широкої аудиторії, рясно пересипану цитатами з тво-
рів Гайне. Але коли в 1968 році рукопис був готовий, видавець 
відмовився видавати книгу, бо ж через свої політичні заяви 
Копєлєв потрапив у неласку радянського режиму. Видавництво 
«Severin und Siedler» у Берліні швидко переклало російський 
текст і вже за кілька місяців після прибуття Копєлєва до Німеч-
чини вивело на ринок німецьку версію — широка сигнальна 
смуга на обкладинці привернула увагу до того факту, що автор 
є «лауреатом Премії миру німецьких книгарів 1981 року».

Через п’ять років видавництво DT V випустило цілком пе-
рероблене нове видання книги про Гайне, в якому було врахо-
вано «деякі суворі, але справедливі критичні зауваження» до 
першої редакції — як, «щиро розкаюючись», зізнається у перед-
мові Копєлєв [32]. Ті, хто знайомий з автором і його історією, 
у процесі читання цієї книжки будуть надто зворушені широ-
ко відбитою у документах незгодою між двома німецько-єв-
рейськими емігрантами Гайнріхом Гайне і Людвіґом Бьорне94, 
які обидва воювали проти відновлюваної Європи Меттерніха 

93 «Белетризована біографія», «романізована біографія» (фр.).
94 Бьорне Людвіґ, (1786–1837) — німецький публіцист і письменник, побор-

ник емансипації євреїв, походив із відомої франкфуртської сім’ї банкірів. 
У 1830 році через постійні перешкоди, які чинила франкфуртська поліція, Карл 
Людвіґ Бьорне змушений був переїхати до Парижа, де вважався визнаним ліде-
ром політичної еміграції.



269

«Джигітую на трьох конях»

й обидва поховані в Парижі. Частина цієї драми нагадує роз-
брат між колишніми друзями Левом Копєлєвим й Олександром 
Солженіциним.

Том «Діти та приймаки революції», також виданий «DT V», 
являє собою збірник коротких і довгих історій. Це «не вигадані, 
не уявні» історії, як пояснює Копєлєв у передмові. Автор додає, 
не без кокетування, що не вміє писати такі придумані історії, 
тому зроду й не називав себе письменником. [33] Тексти пов’я-
зано з його спочатку несистематично писаними мемуарами, 
згодом об’єднаними в його автобіографічну трилогію. Якщо ві-
рити автору, зібрані в книжці оповідання — це щось на кшталт 
«надлишків» від книг його спогадів.

Це пояснення є не надто переконливим, бо ж важко уявити, 
як можна було припасувати ці оповідання до його особистих 
спогадів. У двох оповіданнях («Ранок у травні 1947 року», «Кі-
прська війна») йдеться про можливі епізоди, коли підтоптаний 
Сталін з’являється в колі таких облесливо-лукавих однодум-
ців, як Берія чи Жданов. Прямі діалоги та внутрішні монологи 
використовуються для того, щоб дати читачеві своєрідну пси-
хограму95 параноїдального диктатора. Цікаво, що такий пря-
мий опис Сталіна в аналогічному стилі включив у свій роман 
«У колі першому» і Солженіцин.

Текст «Перехрестя в Жуківці» описує місця й реальні або 
уявні зустрічі в ідилічному селі на Москві-ріці, де Копєлєви 
багато років орендували дачу. Тут іноді перетиналися шляхи 
чинних і повалених кремлівських функціонерів, а також ху-
дожників-конформістів і вчених-нонконформістів — від Моло-
това та Мікояна до Сахарова та Солженіцина, що мешкав тут 
протягом певного часу на дачі віолончеліста Ростроповича.

У 1984 році було опубліковано книжку есеїстики Копєлєва 
під назвою «В ім’я правди», де було зібрано різні політико-істо-

95 Графічне зображення результатів дослідження психічної діяльності ін-
дивіда за допомогою низки тестів з метою наочного порівняння різних інди-
відів. У практичній діяльності людини психологічний портрет професії та про-
фесіонала.
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ричні есе. Серед них — критична відповідь Копєлєва на «Відкри-
тий лист радянському керівництву» Солженіцина (1974), лист 
до Роя Медведєва «Про єврейське питання в СРСР» (1971), [34] 
великий есей «Державна влада та нація» (1981), а також виступ 
на церемонії вручення Премії миру німецьких книгарів (1981). 
Деякі із цих висловлювань, які документують широкі історичні 
обрії Копєлєва, докладніше висвітлювалися в попередніх роз-
ділах цієї книжки. [35]

Крім того, 1984 року видавництво «Hoffmann und Campe» 
опублікувало «Історію Фрідріха Йозефа Гааза» Копєлєва. [36] 
Гааз прийшов у світ у родині аптекаря в Бад Мюнстерайфелі 
недалеко від Кьольна. Лікар і благочестивий католик, він бо-
ровся в першій половині дев’ятнадцятого століття за гуманну 
лікарню для бідних людей у Москві і так само непохитно за лег-
кі кайдани для ув’язнених, які місяцями сунули етапом в Сибір 
на каторгу. Сучасні критики в Росії час від часу ганьбили ні-
мецького лікаря, вважаючи «занадто великим милостивцем». 
Ця історія була особливо близькою серцю Копєлєва; Гааз був 
для нього ідеальним образом людини, що являв собою приклад 
милосердя, доброзичливості й терпимості. Він часто цитував 
девіз лікаря Гааза: «Поспішайте робити добро!».

Робота над біографією Гааза дала Копєлєву змогу глибше 
вивчити старе курортне містечко Бад Мюнстерайфель, непода-
лік від Кьольна, куди Лев і Рая наступними роками часто виби-
ралися на відпочинок. Вони потоваришували з тамтешнім ме-
ром Арміном Арендтом. Він також активно підтримував ство-
рення «Кола друзів Фрідріха Гааза», почесним головою якого 
було призначено Копєлєва.

У своїй прихильності й невпинних закликах до дотриман-
ня прав людини та надання практичної допомоги нужденним 
Лев Копєлєв посилався не лише на приклад німецького ліка-
ря, який працював у Москві, а й на великого арбитра за ха-
рактером, лікаря та письменника Антона Чехова. В інтерв’ю 
своєму другові, журналісту Ґердові Руґе, для радіостанції 
Norddeutscher Rundfunk він згадав оповідання Чехова «Аґрус» 
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і процитував із нього такий уривок: «Треба, щоб за дверима 
кожної вдоволеної, щасливої людини стояв хто-небудь з моло-
точком і постійно нагадував би стуком, що є нещасні...»96. На це 
Руґе відреагував у розмові: «То це та роль, з якою ти живеш 
тут, так би мовити, як росіянин, письменник із Москви у Феде-
ративній Республіці, з маленьким молоточком?». Копєлєв від-
повів, мовляв, авжеж, так він собі це уявляє. Але цю роль тут 
відігравали й інші автори, як-от Бьолль, Ґрасс, Зіґфрід Ленц 
та ін. [37]

Навесні 1983 року Копєлєв разом з іншими учасниками лі-
тературного семінару в Римі потрапив на прийняття до Папи 
Римського Іоанна Павла II у Ватикані. Кожен член групи мав 
можливість обмінятися кількома словами з «польським Па-
пою». Лев скористався тим, що знає польську, і звернувся до 
Папи Римського його рідною мовою: «Святіший Отче, прошу 
тебе підняти голос на захист Андрія Сахарова, друга людства». 
«Дякую, я знаю, — відповів Папа і собі польською, якщо вірити 
Раї, — я молюся за нього щодня», — а тоді стиснув Левові руку 
обома руками. [38]

ВУППЕРТАЛЬСЬКИЙ ПРОЄКТ

1 квітня 1981 року через кілька місяців після прибуття 
Копєлєвих до Німеччини, ректор Вуппертальського універси-
тету професор Райнер Ґрюнтер заїхав до них у Бад Мюнстерай-
фель, куди вони вирушили на кілька днів відпочити. Ґрюнтер 
запропонував Копєлєву місце професора-дослідника; він міг 
сам вирішити, чи хоче читати лекції. Копєлєв одразу ж пого-
дився, пояснивши, що, отримавши таке завдання, він напише 
книгу «Росія в німецькій літературі», план, який давно визрівав 
у нього в голові. Рая записала у своєму щоденнику після цієї 
розмови, що Лев був «просто щасливий». [39]

96 Пер. А. Головка.



272

IX.  Еміграція в Німеччину — друга домівка (1980–1997 рр.)

Дослідницька професура, спочатку обмежена трьома ро-
ками, згодом перетворилася на монументальний Вуппер-
тальський проєкт. У його рамках під загальною назвою «За-
хідно-східні відлуння» (West-stöstliche Spiegelungen) вийшло 
загалом 15 великих томів із матеріалами численних авто-
рів-експертів, присвяченими аспектам, періодам й уявленням 
одне про одного в німецько-російських і російсько-німецьких 
відносинах упродовж більш ніж тисячолітньої історії. Дея-
кі томи, задумані Копєлєвим, з’явилися вже після його смер-
ті в 1997 році. Згодом серію було доповнено під керівництвом 
Бохумського славіста Карла Аймермахера трьома додатковими 
томами (West-östliche Spiegelungen, Neue Folge) з дослідження-
ми про надто тісні й надто трагічні німецько-російські відно-
сини у XX-му столітті.

Мехтільд Келлер, дружина кьольнського германіста Вер-
нера Келлера, а також найближча й найдовіреніша співробіт-
ниця Копєлєва у Вуппертальському проєкті, розповідає у своїх 
спогадах про їхню спільну роботу, про те, як він з ентузіазмом 
представив їй початкові ідеї та концепції цього почину лише за 
кілька днів після їхньої розмови з ректором Вуппертальсько-
го університету. Він згадував ранішні дослідження в царині 
германістики — «про Пауля Флемінга, що подорожував Росією 
ще в XVII столітті, про Ґоттшеда, що знайомив німецьких чи-
тачів із російськими поетами у своєму просвітницькому жур-
налі «Нове з царини приємної вченості», про Ґьоте та Шиллера 
для сучасної їм, а також пізнішої російської літератури, про 
Гайне, що змінював Росію у своїх «фантазіях», а ще багату на 
образи “казкову” Росію Рільке». Завдяки цим спогадам майже 
70-річний чоловік здавався знову молодим, сповненим завзят-
тя й жадоби діяльності». [40]

Для того, щоб дозволити йому здійснити цей проєкт, а він 
набував дедалі ширшого розмаху, ресурсів, наявних у розпо-
рядженні університету, звичайно ж, було замало. Ішлося про 
пошук постійного персоналу для розробки та редагування за-
планованих томів, а також авторів індивідуальних матеріалів. 
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Окрім того, все це треба було якось фінансувати. У вирішенні 
цих завдань Копєлєв виказав таку ж заразливо-наполегли-
во-чарівну енергію та переконаність, яку деякі його західні дру-
зі та знайомі вже бачили в Москві, коли йшлося про придбання 
ліків для нужденних знайомих й організацію журналістської 
підтримки проскрибованих критиків режиму. Коли Копєлєв 
був переконаний у слушності справи, він перетворювався на 
талановитого збирача коштів. Йому вдалося переконати фонд 
Volkswagenwerk надати для проєкту в Вупперталі початкове 
фінансування в розмірі 320 тисяч марок на трирічний термін. 
Наступними роками федеральна земля Північний Рейн-Вест-
фалія, Німецький банк і багато інших фондів, а також донори 
підтримали проєкт, масштаби якого на момент початку робіт 
годі було слушно оцінити.

Якою була й залишається реальна мета та призначення 
цього потужного збірника «Західно-східні відлуння»? Ідеться 
про вивчення та опис взаємних уявлень німців і росіян одне 
про одного з моменту їхнього зародження у добу середньовіччя 
й до XX-го століття. Вуппертальський проєкт, як пише Копєлєв 
у вступі до першого тому, «досліджує широке питання про те, 
як століттями німці й росіяни дізнавалися одне про одного, 
як німецькі поети й учені, дипломати, ті, хто мандрував кра-
їною з торговою метою, й члени наукових експедицій думали 
та писали про Росію й росіян, як російські сучасники думали та 
писали про Німеччину й німців, і який образ Іншого поставав 
у їхніх творах». [41]

Такі образи іноземців слід було помістити в їхній історич-
ний контекст, простежити в розмаїтті їхніх граней, задокумен-
тувати й усвідомити суперечності між ними. Це, своєю чергою, 
повинно було зруйнувати масштабні концепції й усунути або, 
принаймні, обмежити стійкі стереотипи. [42] На глибоке пе-
реконання Копєлєва, сприяння поглибленню й розширенню 
знань народів один про одного — в цьому разі двох великих на-
родів Росії та Німеччини — править за суттєвий внесок у про-
цес мирного, ненасильницького співіснування народів.
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У своєму вступному слові та в інших працях Копєлєв на-
полегливо акцентує головну тезу про те, що треба усвідомити 
принципову відмінність між державою та нацією, як він уже 
зазначав у своєму головному есеї «Держава та нація». Ці два 
терміни помилково «часто прирівнювалися, в кращому разі не-
чітко розрізнялися, не лише в публічному формуванні громад-
ської думки, а й у науковій історіографії». Таким чином, «зло-
чини держав і партій, вчинені від імені нації» подавалися як 
«національна провина» та «наслідок поганого “національного 
характеру”». Це, своєю чергою, каже він, зумовлює виникнен-
ня образів ворогів, «накинутих цілим народам, навіть якщо за 
ними ховаються злочини окремих державних діячів і декількох 
супротивних фракцій, себто лише кількісно невеликої части-
ни народу». Слушно, веде далі Копєлєв, заявив Новаліс у своїй 
«Параліпомені»: «Якщо судять про якусь націю, то до уваги за-
звичай береться тільки те, що прекрасно видно, тобто видатну 
частину нації». [43]

За всього розуміння енергійного виступу Копєлєва про-
ти поверхових узагальнень в оцінці народів і їхньої історії, 
його заклик до чіткого розмежування між державою та наці-
єю є не надто переконливим. Неприпустимо, звісно, говорити 
про колективну німецьку або російську провину щодо Голо-
косту, розв’язаного гітлерівськими і сталінськими злочинцями 
в Україні або в Польщі, бо ж чимало німців і росіян були непри-
четні до цих злочинів або й самі постраждали від них. Але, поза 
сумнівом, існує щось на зразок колективної відповідальності 
за такі злочини, скоєні від імені народу або нації. У Німеччи-
ні, наприклад, цілком усвідомлюють таку відповідальність пе-
ред Ізраїлем або перед тими державами, які німці завоювали 
й окупували під час Другої світової війни, і це усвідомлення 
знову ж таки не в останню чергу впливає на політичну актив-
ність Федеративної Республіки Німеччини.

Інша центральна ідея в «Західно-східні відлуннях» — це 
теза Копєлєва про російсько-німецьку «вибіркову спорідне-
ність», що — як і відмінність між державою і нацією — він уже 
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обстоював у своїй промові на врученні премії миру німецьких 
книгарів у Франкфурті. У довгій бесіді зі славістом і співробіт-
ником Вуппертальського проєкту Ґердом Кьоненом, надруко-
ваній у 5-му томі серії «Росія та Росія з німецького погляду» 
(том вийшов лише в 1998 році, через рік після смерті Копєлєва), 
він докладно коментує цю дисертацію. [44] Ідеться про «ви-
знання «вибіркової» близькості німецького та російського на-
родів, спорідненості національних культур і національних 
доль. Це не завжди приємно. Іноді здається, що це Каїн і Авель. 
Або Франц і Карл Моори97. Або брати Карамазови. Але всі не-
приємності, антагонізми, часом вельми неприємні сварки — 
вони залишаються у своєму хронотопі, в своєму відтинку істо-
рії, обмеженому часом і простором. Навпаки, духовні зв’язки, 
зв’язки, що сформувалися у словах, у поезії, у філософії, у науці, 
є непроминальними».

Звичайно, зауважує далі Копєлєв у цій розмові, інші вели-
кі культури, скажімо, та ж французька, також відіграють ве-
лику роль у житті німців і росіян. Й американізація також має 
неабияке значення для суспільного життя на Сході та Заході. 
Але все це навряд чи можна порівняти з тим «органічним зв’яз-
ком, який існував і далі існує між німцями та росіянами впро-
довж довгої історії, на добро й на зло».

Поняття російсько-німецької «вибіркової спорідненості», 
навіть якщо тут воно зосереджено здебільшого на культурних 
відносинах, утім, не є надто задовільним. Імовірно, саме з цієї 
причини його й не вживали в подальших дискусіях про німець-
ко-російські відносини. Термін «вибіркова спорідненість» не-
минуче асоціюється зі уславленою однойменною повістю Ґьо-
те. Однак у творчості Ґьоте вибіркова близькість між двома па-
рами має характер своєрідного неминучого природного зако-
ну. Приписувати такий фатальний статус німецько-російським 
відносинам з одночасною претензією на ексклюзивність — це, 
здається концептуальне перебільшення — не в останню чергу 

97 Персонажі п’єси Ф. Шиллера «Розбійники».
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тому, що така характеристика, надто в європейському контек-
сті, може призвести до непорозумінь й історично вмотивова-
них страхів.

Однак Копєлєв і його співробітники, звичайно ж, не пре-
тендують на те, щоб висвітлити всі грані історичного німець-
ко-російського контексту та прояснити всі питання за допомо-
гою потужного збірника під назвою «Західно-східні відлун-
ня». Останній есей Копєлєва, написаний для цієї довгої серії, 
має назву «Питання залишаються». [45] У ньому він розглядає 
також питання про те, чому в XX столітті в Німеччині та, зо-
крема, в Росії виникли тоталітарні режими «з цілком відмін-
них витоків», і ці режими «за всіх своїх відмінностей, утім, ба-
гатьма сторонами здаються схожими за своєю природою». Він 
нагадує, що ці питання лежали в основі суперечки німецьких 
істориків у 1980-х роках — за десять років до написання цієї 
статті. На той час теза про те, що гітлерівський націонал-со-
ціалізм був настільки популярним серед німецької буржуазії, 
що здолав мобілізувати неабияк поширений страх перед ро-
сійським більшовизмом, а також про те, що «Третій Рейх» пра-
вив за відповідь на тоталітарне правління Сталіна, спричинив 
надзвичайно гостру й гарячу дискусію. Суперечки про міру та 
значущість взаємовпливу двох тоталітарних рухів, як і чима-
ло інших історичних питань, не вдалося до решти розв’язати 
й досі.

Точно так само незбагненним залишається питання, що 
його Копєлєв розглядає в тій же статті, — чому стільки найкра-
щих голів, як-от Ромен Роллан, Гайнріх і Томас Манни, Ліон 
Фейхтванґер, Бертольд Брехт, Джордж Бернард Шоу, Анрі Бар-
бюс, а з російського боку — Максим Горький або Ілля Еренбург 
спочатку обурено протестували проти московського процесу 
1922 року проти ворогів-соціал-революціонерів Радянсько-
го Союзу, плямуючи його як «підмальований правом терор», 
а потім подекуди (а дехто з них і до кінця життя) почали лиза-
ти халяву сталінського режиму. Нарешті, ще суперечливіши-
ми, пише Копєлєв, є всілякі відповіді на запитання про те, як 
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могло статися так, щоб «стільки талановитих, освічених людей 
у Західній і Центральній Європі, чудово все розуміючи, хай 
там що підтримували Радянський Союз навіть після укладен-
ня пакту Молотова-Ріббентропа, приймаючи його як найкра-
щу можливу альтернативу фашизму та нацизму».

Нарешті, у своїй останній статті в «Західно-східні відлун-
ня» Копєлєв розмірковує над питанням: «Чи навчить нас чогось 
нарешті історія»? Його відповідь (а хіба могло бути інакше, ко-
ли йдеться про таку широченну тему) є неоднозначною — ані 
у позитивному, ані в песимістичному розумінні. Втім, перева-
жає скептичний тон, попри світогляд, який упродовж усього 
життя переважно мав світле забарвлення. Він запитує, напри-
клад, чому багато активних борців проти війни у В’єтнамі та 
збунтованих студентів 1968-го року в Німеччині та Франції, 
Італії та США, які на той час виказували такий захват ідеями 
Хо Ши-Міня й Мао Цзедуна, не вельми переймалися нови-
ми злочинами радянського режиму, придушенням «Празької 
весни» та переслідуванням дисидентів. Німецько-російська 
історія, завершує Копєлєв свій розгляд, надає «як жодна ін-
ша застереження та пропозиції» до сподіваного навчального 
процесу.

Можна запитати себе, чому, роблячи це посилання, він не 
заглиблюється в недавню історію Німеччини та Росії після Дру-
гої світової війни й, насамперед, після розпаду Радянського Со-
юзу та подолання німецького розколу. Можливо, це пов’язано 
з тим, що ці роздуми Копєлєв поклав на папір лише через кіль-
ка років після цих епохальних подій, коли ще годі було як слід 
зрозуміти, куди торуватимуть далі свій шлях пострадянська 
Росія та нова об’єднана Німеччина. Але якщо глянути на все 
з незначної перспективи, можна, напевно, зі значною часткою 
правди твердити, що Копєлєв не заперечував би того присуду, 
що загалом Німеччина більшого навчилася зі своєї новітньої іс-
торії, й висновки зробила кращі, ніж його рідна Росія.

Чи зробив Вуппертальський проєкт і, як наслідок, його 
важенні томи, помітний внесок у краще взаєморозуміння між 
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німцями та росіянами? Звичайно, дати точну відповідь на це 
запитання теж годі. Копєлєв і сам у своєму вступі до першого 
тому вже застерігав від перебільшених очікувань: «Звісно, ми 
не маємо ілюзій щодо можливості негайного, передбачувано-
го впливу на наявні й масово поширені образи Іншого. Але ми 
сподіваємося, що люди в Німеччині та в Росії нарешті почнуть 
вчитися на власній історії». [46] Скромний наклад і той факт, 
що досі російською мовою вийшло лише кілька томів цієї серії, 
дають змогу припустити, що ефективність цієї просвітницької 
збірки слід оцінювати у скромних межах, як і передбачав сам 
Копєлєв.

А проте, його Вуппертальський проєкт залишається мо-
нументальним твором — якщо враховувати його масштаби 
та пам’ятати про те, скільки енергії, заразливого ентузіазму, 
знань, наполегливості та переконаності вклав емігрант, якому 
на початку цієї справи було майже 70 років, в реалізацію цієї 
15-томної серії. Частина статей, можливо, застаріла за цей час. 
Бракує й докладнішої інформації про окремих авторів — цей 
недолік виправляє тритомник «Нової Серії», відредагований 
після смерті Копєлєва Карлом Аймермахером і Астрід Фоль-
перт. Проте кожен, хто цікавиться німецько-російською тема-
тикою й уважно вивчає широкий спектр досліджень з окремих 
аспектів, знайде в цій скарбниці деякі самоцвіти, які поклика-
ні відкрити зацікавленому читачеві додаткові знання та пер-
спективи. [47]

КОНФЛІКТ ІЗ СОЛЖЕНІЦИНИМ

По депортації Солженіцина на Захід в початку 1974 року 
Копєлєв понад шість років не спілкувався зі своїм колишнім 
табірним другом і нерівноправним московським супутником 
Олександром Солженіциним. Очевидно, це було спричинено 
внутрішнім відчуженням, яке вже сформувалося між двома 
критиками режиму до вигнання Солженіцина і яке Копєлєв до-
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кладно описав у своїй критиці «Відкритого листа радянському 
керівництву», написаного Нобелівським лауреатом. [48]

Тому Лев і Рая Копєлєви були приємно здивовані, коли 
через кілька тижнів після прибуття до Німеччини (листопад 
1980 року) вони отримали власноручного листа від Солжені-
цина з його американської криївки у Вермонті, написаного за-
галом у доброзичливому тоні. [49] Він побажав їм усього най-
кращого «на їхньому новому місці», де Лев, знавець Німеччи-
ни, зрештою, в духовному сенсі опинився на кілька десятиліть 
раніше. Крім того, Солженіцин подякував їм за привітання 
з 60-річчям (1978), яке Копєлєв надіслав йому з Москви. Потім, 
однак, він докидає критичне зауваження: на жаль, в останні 
роки йому з різних джерел доводилося чути, що Лев переми-
вав йому кісточки. Це прикро, зауважив Солженіцин, адже він, 
своєю чергою, ніколи не висловлювався так про Лева, ні усно, 
ні писемно.

Цей лист поклав початок емоційно забарвленому листуван-
ню між двома давніми російськими товаришами, які обидва 
жили в мимовільному засланні на Заході. Воно перетворюва-
лося, з кількома тривалими перервами впродовж майже п’яти 
років і кільканадцятьма листами, на дедалі затятіший і непри-
миренніший обмін взаємними особистими й ідеологічними 
звинуваченнями. І це зрештою призвело на початку 1985 року 
до фінального розбрату між колишніми друзями з «Шарашки».

Цей непоправний розбрат може здатися парадоксальним 
і трагічним — адже і Копєлєв, і Солженіцин були затятими опо-
нентами радянської влади. Але розбіжності та сварки між по-
літичними вигнанцями й емігрантами, як відомо з історії — не 
в останню чергу з історії російської діаспори — є явищем зовсім 
не рідкісним.

По суті, цей особистий конфлікт між Копєлєвим і Солжені-
циним, як зазначив давній друг Копєлєва Ульріх Шиллер [50], 
був пов’язаний насамперед не з протистоянням з тоді ще ледь 
живим радянським режимом, а зі шляхами майбутньої Росії, 
з її фундаментальною соціальною орієнтацією. І якраз тут 
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і зіткнулися старі, давно непримиренні в Росії протилежності 
між західним плюралістичним і слов’янофільсько-православ-
ним світоглядом. І хай радянська імперія розпалася, та ця бо-
ротьба точиться й далі.

Однак у своїх листах до Копєлєва Солженіцин ніколи не зу-
пиняється на цьому політико-філософському тлі їхнього про-
тистояння. Його аргументи й обвинувачення проти колишньо-
го друга крутяться здебільшого навколо особистих справ мину-
лих часів, а також нібито перекручених фактів чи наклепів на 
його адресу. Кілька разів, як у своєму першому листі в Кьольн, 
він порушував питання про нібито ущипливі зауваження, що їх 
Копєлєв, як кажуть, висунув проти нього ще в Москві. Солже-
ніцин посилається на «кореспондентів» у Москві, які надіслали 
йому таку інформацію. Безсумнівно, до джерел такої інформа-
ції він зараховував і Лідію Чуковську, дочку шанованого літера-
тора й популярного дитячого письменника Корнія Чуковського. 
На її дачі в підмосковному селі Передєлкіно Солженіцин часто 
зупинявся у роки, що передували його вигнанню. Чуковська, 
яка, своєю чергою, була близькою приятелькою Копєлєва й са-
ма видавала за кордоном книжки про сталінський терор, була 
затятою шанувальницею Солженіцина та його безстрашної бо-
ротьби проти брежнєвського режиму в ті роки. Коли Солжені-
цин мешкав в Америці, вона весь час листувалася з ним.

Через дванадцять років після смерті Чуковської (1996) жур-
нал «Новый мир» опублікував великі витяги з її щоденників, 
які здебільшого містять згадки про її думки та контакти із 
Солженіциним. [51] У цих записах кілька разів зустрічаються 
також критичні й гнівні слова Копєлєва про Солженіцина — 
здається, зроблені вони були, зокрема, у зв’язку з його супе-
речливими політичними заявами на Заході. Але за всієї своєї 
поваги (вона кілька разів називала його «класиком»), пізніші 
щоденникові записи містять і критичні зауваження про ви-
словлювання Солженіцина на Заході. Наприклад, у нотатці від 
11 квітня 1980 року йдеться про те, що він постійно скаржиться 
на російських емігрантів — «на всіх». Раніше він ніколи так не 
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висловлювався. У якийсь момент авторка щоденника в тихій 
іронічній алюзії називає Солженіцина «нашим слов’янофілом». 
До того ж, Лідія Чуковська вела жваве листування і з Копєлєви-
ми, коли ті жили в Кьольні.

У своїй відповіді на перший лист, якого Солженіцин не-
сподівано надіслав йому та Раї з Америки наприкінці грудня 
1980 року, Копєлєв наголосив, що ніколи не казав і не скаже 
злого слова проти нього. Водночас він акцентував той факт, що 
між ними є багато розбіжностей у думках. Копєлєв послався 
на свій великий есей «Тільки правда може перемогти брехню», 
який він написав після депортації Солженіцина на Захід у від-
повідь на суперечливий «Відкритий лист радянському керів-
ництву». [52]

Він не приховував, пише далі Копєлєв у своїй відповіді, що 
висловлювання та публікації Солженіцина на Заході іноді бу-
дили в ньому гіркі й сумні почуття — надто в ті моменти, коли 
він мав враження, що Солженіцин-пророк затьмарив Солжені-
цина-письменника.

Проте він не має наміру вдаватися в дрібниці та сперечати-
ся зі своїм старим побратимом, править далі Копєлєв. Він дав-
но прийшов до розуміння того, що, всупереч відомому вислову, 
в таких дебатах ніколи не народжується істина. Радше, в цьо-
му процесі занадто часто псувалися добрі людські стосунки. 
Однак тепло, яке він відчував до своїх друзів, Сані (Солженіци-
на) та Миті (Дмитра Паніна) за часів «Шарашки», могло помер-
ти тільки разом із ним, пише Копєлєв далі — й насправді це теж 
неправда, бо ж пам’ять про ці почуття пережила б і його: як-не-
як він уже записав їх у письмовій формі. Копєлєв посилається 
на третій том своїх спогадів «Утамуй мої печалі», оригінальний 
російський текст якого незабаром був опублікований амери-
канським видавництвом «Ardis». Витяги з нього вже надруко-
вано в журналі «Время и Мы».

Відповідь Солженіцина надійшла через кілька тижнів, на 
початку березня 1981 року. Тим часом брежнєвський режим 
позбавив Копєлєва радянського громадянства. Він ніколи не 
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сумнівався, що до цього дійде, пише Солженіцин, і насправді 
добре, що зараз є ясність у цьому питанні. Продовжує він у до-
волі примирливому тоні, мовляв, він задоволений запевнен-
нями Льва в тому, що в минулому він лихого слова про нього 
не сказав. У цьому листуванні Солженіцин також не збирався 
починати політичні суперечки.

Далі Солженіцин гірко нарікає на Левового друга, романіста 
й германіста Юхима Еткінда, який жив у вимушеній еміграції 
в Парижі і заявив в інтерв’ю німецькому тижневику «Die Zeit», 
що Солженіцин зі своїми авторитарними православними ідея-
ми бажає, щоб Росією правив якийсь «аятолла». Колись з Еткін-
дом товаришував і Солженіцин, коли той іще жив у Ленінграді. 
Одного разу Еткінд підтримав його, коли він збирався писати 
«Архіпелаг ГУЛАГ» і займався дослідженнями.

Солженіцин також повідомляє Копєлєвим, що він тим ча-
сом прочитав критичний есей про свого «Відкритого листа 
радянському керівництву» (опублікованому незабаром після 
вигнання Солженіцина з Росії в 1974 році). Цей лист здається 
йому якимось безкровним: «здається, ніби ти виштовхнув його 
через стиснуті зуби», — додає він, але далі не зупиняється на 
аргументах Копєлєва.

Наприкінці 1981 року Солженіцин пише нового листа 
Копєлєву. У ньому він добалакується до безглуздої суперечли-
вої тези, закидаючи Левові те, що той зараз живе та працює 
в країні, в якій Солженіцин вважає небезпечнішим за Брежнєва 
й ГУЛАГ. Він також прокоментував виступ Копєлєва в жовтні 
на врученні Премії миру німецьких книгарів у Франкфурті. Лев 
добре сказав про німецьку єдність, але тут постає запитання, 
чому він не скористався можливістю рішуче виступити проти 
диктатури НДР. Він же знав тамтешні умови. Зрештою, він зна-
ходить час, аби засипати кропив’яним сім’ям стару Росію, якої 
вже немає, тим часом НДР існує й досі.

Відповідь Копєлєва прийшла в лютому 1982 року — з лікар-
ні Берґіш-Ґладбаха. Він довго вагався, чи писати новий лист, бо 
ж безглуздо вплутуватися в нові суперечки й пояснення. Зреш-
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тою, один одного їм не переконати. Але тоді Копєлєв погодив-
ся-таки на триваліші пояснення з різних пунктів, які йому ра-
ніше закидав Солженіцин, зокрема щодо критичних зауважень 
Еткінда на його адресу в «Die Zeit». Солженіцин висловив підоз-
ру, що за цим інтерв’ю стоїть редакторка «Zeit» Маріон графиня 
Дьонгофф, подруга Копєлєва. Копєлєв, своєю чергою, у відпові-
ді наголосив, що в ліберальній газеті — режим роботи якої Со-
лженіцин, що навіть у вигнанні здебільшого був зациклений на 
радянських умовах, напевно, ніколи до решти не розумів — на-
віть редакторка не могла вплинути на кожен окремий матеріал, 
який потім публікувався в її газеті. Інтерв’ю в Еткінда, на яке 
повстав Солженіцин, узяв відповідальний начальник відділу 
Фріц Й. Раддац, думка якого в деяких питаннях кардинально 
розбігалася з поглядами редакторки.

Крім того, Копєлєв писав, що в останні дев’ять-десять ро-
ків він дійшов висновку, що у своїх журналістських статтях Со-
лженіцин насправді криється зі своїми справжніми думками. 
Він пише так, бо вважає, що такі думки слід «навіювати» ро-
сійському народові й керівникам. Проте що саме мав на думці 
Копєлєв залишається непевним, адже конкретних прикладів 
цієї дивної тези він не наводить. Згодом Солженіцин іронічно 
прокоментував це у своїх мемуарах, розповідаючи про роки, 
проведені в еміграції в Америці. [53]

У цьому листі Копєлєв також докладно розглядає «істе-
ричну легенду» про нібито об’єднані сили так званого світово-
го комунізму, що її, на його думку, поширював і Солженіцин, 
і кремлівська пропаганда. Насправді, каже він, комуністичні 
рухи в різних країнах глибоко розділені між собою. Копєлєв 
завершує цей довгий екскурс зауваженням, що все це Солже-
ніцин, імовірно, не читатиме, бо ж правда, яка не вписується 
в його політичну схему, йому не потрібна. Тому було б краще, 
якби Солженіцин взагалі не відповідав. Очевидно, Копєлєв був 
переконаний, що листування між ним і його колишнім другом 
добігло кінця. На закінчення він каже: «Отже, дійшло до довго-
го прощання після довгого розлучення».
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Але Солженіцин не думав, що тепер вони нарешті розі-
йшлися. За місяць після останнього листа Копєлєва (лютий 
1982 року) він відправив у кінці березня 1982 року своєму ко-
лишньому другові в Кьольн нове рукописне послання на трьох 
сторінках. У ньому він вітає Копєлєва з прийдешнім 70-річним 
ювілеєм (9 квітня). Адресант висловлює надію, що Копєлєв 
одужав після своєї хвороби й вона не вплинула на його працез-
датність та що жити йому ще довго. Потім Солженіцин посила-
ється на останній лист Копєлєва, коментуючи, що той змусив 
його похнюпитися, бо ж він відчув, що їм «на цій землі вже не 
порозумітися».

Він додає, що їм уже не до сутичок, бо вони занадто старі 
для цього. Проте, Солженіцин знову звертається до конфліктів 
між радянськими дисидентами, сміливо й полемічно твердя-
чи, що багато хто з цих опозиціонерів прагне переконати Захід, 
що корінь зла лежить у самих росіянах і що їх треба знищити. 
«Такий шлях Гітлера». На цьому тлі, однак, він насправді хотів 
зробити комплімент Левові у своєму останньому листі і сказа-
ти, що він не належить до цієї крайньої групи. Але тепер з’ясу-
валося, що він його образив — «даруй». Важко не зауважити тут 
іронічний підтекст.

Зрештою, Солженіцин завершує цей лист у березні 1982 ро-
ку примирливим зауваженням, що 9 квітня він, мовляв, вип’є за 
70-річчя Копєлєва. Зрештою, вони обидва були в таборі, то й спо-
діватися не могли, що їм судитиметься так довго прожити.

Солженіцин, тим часом, аж ніяк не хотів вгамуватися у сво-
їх полемічних суперечках з тими російськими емігрантами, 
які не поділяли його консервативних поглядів російського на-
ціоналіста. У тому ж році, коли він привітав Копєлєва з 70-річ-
чям, він написав політичну полемічну статтю на 30 з гаком сто-
рінок під назвою «Наші плюралісти». Цей текст, опублікований 
у паризькій російськомовній газеті «Вісник» («Вестник русского 
христианского движения») [54], являє собою запеклу «лобову 
атаку» на його критиків серед співвітчизників, які живуть на 
Заході. Головна мета — письменник Андрій Синявський, який 
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у 1973 році, після декількох років ув’язнення в таборі, зміг ви-
їхати до Парижа й видавав там емігрантський часопис «Син-
таксис». Утім, у цьому полемічному відгуку явно згадуються 
Копєлєв і Еткінд, які колись належали до кола друзів Солжені-
цина в Росії.

Головне звинувачення, яке автор висуває на адресу емі-
грантів, які сповідують демократично-плюралістичний соці-
альний лад, полягає в тому, що всі вони, мовляв, сповнені огид-
ної ненависті й презирства до Росії. Солженіцин, щоправда, 
визнає, що нічого поганого в розмаїтті політичних поглядів не-
має, але воно не повинно перетворюватися на вищий принцип 
у суспільстві, бо це призводить до нестримного релятивізму 
всіх цінностей, байдужості до брехні та облуд. Але насправді 
між людьми є непорушні істини98.

Плюралісти серед емігрантів, твердить Солженіцин, по-
ширювали неправдиві теорії про нібито азіатсько-монголь-
ський характер Росії та її «татарське месіанство»99. Таким 
чином, і більшовицьку Жовтневу революцію ця сторона вва-
жає реальним рухом, народженим традиціями російської іс-
торії. Згідно з плюралістичними теоріями, за комуністичною 
маскою ховається не що інше, як царистське бачення влади. 
Натомість попередню й історично більш значущу Лютневу ре-
волюцію, з іншого боку, ліберальна школа думки легковажить 
і, цілком у дусі більшовицької пропаганди, оминає або забу-
ває. У своїй тираді Солженіцин, нарешті, зупиняється на хи-
мерному твердженні, що головним мотивом усіх цих поглядів 
й історичних трактувань плюралістів є «ненависть до Росії — 
та й годі». Тому в їхніх працях ніколи не знайдеш різниці між 
Росією і СРСР.

Вочевидь Солженіцин включає Льва Копєлєва в цю викри-
влену картину ліберальної російської інтелігенції. Колишньо-

98 Подібну доктрину сповідує, приміром, філософія абсурду, головним ви-
разником якої був Альбер Камю. Див. його «Збунтовану людину».

99 У наші дні з’ясовується, що вони були не такі вже й далекі від правди.
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му побратимові з «Шарашки» він закидає те, що він, як і багато 
інших колишніх затятих комуністів, відійшов від радянської 
влади та її ідеології хіба що поступово, не в змозі рішуче з нею 
порвати, й досі дотримується думки, що радянська влада є «не 
найгіршою» на планеті. Не менш хибним є й твердження, що 
жоден із емігрантів-плюралістів ніколи публічно не каявся 
в тому, що в попередні роки сам був грішним попутником, 
пропагандистом і нахлібником комуністичного режиму.

Стосовно Лева Копєлєва це звинувачення — обурлива не-
правда. У другому томі своїх спогадів («І створив собі кумира») 
Копєлєв всебічно аналізує своє минуле, минуле переконаного 
більшовика та шанувальника Сталіна, й беззастережно визнає 
свої злочинні заблуди. Російською мовою цю книжку вже ви-
дало в 1978 році американське видавництво «Ardis». Оскільки 
Солженіцин з антиплюралістичною полемічною метою вельми 
старанно вивчав твори своїх критиків, то можна з якоюсь част-
кою впевненості припустити, що він не оминув і самокритичні 
спогади Копєлєва про свою молодість.

У своїх мемуарах про роки, прожиті в Америці, Солжені-
цин описує, як його дружина Аля (Наталія Свєтлова) намага-
лася відрадити його від публікації цієї злої полеміки з його 
ліберальними критиками серед російських емігрантів на Захо-
ді. [55] Вона твердила, що він спускається до «вульгарної, неак-
туальної дискусії», що ця огидна полеміка відволікає його від 
реального завдання — ймовірно, від роботи над багатотомною 
серією романів «Червоне колесо» про історію й передісторію 
російської революції — і навіть віддаляє його від Росії.

Солженіцин, проте, наполягав на публікації своєї полеміки 
з плюралістами. Однак, як пише автор, внаслідок багатьох дис-
кусій його дружині вдалося «пом’якшити його роздратування» 
й «надати тексту більшої стриманості». Тому оригінальна вер-
сія, певно, була набагато агресивнішою та брутальнішою в сво-
їй огульній аргументації. У дужках Солженіцин додає: «Я сам 
знаю, що тихий голос доходить набагато краще, але мені важко 



287

Конфлікт із Солженіциним

панувати над собою», — слушний висновок, а проте він ніколи 
його не дотримувався.

Попри те, що лобова атака «Наших плюралістів» з’явилася 
в 1982 році хіба що на шпальтах маловідомої паризької газети 
російськомовних емігрантів і від самого початку ніхто не по-
дбав про її переклад іншими мовами, можна припустити, що 
Копєлєв читав цю полеміку — між іншим, у Франції жив його 
друг Юхим Еткінд, із яким він регулярно спілкувався. Та коли 
вийшов пасквіль Солженіцина, Копєлєв і оком не зморгнув, 
так само як не відповів він і на особистого листа Солженіцина 
від березня 1982 року. Наразі Лев тримається думки, що про-
довжувати їхнє листування немає сенсу, бо ж вони не можуть 
зрозуміти або навіть переконати один одного у своїх поглядах, 
як він написав у своєму довгому листі від лютого 1982 року.

У 1983 році Солженіцин надіслав з Америки в Кьольн кілька 
рядків привітань із днем народження на 71-й день народження 
Копєлєва. А за рік він повідомив, що три місяці тому отримав 
коротку, загадкову й лінгвістично спотворену телеграму. По-
тім він розшифрував її як привітання від Лева та Раї. (11 грудня 
1983 року Солженіцину виповнилося 65 років).

У січні 1985 року саме Солженіцин відновив практично 
розірване листування з Копєлєвим. Приводом для його листа 
стала рецензія Карла Проффера, видавця «Ardis», який був 
другом Копєлєва, в ліберальному американському журналі 
«The New Republic». У статті Проффер хвалить нещодавно ви-
дану біографію Солженіцина британського славіста Майкла 
Скеммелла, вщерть повну фактів, які містяться на понад тисячі 
сторінок. У 1977 році Солженіцин декілька днів гостив автора 
в себе, у Кавендіші, й довгенько відповідав на його запитання, 
але згодом контакт урвався. У своїх спогадах про американські 
роки Солженіцин гірко нарікав на те, що Скеммелл нібито зма-
лював його портрет тенденційно й жовчно. [56] Він з особливим 
обуренням зазначив, що Скеммелл листувався з його дружи-
ною, Наталією Решетовською, після того, як вони розірвали 
стосунки, і отримав від неї матеріал про колишнього чоловіка. 
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Для своєї біографії Солженіцина Скеммелл узяв детальне ін-
терв’ю й у Копєлєва.

На цьому суперечливому тлі Солженіцин у січні 1985 року 
знову написав Копєлєву й вирішив дізнатися, чому в своїй ре-
цензії на книгу Скеммелла Проффер міг стверджувати, буцімто 
він, Солженіцин, іще в «Шарашці» був затятим радянським па-
тріотом, який тоді не міг заснути, бо ж палко ототожнював себе 
з полюванням на антирадянських ворогів народу. Нібито Про-
ффер спирався на російськомовні спогади Копєлєва про часи 
«Шарашки» «Утамуй мої печалі», що 1980 року вийшли друком 
у видавництві «Ардіс». Насправді свого тодішнього табірного 
друга в цих мемуарах Копєлєв описував аж ніяк не у вигляді 
щирого прихильника СРСР, а радше як політичного скептика, 
який із багатьох питань під час їхніх дискусій і суперечок не 
погоджувався з на той час глибоко переконаним марксистом 
Копєлєвим.

Солженіцин був переконаний, що на вельми дошкульні 
закиди журналіста про нього Проффера надихнув насамперед 
Копєлєв. Він знав, що Копєлєв добре знав подружжя видавців 
Проффер. І в листі він згадує, що в 1974-му, незадовго до ви-
слання з Радянського Союзу, Копєлєв заїхав до нього в Пере-
дєлкіно, щоб познайомити з Профферами, які приїздили до 
СРСР. Але Солженіцин тоді відмовився від такої зустрічі, бо 
ж у розпал протистояння з радянською владою він перебував 
у стані неабиякого нервового напруження. Для того, щоб по-
розумітися з Профферами, Копєлєв у той час, цілком імовірно, 
і виставив його похмурим, примхливим персонажем, пише да-
лі Солженіцин.

У цьому контексті він також повертається до своїх колиш-
ніх звинувачень і знову твердить, що Копєлєв обмовляв і обра-
жав його на людях у Москві й палко його ненавидів. Тим часом 
він, Солженіцин, тепло описав Копєлєва (в персонажі Лева Рубі-
на) у своєму романі «Уколі першому». Натомість Копєлєв у своїх 
мемуарах про часи «Шарашки» пише про табірного друга наче 
«крізь зуби» (себто з погано прихованою неприязню й антипа-



289

Конфлікт із Солженіциним

тією). Це твердження знову ж є злісним спотворенням. У цій 
книжці Копєлєв недвозначно описав свої теплі, навіть братер-
ські почуття до товариша, з яким вони впродовж шести років 
перебували разом у таборі.

Нарешті, в тому ж листі Солженіцин звинувачує Копєлєва, 
що він буцімто казав неправду біографові Скеммеллу, коли 
розповідав про те, як повість «Один день Івана Денисовича» 
потрапила в журнал «Новый мир». Копєлєв подав це Скем-
меллу так, нібито йому — Копєлєву — першому спало на дум-
ку передати цей текст (який після публікації звернув на себе 
увагу читачів усього світу) головному редакторові «Нового 
мира» Твардовському. Але в нього, Солженіцина, й самого з’я-
вилася ця думка, коли він у Рязані 1962 року прочитав муж-
ній виступ Твардовського на XXII з’їзді партії КПРС. Тепер же 
Лев твердить (як пише у своїй біографії Скеммелл), що вони 
вдвох нібито роздавали цей текст певним людям для читання 
ще в 1961 році, склавши спеціальний список. «Це неправда», — 
безапеляційно твердить Солженіцин. Він завжди тримав цей 
текст при собі й ніколи не випускав його з рук, аж доки опублі-
кував його в «Новому Мирі».

Спочатку на ці нові різкі звинувачення Солженіцина 
з Кьольна в тому ж місяці (кінець січня 1985 року) відповіла 
Раїса Копєлєва. Зверталася вона до Солженіцина так само як 
її чоловік, називаючи «Санею», але загалом послуговувалася 
офіційнішою формою, вживаючи звертання на «Ви», до якого, 
очевидно, вдавалась і в Москві. Нині Лев лежить у лікарні, йому 
роблять операцію на оці, пише Рая, і листа Солженіцина вона 
покаже йому за тиждень, бо ж хоче, щоб наразі він мав тільки 
позитивну інформацію.

У своєму листі Рая не приховує свого глибокого болю й три-
воги з приводу розбрату між двома колишніми друзями. Друж-
бу Копєлєва та Солженіцина, свідком якої вона була 18 років 
(від першої зустрічі двох табірних друзів у 1956 році до вигнан-
ня Солженіцина в 1974 році), вона завжди вважала величезним 
скарбом і в ті роки робила все, щоб урятувати від неї бодай 
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крихкий мир — алюзія на те, що в московські роки між побра-
тимами вже були розбіжності.

Вона могла б, пише Рая Копєлєва, відреагувати на всі 
пункти звинувачень Солженіцина, але в цьому не було би 
сенсу, бо вона теж давно вже не вірить у те, що «істина народ-
жується в суперечці». Втім, історією того, як у «Новому Мирі» 
вийшла повість Солженіцина «Один день Івана Денисовича», 
вона займається довго. Спираючись на свою пам’ять і власні 
записи як свідка й учасника тих подій, Рая фіксує, що ще на-
весні 1961 року Солженіцин завітав до Копєлєва, який мешкав 
тоді в їхній квартирі на вулиці Горького, з рукописом своєї 
повісті про Івана Денисовича (тоді вона ще мала умовну назву 
«Щ-854» — номер в’язня ГУЛАГу) і передав їм текст для прочи-
тання. Текстом тривалий час опікувався Копєлєв, і за цей час 
він устиг передати його для читання різним друзям і довіре-
ним особам.

Солженіцин не хотів вірити в цю версію, яку Рая також 
підтвердила уривками зі свого щоденника у книжці спогадів 
«Ми жили в Москві». [57] У листі від січня 1985 року, адресова-
ного Копєлєву, він твердив, що привіз рукопис у Москву лише 
восени 1962 року і що ніхто там, крім Копєлєва, не міг його про-
читати. У своїй автобіографічній книзі «Билося теля з дубом» 
Солженіцин не згадав, що саме Рая Копєлєва передала рукопис 
до редакції «Нового Миру» Ані Берзер, колезі головного редак-
тора Твардовського, а вже потім від неї рукопис Солженіцина 
отримав її зверхник.

У своєму автобіографічному акаунті Солженіцин також 
твердить, що сам-один поклав передати текст «Одного дня Іва-
на Денисовича» головному редактору. Тепер Рая нагадує йому 
у своєму листі, що він навіть додав рукописну присвяту до на-
друкованої копії, яку згодом відправив Копєлєву: «Моїм любим 
друзям, Левові й Раї, які зрушили з мертвої точки непередба-
чуваний рух цієї історії». Невже, запитує Рая у своєму листі, 
«зрушити з мертвої точки означає лише те, що ми принесли 
рукопис у редакцію?».
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Рая розмірковує над питанням, чому Солженіцин твер-
дить, буцімто Лев описав його «крізь зуби» у своїх мемуарах 
про часи «Шарашки». Звісно, нелегко прикласти до себе пор-
трет, якщо його писав хтось інший. У цьому контексті вона 
лише хотіла зазначити, що музикант Ростропович прямо оці-
нив цей портрет свого доброго друга Солженіцина як теплий 
і доброзичливий.

Зараз, на жаль, їхній дружбі кінець, править Рая далі, ви-
знаючи, що коли вже побратими розійшлися, то нічого не вді-
єш. Але, додає вона, без особливих надій, можна також «розій-
тися добром». У Лева зараз зростає перший правнук (онук йо-
го дочки Олени). Напевно Солженіцин знає й давню російську 
приказку: «перший правнук — усі гріхи геть».

Солженіцин відповів на листа Раї, написаного наприкінці 
січня, в середині лютого 1985 року. Якщо в її нотатках йдеться, 
що влітку 1961 року рукопис «Івана Денисовича» читали й деякі 
знайомі Копєлєвих, то так, мабуть, і було. Цього він не пам’ятає, 
бо ж така ініціатива виходила не від нього. Солженіцин, таким 
чином, визнає — Рая має рацію, коли розповідає, що першим до 
рук рукопис узяв і прочитав Копєлєв. Але потім він одразу ж до-
дає в дужках абстрактно-докірливе зауваження про те, що якби 
він знав у той час, що цю подію хтось занотує у щоденнику, то 
не зміг би спокійно спати. До речі, після висилки з Росії він сам 
докладно розповів про роль своїх соратників у боротьбі за пу-
блікацію «Івана Денисовича» в додатку до книжки «Билося теля 
з дубом», але цей додаток ще не було видано. [58] У такий спо-
сіб Солженіцин, мабуть, хоче парирувати критику своєї першої 
однобічної версії цих подій.

Однак, щодо рішення про передачу рукопису Твардовсько-
му, то його він ухвалив сам. З Копєлєвим він обговорював лише, 
«як це можна зробити», наполягає він далі. Це теж звучить не 
надто переконливо, бо ж якщо Солженіцин обговорював мож-
ливість публікації тексту з Копєлєвим понад рік, то вони мог-
ли торкатися різних варіантів. У кожнім разі Лев і Рая рішуче 
закликали його пошукати щастя, передавши рукопис у «Новый 
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Мир». Що шанси на публікацію були вкрай непевні, то в цьому 
всі були одностайні.

Наприкінці свого листа до Раї, Солженіцин запевнив її, що 
«жодна тінь ніколи не затьмарювала» його стосунки з нею. І він 
знає від деяких московських друзів, знову ж таки з дошкульним 
словом щодо її чоловіка, що вона в той час намагалася завадити 
Леву його «так нестримно гудити».

Ще за кілька днів до того, як у Кьольні Рая отримала цей 
лист із Вермонта, її чоловік де-факто остаточно відцурався 
Солженіцина. Тим часом Копєлєв прочитав у лікарні остан-
нього агресивного листа свого колишнього друга від 11 січня 
1985 року. Глибоко обурений, він написав звідти щонайменше 
таку ж різку відповідь. Невідомо, чи повідомляла Рая йому про 
свій лист до Солженіцина. У будь-якому разі, Копєлєв про це 
не згадує.

Якщо точніше, він написав цього гнівного листа не власно-
руч, а надиктував його у мікрофон зі свого лікарняного ліжка 
в дні від 30 січня до 5 лютого 1985 року. Саме Рая записала його 
на плівку, а згодом надрукувала текст на друкарській машин-
ці. Копєлєв згадує, що в цьому контексті вона прочитала йому 
всі листи Солженіцина від 1956 року почавши, а також листи 
спільних знайомих. Текст із великим інтервалом між рядками 
вмістився десь на 19-и сторінках.

Головне повідомлення цього довгого «прощального листа» 
можна знайти на останній сторінці: «Ні, я не хочу з тобою далі 
сперечатися, ні публічно, ні ось так. Не хочу тому, що мені на-
бридло знову і знову думати про тебе, ятрити в душі мішани-
ну з горя, гніву, сорому, жалю, яка виникає щоразу, як починаю 
про це думати».

Перш ніж це зробити, Копєлєв звертається до довгої низки 
моментів і питань, які Солженіцин виклав у своєму останньо-
му, сповненому звинувачень, листі до нього або які вже пору-
шувалися в попередніх листах. Що ж до їхніх історико-політич-
них розбіжностей, то він виклав їх у своєму ґрунтовному творі 
«Тільки правда може перемогти брехню», виданому понад де-
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сять років тому, але який Солженіцин і його послідовники так 
і не зрозуміли до кінця. [59]

Копєлєв також із докором звертається до справи «Вєтро-
ва». Це епізод зі спільних років у «Шарашці», про який Солже-
ніцин докладно розповідає у другому томі свого «Архіпелагу 
ГУЛАГу». Там він описує, як сидів у таборі, й агент КДБ «Кум» 
наполегливо вербував його за повідомника; він довго опирав-
ся, аж урешті не витримав і, не маючи іншого виходу, підписав 
відповідний документ, ставши «агентом Вєтровим». Копєлєв 
і досі обурений, що Солженіцин ніколи не повідомляв про цей 
епізод йому та їхньому третьому другові з «Шарашки» Паніну, 
а так було прийнято серед табірних друзів. Із болем він пише 
у своєму «Прощальному листі», що тепер зрозумів: кінний пі-
шому не товариш і насправді Солженіцин ні з ким не дружив. 
Про це він пише й у своєму «Леніні в Цюріху», бо ж намальова-
ний Леніним малюнок — це не що інше, як «талановитий авто-
портрет».

Втім, звинувачення Копєлєва стосовно справи «Вєтрова» 
є не надто переконливим. У всякому разі, свідомо цю історію 
Солженіцин не приховував, принаймні, через багато років роз-
повів про неї всім читачам, виклавши в «Архіпелагу ГУЛАГу». 
З іншого боку, Копєлєв — аж ніяк не єдиний спостерігач, який 
розгледів у портреті Леніна певною мірою головні риси особи-
стості самого Солженіцина. Є також свідчення, згідно з якими 
так, начебто, висловився і сам Солженіцин. [60]

Потім Копєлєв докладно зупиняється на розбіжності з при-
воду шляху, що його довелося подолати рукопису «Івана Дени-
совича» й підтверджує версію Раї. Далі він критикує «неправ-
диві» нюанси «Архіпелагу ГУЛАГ», наприклад, про комуністів 
у таборах, про табірну медицину, про Горького, про організа-
тора табору Нафталія Френкеля100, якого Солженіцин зобра-

100 Френкель Нафталій Аронович (1883–1960) — знаний діяч ГПУ-НКВС 
СРСР, до Жовтневого перевороту 1917 року — відомий одеський мільйонер, ко-
мерсант і кримінальний авторитет, за радянських часів — в’язень Соловецько-
го табору, пізніше — начальник будівництва Біломорсько-Балтійського каналу 
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жує «яскравим прикладом сатанинського єврея, головного 
винуватця всякого зла». У тому ж стилі він писав і про росій-
ських євреїв — Ізраїля Парвуса101 (в книжці «Ленін у Цюріху») 
та Дмитра Богрова (в «Серпні 1914 року»), який також походив 
із єврейської родини102. У 1911 році в Київському оперному теа-
трі на очах у царя есерівський революціонер Богров застрелив 
орієнтованого на реформи російського прем’єр-міністра Петра 
Столипіна.

У ці дні, пише Копєлєв, він озирається на минулі деся-
тиліття, читає старі листи, щоденники й останні публікації 
Солженіцина, перегортає у пам’яті те, про що думав і що відчу-
вав колись. І найбільше його мучить усвідомлення того, що в ті 
роки він робив ті ж помилки, які були причиною його юнаць-
ких гріхів: у той час він вважав за необхідне, в ім’я «великої 
істини комунізму та соціалізму» і «генія Сталіна», побороти 
«маленькі неправди про соціалістичну демократію», трагедію 
колгоспів тощо.

Саме так він поводився, твердить Копєлєв, коли поступо-
во відкривав «маленькі істини» про Солженіцина. Він оголо-
сив його, поряд із багатьма іншими голосами, «совістю Росії» 
й переконав себе, що Солженіцин «не шовініст, не антисеміт», 
що його зневажливі висловлювання про грузинів, вірменів, 
латишів і мадярів були випадковими промахами. Так, рані-
ше, в 1960-і роки, книжки та публічні виступи Солженіцина 
довели, що він є великою «об’єднавчою силою визвольного 

та Байкало-Амурської магістралі, перший керівник Головного управління табо-
рів залізничного будівництва СРСР.

101 Ідеться про Ізраїля Лазаровича Гельфанда (1867–1924), діяча європей-
ського міжнародного (німецького та російського) соціал-демократичного руху, 
публіциста, доктора філософії (дисертація з економіки), ідейного автора-теоре-
тика Жовтневого перевороту в Росії, організатора реформ Ататюрка в Осман-
ській імперії.

102 Богров Дмитро Григорович (1887–1911), російський анархіст єврей-
ського походження, секретний інформатор охоронного відділення (агентурний 
псевдонім — Аленський).
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руху» в Росії. Але згодом, після його вигнання на Захід, він 
став звичайним чорносотенцем і головою однієї секти фана-
тично відданих прихильників. Емігрантів і вигнанців з ін-
шими, зокрема плюралістичними, ідеями щодо суспільства 
він раз по раз звинувачував у тому, що вони керуються «не-
навистю до Росії», а кожне критичне зауваження на свою ад-
ресу Солженіцин сприймав як «напад на абсолютну істину» 
й «образу Росії».

Копєлєв зазначає, що вони з Раєю чотири рази були у Спо-
лучених Штатах, відколи перебралися до Німеччини, й навіть 
зупинялися біля будинку Солженіцина у Вермонті. «Але в ме-
не жодного разу навіть не виникло бажання зателефонувати 
тобі. Я-бо розумів, що розмови не вийде, не хотів нової марної 
суперечки». «Мирно співіснувати» вони могли лише на відста-
ні. Але він сподівався, що завдяки листуванню, що його почав 
Солженіцин, вірогідно, з’явиться можливість пояснити один 
одному все. Він і Рая також сподівалися, що Солженіцин буде 
зацікавлений у тому, щоб «зберегти добре минуле». Але лист 
Солженіцина від березня 1982 року довів йому, що такі спо-
дівання даремні: «я вже нічого не можу тобі пояснити, — за-
уважує Копєлєв колишньому другові ... — І залишалося лише, 
не намагаючись уже порозумітися, не заводити безплідних 
суперечок».

Нарешті Копєлєв побажав своєму колишньому другу міц-
ного здоров’я й довгих років життя, «щоб ви могли повернутися 
до Росії». Він додає до цього речення: «може-таки, якщо не по-
добрішаєш, то порозумнішаєш і все ж зрозумієш, як саморуй-
нівно помилявся в ці роки».

У приписці Копєлєв каже, що він відправить копії цього 
листа й копії трьох листів, надісланих йому Солженіциним, 
а також власного листа від лютого 1982 року кільком друзям — 
серед них Юхим Еткінд, його зять Павло Литвинов і деякі друзі 
в Москві. [61] Але з проханням не поширювати й не показувати 
їх якомусь журналістові.
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Відповідь Солженіцина датовано 15 лютого 1985 року — 
лише за день після того, як він відповів на лист Раї Копєлєвої. 
Мабуть, він іще не отримав довгого прощального листа Раї 
Копєлєвої, коли відповідав, але потім відповів, щойно його 
отримав. Ця відповідь є такою ж різкою й непримиренною, 
як і рішучий розрив Лева з ним — хіба що набагато коротшою. 
Найважче звинувачення знову стосується їхнього спільного 
минулого в «Шарашці». Він не боявся, пише Солженіцин, опи-
нившись тоді в робочій групі з розпізнавання мови, «перети-
рати з пісочком» працю в «Шарашці», за що його позбавили 
місця у «Шарашці» й кинули назад у звичайний трудовий та-
бір. Фактично в «Шарашці» Солженіцин пробув лише три ро-
ки (1947–1950), а тоді його довгим етапом перевели до табору 
в Казахстані.

Завдяки своїй праці в «Шарашці» Копєлєв, однак, як пише 
Солженіцин, зміг оминути кари до кінця тюремного терміну, 
тому йому краще було помовчати на тему «стукацтва». Тобто, 
він закидає своєму колишньому другові ті ж таки дошкуль-
ні підозри в «стукацтві», на які Копєлєв натякав Солженіци-
ну у своєму останньому листі у зв’язку з епізодом «Вєтрова». 
Ці взаємні інсинуації знаменують собою апогей тривалого 
й болючого процесу розлучення між двома колишніми такими 
близькими табірними друзями.

Докір Копєлєва стосовно того, що Солженіцин так і не зми-
рився з його ідеологічними поглядами, які змінилися від часів 
табору, автор «У колі першому» відкинув із презирливими за-
уваженнями: «Ну то й що — я ніколи не вважав тебе незалеж-
ним мислителем, навіть за часів «Шарашки», коли всі ми кори-
стувалися твоєю ерудицією». Як можна було досі сперечатися, 
писав Солженіцин, коли Копєлєв назвав його твір з історії ро-
сійської революції під назвою «Червоне колесо» «чорносотен-
ною казкою»? [62]

Солженіцин завершує свій лист зауваженням про те, що 
непристойно виносити особисту кореспонденцію на люди — 
така його відповідь на приписку Копєлєва в останньому листі.
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Таким чином, листування закінчилося, але історія їхня 
ще не завершилася. [63] Після смерті Раї та Лева Копєлєва (1989 
і 1997) саме Солженіцин інформував широку громадськість про 
це листування в мемуарах про американські роки свого жит-
тя, опублікованих у квітні 2001 року в «Новом мире», а потім 
у вигляді книжки різними мовами. Через сім років після по-
вернення в Росію з Америки й через чотири роки після смерті 
Копєлєва Солженіцин на кількох сторінках описує свою сварку 
з Копєлєвим у роки еміграції, значною мірою спираючись на їх-
нє тогочасне листування. [64] Це вельми односторонній, образ-
ливий виклад. Всесвітньо відомий автор і нобелівський лауре-
ат зводить цю суперечку, яка за суттю своєю зводилася до фун-
даментальних ідеолого-політичних розбіжностей, до дешевих 
мотивів заздрощів і ревнощів з боку свого колишнього друга. 
Він побіжно, з ноткою суму, згадує тепло їхніх колишніх від-
носин: «Така гармонійна була наша тюремна дружба», а потім 
продовжує: «Тепер плітки, заздрість і дрібниці її зруйнували».

Висновок же його зауважень до цього розділу — майже 
болісна дріб’язковість і відчуття власної непомильності, як на 
людину такого великого розуму, як Солженіцин: «Ех, Лев, Лев! 
Мене зовнішні успіхи у своєму житті не виводили з рівнова-
ги, а от ти не зміг пережити мого успіху. Як і твого власного. 
Отак і розпалася наша дружба. Гірко».

Тоді родичі Копєлєва з цілковитою певністю вирішили, 
у відповідь на цілком однобічну розповідь Солженіцина про 
цей розбрат у «Новом мире», опублікувати в журналі «Синтак-
сис» у стислому вигляді довгого й не менш гіркого «прощаль-
ного листа» Копєлєва Солженіцину від лютого 1985 року. [65] 
Щоправда, до послуг Солженіцина, природно, був куди шир-
ший журналістський майданчик для своєї версії у вигляді про-
відного російського літературного часопису «Новый мир», аніж 
міг запропонувати емігрантський журнал «Синтаксис», який 
видавався в Парижі.

Безумовно, чимало різних міжособистісних мотивів і образ 
відіграли свою роль у цій непримиренній суперечці. Але геть 
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на глибині конфлікт обертається навколо традиційного й до-
сі вельми актуального російського протистояння між захід-
никами та слов’янофілами, на що також вказує письменник 
Євген Євтушенко, який був другом Копєлєва. [66] Серед іншого, 
Копєлєв виклав різні погляди на ідентичність Росії та її шлях 
у майбутнє у своєму есеї «Тільки правда може перемогти брех-
ню», написаному як пряма відповідь на суперечливого «Від-
критого листа радянським вождям» Солженіцина. [67] Його об-
разила й обурила відмова Солженіцина вступити з ним у сер-
йозні дебати з приводу цих різних понять про Росію. І не менш 
обурливою видалися пихата критика Солженіцина на адресу 
нібито духовно загнилого Заходу та його дистанційованість від 
таких ліберальних базових цінностей, як гуманізм, освіченість, 
толерантність або демократичний плюралізм.

Але надто ясно Копєлєв вивчив й оцінив ці цінності в роки 
свого вигнання в Німеччині. Він сподівався, що вони закорі-
няться й на його російській батьківщині. Під час свого життя 
у Вермонті Солженіцин значною мірою відійшов від суспільно-
го життя на Заході. Він був непохитний щодо того, що Росія має 
відвернутися від західної культури й піти іншим, своїм шля-
хом. На його думку, Росія повинна повернутися до нібито спа-
сенних традицій колишнього російського села й авторитарного 
керівництва, натхненного православною вірою. Саме тому він 
був так різко настроєний проти російських «плюралістів», які 
жили на Заході.

За запеклою суперечкою Копєлєва та Солженіцина, проте, 
стоять і почуття розчарованої прихильності з обох боків. Оби-
два приятелювали в «Шарашці» та в перші роки після табірного 
ув’язнення попри політичні розбіжності, як видно з їхніх опи-
сів табірного життя та ранніх листів. Вийшовши з табору, обоє 
спочатку очікували, що дружба ця лише розправлятиме крила. 
Але від кінця 1960-х років, хоча обидва виступали проти ра-
дянського режиму, вони чимраз більше віддалялися один від 
одного у своєму ідеологічному розвитку.
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СМЕРТЬ БЬОЛЛЯ,  
ГОРБАЧОВСЬКА ПЕРЕБУДОВА

Для Копєлєва 1985 рік був не лише роком остаточного 
розриву із Солженіциним, а й роком смерті Гайнріха Бьолля. 
Уранці 16 липня Бьолль помер у своєму невеличкому маєт-
ку в Ланґенбройху у Форайфелі, де 11 років тому він гостив 
Солже ніцина і де часто відпочивали й Копєлєви. За день до то-
го письменника виписали з лікарні в Кьольні після важкої опе-
рації. Звістку про смерть Бьолля Копєлєви отримали від свого 
співробітника Карла-Гайнца Корна, який зателефонував їм, 
щойно вони приїхали на Зильт103. «Лев упав на стілець, впустив 
валізу й заплакав...», — пише Рая в їхніх спільних кьольнських 
мемуарах. [68]

Другого дня вони приїхали в Лангенбройх. Труна з покій-
ним другом стояла в кабінеті Бьолля. «Ми просиділи години 
дві», — розповідає далі Рая, — «Du Alter...104», так він завжди зу-
стрічав Льовушку, вже так ніхто не скаже».

За три дні після смерті Бьолля, на прохання родини, похо-
вали в Мертені, неподалік від Кьольна. Бьоллі жили тут узимку 
останні три роки, і там жив із сім’єю син Бьоллів, Рене. Наро-
ду в мертенську каплицю зібралося — не було де голці впасти, 
серед тих, хто прибув попрощатися з покійним, впадало в око 
чимало письменників, зокрема Ґюнтер Грасс, який спеціально 
приїхав із Португалії, і подружня пара Крісти й Герхарда Воль-
фів (у них були дійсні візи для виїзду з НДР), а також тодішній 
західнонімецький федеральний президент Ріхард фон Вайц-
зеккер. Із каплиці обидва сини, Рене й Вінценц, небіж Бьолля 
Віктор, Лев Копєлєв, Ґюнтер Грас і Ґюнтер Вальрафф понесли 
труну до могили. Лишилися неймовірні світлини, попереду 
ліворуч — підтримуючи труну лівою рукою і спираючись на 

103 Острів у Північному морі, з 1927 року з’єднаний із сушею дамбою зав-
довжки 11,2 км. Знаний зі свого 40-кілометрового піщаного пляжу.

104 Привіт, старий (нім.).
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ціпок правою, Копєлєв, із розмаяною білою бородою, похму-
рий, як темна ніч.

Зі смертю Бьолля Копєлєв втратив друга, який, імовірно, 
був найтісніше пов’язаний із ним і був найважливішим на його 
життєвому шляху в його другій половині. Без цього зв’язку, що 
сягав початку 1960-х років, і без впливу та прихильності Бьо-
лля, Копєлєв навряд чи коли-небудь опинився б у Німеччині, 
доки ще існував Радянський Союз. Отже, з огляду на вузько-
направлену експатріацію за брежнєвського режиму він би не 
прожив останні 17 років свого життя в Німеччині.

Тепло й вагу цієї дружби, яку, попри абсолютно різні бі-
ографічні передумови, можна описати як прекрасний при-
клад «спорідненості душ», Бьолль у своєму листі Копєлєву 
від березня 1982 року з нагоди його 70-річного ювілею, так 
і висловив: «Дорогий Льово, що ще сказати тобі, що написа-
ти? Після всього, про що ми говорили один з одним, на лю-
дях, віч-на-віч — після всього, що ми писали й говорили один 
про одного? Який незамінний, який незаступленний був 
Ти там, такий Ти і тут — сполучна ланка, партійно-безпар-
тійний, шалений, ще довго (й, напевно, ніколи!) не схильний 
піддаватися впливу західної моди, згідно з якою інтелект та 
емоції мають одне одне виключати... Скажу вам дещо таке 
божевільне і водночас таке банальне: Ти потрібен Німеччи-
ні (припускаю, Ти потрібен Росії!) — і як росіянин із німець-
ким паспортом, як єврей із німецьким паспортом... як соці-
аліст (?) із німецьким паспортом, як космополіт із корінням 
(Так!) ти просто незаступленний, незамінний... Я є досить 
егоїстичним (і патріотичним), щоб зітхати: Добре, що Ти тут. 
Твій із давніх-давен Гайн». [69]

За всієї особистої та ідеологічної близькості між двома 
друзями періодично виникали розбіжності. Про різні оцінки 
політичних заяв Солженіцина на Заході вже йшлося у зв’язку 
з листуванням між Бьоллем і Копєлєвим. Можна припустити, 
що Бьолль знав про остаточний розрив між Копєлєвим і Солже-
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ніциним під час їхнього вигнання, але як він на це відреагував, 
точно невідомо.

Розбіжності виникли також, коли дійшло до політичної 
суперечки на початку 1980-х років з приводу так званого пе-
реозброєння, яке в Західній Німеччині проводили напрочуд 
завзято. Тодішній канцлер Гельмут Шмідт був головним іні-
ціатором спірного «подвійного рішення НАТО», яке дало ра-
дянському керівництву вибір: або демонтувати власні ракети 
середньої дальності, або погодитися на розгортання західних 
ракет тієї ж категорії. Зрештою в цій суперечці СДПН відмови-
лася йти за Шмідтовими намовами, що найбільше посприяло 
його відставці восени 1982 року.

Бьолль активно виступав за беззастережне «ні» заплано-
ваному розміщенню нових ракет НАТО в Німеччині. Марно 
Копєлєв із дружиною намагалися відрадити його від участі в де-
монстрації у вересні 1983 року у швабському містечку Мутлан-
ґен, де мали розмістити перші американські ракети. На їхню 
думку, ці протести були не достатньо явно спрямовані й проти 
радянських ракет середньої дальності, вже розгорнутих у Схід-
ній Європі. [70] Із позицій сьогоднішнього дня стає зрозуміло, 
що стратегія подвійного рішення НАТО була правильною, бо ж 
після затятих перемовин було досягнуто домовленість про те, 
що й Захід, й радянське керівництво демонтують свою ядерну 
зброю середньої дальності в Європі.

Однак домовитися вдалося тільки після того, як у Радян-
ському Союзі сталися значні політичні зміни. У березні 1985 ро-
ку, після смерті Черненка, що входив до складу заскнілої крем-
лівської гвардії навколо Брежнєва, новим керівником партії бу-
ло обрано значно молодшого Михайла Горбачова. Він запрова-
див новий, менш авторитарний стиль правління та забезпечив 
відкритіше й всебічніше обговорення політичних і соціальних 
питань у радянських ЗМІ.

Лев і Рая Копєлєви з напруженим інтересом стежили за ци-
ми ознаками ліберальнішого розвитку на своїй батьківщині. 
Ще в червні 1985 року Копєлєв разом зі своїми друзями Юхи-
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мом Еткіндом і Віктором Некрасовим, які мешкали в Парижі, 
написав листа Горбачову, в якому вони попросили генсека по-
працювати над позитивним рішенням «сахаровського питан-
ня» в інтересах країни. [71] Відомий фізик, лауреат Нобелів-
ської премії миру досі жив у вигнанні в місті Горькому на Волзі. 
У жовтні Копєлєв написав другого листа з таким самим про-
ханням новому кремлівському керівнику. Відповіді на жоден із 
листів він так і не отримав.

Але приблизно за рік із чимсь, у грудні 1986 року, палке 
бажання збулося. Горбачов особисто зателефонував Сахаро-
ву в Горький 16 грудня і сказав йому, що той може повер-
нутися до Москви й відновити свою патріотичну діяльність. 
Того ж дня Копєлєву вдалося додзвонитися до Сахарова 
й особисто поговорити з другом. «16 грудня (1986) — один 
із найщасливіших днів за всі ці роки», — зазначила Рая 
у своєму щоденнику в Бад Мюнстерайфелі, де в той час жи-
ли Копєлєви. [72]

Але, тим не менш, сумнівів і досвіду розчарувань щодо 
нового керівництва в Москві за Горбачова, який проголосив 
багатонадійними керівними ідеями концепцію гласності 
(відкритість, прозорість) і перебудови (реструктуризація), не 
бракувало. У лютому 1987 року Рая Копєлєва написала дов-
гого листа новому міністру закордонних справ Шеварднадзе, 
в якому дуже особисто просила його допомогти в отриманні 
радянської в’їзної візи, щоб відвідати дочок і могилу своїх 
батьків у Москві. [73] Чиновники прохання не задовольнили, 
так само було відхилено й попередні заяви Раї на отримання 
візи, які вона подала на підставі свого німецького паспорта.

Навіть як близький політичний спостерігач за новими 
подіями в Радянському Союзі, Копєлєв часто відчував невдо-
волення горбачовським підходом до конфліктів і мітингів за 
незалежність, які спалахували після ініціювання політики 
перебудови та гласності. У липні 1988 року, під час перебу-
вання у Відні, він написав у щоденнику про появу очільника 
партії під час дискусій у Верховній Раді, колишньому угодов-
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ському парламенті, в якому до перебудови звучали лише кон-
формістські розмови: «А душка Горбі приховує страхи хам-
ськими окриками на Верховній Раді, цілком у хрущовському 
стилі, перериває, виправляє промовців, грубить. Це все та ж 
таки сталінська спадщина; від нього повелося... І що попереду 
тепер?» [74]

У Німеччині Копєлєви були не лише натхненними спо-
стерігачами суперечливих перебудовних потрясінь у Росії, 
а й особисто зворушені цими бурхливими змінами, а сам 
Копєлєв час від часу навіть ставав предметом перебудовних 
суперечок усередині СРСР. Про такі прямі впливи свідчать два 
епізоди, які сталися в 1988 році — себто в тому ж році, коли 
Копєлєв занотував зазначений скептичний запис про нетерпи-
му поведінку Горбачова в Верховній Раді.

7 грудня 1988 року тодішній посол Юлій Квіцинський за-
просив Копєлєва до радянського посольства в Бонні на вечір 
вірменської пісні — дивовижна подія, враховуючи, що за вісім 
років до цього, коли Копєлєви щойно прибули до Німеччини, 
радянський режим ставився до них як до ворогів держави й то-
му сприймав як експатріантів. Однак уже з’явилися конкретні 
ознаки московської «відлиги» у стосунках з емігрантами: у ве-
ресні, після п’яти марних заявок на візу, Раї нарешті вперше 
дозволили поїхати до Москви у гості до родичів і друзів. Дозвіл, 
імовірно, дали їй і тому, що раніше в неї виявили рак, тож перш 
ніж їхати на батьківщину, Раї довелося зробити операцію.

У той час «Bonner Generalanzeiger» повідомив про зустріч 
Копєлєва з радянським послом Квіцинським так: «Копєлєв во-
чевидь проломив кригу вже за кілька хвилин. Невдовзі вони 
жваво спілкувалися і навіть охоче позували фотографам для 
«сімейного фото» на тлі портрета Генерального секретаря Ми-
хайла Горбачова. Хай би що вони говорили один одному, вони 
говорили один з одним, ніби нічого й не було. Зближення на 
російський лад під знаком гласності та перебудови». [75]

Та вже через два тижні після цього «зближення» в москов-
ській газеті «Советская Россия» з’явилася неприємна статтяа 
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проти Лева Копєлєва, яка довела, що курс Горбачова, спрямо-
ваний на ідеологічну відкритість, у Росії схвалюють аж ніяк 
не всі. [76] Автор, такий собі Станіслав Рожновський, очевид-
но знайомий із політичним і літературним життям СРСР і Ні-
меччини, посилається на спогади Копєлєва про воєнні роки та 
арешт його — фронтового офіцера («Зберігати вічно»), на які він 
натрапляв у різних книжкових крамницях, опинившись у Фе-
деративній Республіці Німеччини.

Автора цих книжок він називає по батькові «Лев Залмано-
вич» — однозначний жарт з антисемітським душком. Той, хто 
хоча б віддалено знав Копєлєва або читав його книжки, знав, 
що по-батькові його звали зазвичай Лев Зіновійович (від «ру-
сифікованого» імені його батька — Зіновій). А ще в «Советской 
России», як уже вище згадувалося, Копєлєв зазнав антисеміт-
ського нападу, коли якийсь писака обізвав його зрадником 
батьківщини («Юда в масці Дон Кіхота») ще перш ніж той виїхав 
до Німеччини. [77]

Рожновський у новій статті твердить, що Копєлєв у своїх 
мемуарах «Зберігати вічно» широко зображував радянських 
солдатів під час вторгнення в Східну Пруссію як «грабіжників, 
садистів, убивць невинних людей похилого віку та ґвалтівників 
неповнолітніх дівчаток». Але себе самого він виводив «у цьо-
му самозакоханому погляді на речі» хоробрим, розважливим 
майором, «мучеником і героєм». Ба більше, в статті йдеться 
про те, що навіть будучи активістом молодіжної опозиційної 
групи в Харкові, Копєлєв «згодом зрадив тих, кого він втягнув 
у справу» — це теж хибне спотворення і спрощення подій, яке 
сам Копєлєв детально і самокритично описав у своїх спогадах 
«І створив собі кумира». Нарешті, Рожновський звинувачує 
Копєлєва в тому, що він підбурював надзвичайно популярного 
в Радянському Союзі автора Гайнріха Бьолля разом з іншими 
«ніби-друзями» висловити свою солідарність з діяльністю «так 
званих дисидентів» — з людьми, «які були для нього, по суті, 
чужими».
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Однак ці злісні наклепи не залишилися без відповіді 
в радянській пресі — ще одна ознака гласності та перебудови. 
Журналіст Микола Португалов, який пропрацював кілька ро-
ків кореспондентом у Бонні, а потім і радником тодішнього 
радянського посла Фаліна, опублікував у газеті «Московские 
новости» рішучу апологію Копєлєва. Він зазначив, що висту-
пав разом із Копєлєвим на Другому німецькому телебаченні 
в передачі, де останній із теплим співчуттям вітав зміни на 
батьківщині. Крім того, Португалов завзято захищав Копєлєва 
від інших наклепницьких звинувачень у «Советской России». 
Їх поширили такі люди, як Рожновський, яким явно не подоба-
лися нові, відкритіші явища в Радянському Союзі й у німець-
ко-радянських відносинах.

Ще одна рішуча відповідь на полеміку, спрямовану проти 
Копєлєва, з’явилася в журналі «Огонек». Підписали її щонай-
менше 52 друзів і знайомих Копєлєва. Серед них були такі відо-
мі особистості, як Андрій Сахаров, письменники Булат Окуд-
жава, Володимир Корнілов, Лідія Чуковська, Фазиль Іскандер. 
«Злісна й наклепницька атака» в «Советской России» була спря-
мована тільки на те, щоб «розділити нашу країну саме з тими 
людьми за кордоном, які вірять у перебудову і щиро хочуть нам 
допомогти», говориться в заяві. Такі статті зміцнюють позиції 
тих, «хто вважає, буцімто в СРСР нічого не змінилося й нічого 
не зміниться». [78]

ОСТАННІ РОКИ ЖИТТЯ РАЇ

Лев і Раїса Копєлєви майже ідеально доповнювали одне 
одного в німецькій еміграції. Хоча спочатку Рая почувалася 
в Німеччині чужою і їй довелося сумлінно вивчати німецьку 
мову, згодом їй вдалося напрочуд активно долучитися до там-
тешнього громадського й інтелектуального життя, а ще своїми 
зусиллями розширити та поглибити роботу свого чоловіка, що 
правив за посередника й перекидав мости між німецькою та 
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російською культурою. У липні 1986 року Копєлєв описав у лас-
каво-іронічній щоденниковій нотатці запал і напруженість 
свого подружнього спілкування наступною сценою:

«Для мене один із незаперечних доказів того, що я не 
письменник — мій шлюб. Тут навіть антифеміністка Лідія 
Корніївна [Чуковська — М. Г.] переконана, що наша сім’я за-
конно матріархальна... (...) Але наш секрет полягає, зокрема, 
і «в природності удаваностей» (деяких); наприклад, зараз 
я розвалився й диктую, а вона покірно друкує, зрідка брика-
ючись, впевнено поправляючи: «це не твої слова», і не пише. 
І виходить цілком природно, ніби я і є диктатор, а вона більш-
менш гуманно керована піддана. І природно, й удавано, бо 
вже все знають, хто диктатор у нашому домі. Але я, зрозумі-
ло, буваю бунтівним вірнопідданим, зчиняю дрібні заколоти, 
бунти на колінах, грішу й каюся, в результаті виходить усе 
дуже добре». [79]

Рая, з іншого боку, знає і розуміє хисткі перепади настрою 
свого чоловіка, його депресивні настрої та сумніви в собі. Ко-
ли такі слабкості беруть гору, вона стає йому за найважливішу 
опору. 17 травня 1987 року, в Бад Мюнстерайфелі, після госпі-
талізації Копєлєва, вона записала в своєму щоденнику: «Лев 
завжди при інших ... кращий, а потім никне. Те ж саме — пу-
блічні виступи. Їх було п’ять. Хоча лікар сказав, що можна і по-
трібно — один на тиждень. Так, Льові це дуже потрібно, як ліки 
і доказ, що він — не інвалід. Але як завжди, міри немає. А від-
так, особливо вечорами, він геть вичавлений.» [80]

Незабаром Раїса Копєлєва довела, наскільки продуктивно 
вона навчилася використовувати своє нове життя у вимуше-
ній еміграції й ті можливості, які вона їй давала, в книжці, яку 
гамбурзьке видавництво Альбрехта Кнауса вивело на ринок 
на початку 1984 року. Звалася вона «Двері відчиняються по-
вільно. Москвичка вивчає Захід» („Die Türen öffnen sich langsam. 
Eine Moskauerin erlebt den Westen.“). Книга стала бестселером 
у Німеччині, ймовірно, значною мірою тому, що читачі відчу-
ли, що тут російська емігрантка щиро, співчутливо й розум-
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но прагне описати свої переживання та думки про своє нове 
життя на чужині й водночас дає читачеві уявлення про куль-
турне життя та жваві міжособистісні зв’язки своєї далекої мос-
ковської домівки. «Так комфортно жити в чорно-білому світі ... 
Реальність є складнішою. І хай як це важко, все одно треба до-
класти зусиль, щоб розгледіти нюанси», — написано в одному 
уривку. [81]

Уже через рік було опубліковано самокритичні мемуари 
Раї про її молодість і перші професійні роки переконаної ко-
муністки, перші два шлюби й поступовий відрив від радян-
ських партійних догм. [82] Ці суперечки зі «спокушеними дум-
ками» вперше було опубліковано в США російською й англій-
ською мовами. У 1987 році вийшла ще одна книга Раї Копєлє-
вої: докладні описи й роздуми німецьких друзів про літера-
турні новинки, що з’явилися в Радянському Союзі на початку 
1980-х років, романи Трифонова, Іскандера, Бітова, Маканіна 
на тлі сучасності. [83] За рік авторка знову видала невелику 
брошуру німецькою мовою про останній, 1869-й, рік життя 
Олександра Герцена, що його російський просвітник, емігрант 
і войовничий публіцист провів здебільшого в Женеві, хворий 
і самотній. [84]

У момент високої життєвої активності на вигнанні в Німеч-
чині, коли доводиться перейматися багатьма видами діяльно-
сті, на Копєлєвих спадає тяжкий удар — підводить здоров’я. 
Наприкінці серпня 1987 року вони дізналися, що в Раї з’явилася 
пухлина в кишківнику. Через кілька днів її оперують у Кьольні. 
Лев записує у своєму щоденнику: «Я не можу думати ні про що, 
крім цієї клятої пухлини». [85] Незабаром після цього дочки 
Раї в Москві отримують дозвіл уперше навідати матір у Кьоль-
ні. Світлана приїжджає наприкінці вересня, а Маша — в січні 
1988 року. Рая записує у своєму щоденнику після приїзду дру-
гої дочки: «Продовжую купатися в радості. Років наче й не було. 
Скільки треба одна одній розповісти». [86]

Але вже в травні того ж року Раї доводиться робити другу 
операцію з видалення пухлини, через сім місяців після пер-
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шої процедури. Копєлєв не може опанувати себе, розривається 
між відчаєм і невпевненою надією. Після операції він записує 
в щоденнику: «Вона слабенька, а проте, вперта. Сьогодні вранці 
сама гуляла коридором, телефонувала друзям... Хочу сподіва-
тися, сподіваюся й навіть вірю в диво». [87] На додачу до цих 
емоційних переживань він одержує звістку від своєї дочки 
Олени в Москві про невиліковну ракову пухлину своєї першої 
дружини Надії Колчинської. У серпні 1988 року вона залишає 
цей світ. [88]

За ці тижні, після п’яти невдалих спроб, Рая нарешті от-
римує від радянської влади виїзну візу до Москви. На початку 
вересня вона приїздить на свою давню батьківщину. Там вона 
зустрічається з дочками, онуками, друзями, відвідує могилу 
батьків і — ще один знак перебудови — дає інтерв’ю для різ-
них журналів. «Мої московські враження забарвлено щасливою 
ейфорією», — написала вона, звітуючи після повернення. [89] 
Але там вона поділилася і своїми страхами, сумнівами та кло-
потами зі своїми друзями та родичами.

Іще через півроку, у квітні 1989 року, Копєлєви вперше 
змогли разом відвідати Москву через вісім з половиною років, 
відколи вони виїхали до Німеччини лише на кілька місяців або 
щонайбільше на рік, як спочатку планувалося. Але перебуван-
ня в Москві не було щасливим. Здоров’я Раї різко погіршуєть-
ся. 6 травня їй із чоловіком доводиться терміново повертатися 
літаком до Кьольна на лікування. Штеффен Гайнеманн, особи-
стий лікар і друг Копєлєвих, чекає їх у літаку, щоб подбати про 
хвору. Спеціально для Раї він підготував там ліжко, але літак 
йому залишати не дозволяють, адже він не має візи.

Раїса Копєлєва померла 31 травня 1989 року в лікарні 
Кьольнського університету, не доживши два місяці до свого 
71-го дня народження. Дві її дочки, Світлана та Маша, зазда-
легідь приїхали з Москви. Вони з Левом по черзі читають їй 
біля її лікарняного ліжка. «Хоче тільки Тургенєва. Уже прочи-
тали «Весняні води», «Дворянське гніздо», «Рудін», зараз чи-
таємо «Напередодні». Але вчора та сьогодні хотіла що-небудь 
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інше, і я прочитав їй кілька заміток [з газет — М. Г.]», — зазна-
чив Копєлєв 24 мая. [90] Того ж року він перевіз прах дружи-
ни до Москви й поховав його в могилі батьків на Донському 
кладовищі.

ПАДІННЯ БЕРЛІНСЬКОГО МУРУ

Льву Копєлєву було 77 років, коли смерть розлучила його 
з дружиною та супутницею Раєю. Він був глибоко вражений 
і боровся з долею. Але його самовідданий інтерес до світових 
справ, а надто до подій у Німеччині й Росії не згас. До того ж 
у тих двох країнах, з якими Копєлєв був пов’язаний кожною 
своєю жилкою, незабаром після смерті Раї відбулися неймовір-
ні політичні та соціальні зміни. Він часто активно втручався 
в бурхливі, часто пристрасні дискусії та суперечки, що їх спри-
чиняли ці події, — публікуючи заклики, виголошуючи промо-
ви на публічних заходах, а ще листуючись.

У ніч на 9 листопада 1989 року завдяки масовим демонстра-
ціям у НДР, які набували дедалі більшого розмаху, проте збері-
гали ненасильницький характер з огляду на рішення Горбачо-
ва, було несподівано відкрито переходи крізь мур у Східному 
Берліні. Буквально через два дні і сам Лев Копєлєв у супроводі 
двох своїх кьольнських колег (Карл-Гайнца Корна та Бріґітти 
Зеґшнайдер-Брюкнер) уперше перейшов через досі герметично 
контрольований кордон Муру із Західного до Східного Берліна. 
Там він завітав до старих друзів — Крісти та Герхарда Вольфів, 
із якими познайомився ще в Москві, а згодом зустрічався ли-
ше у 60-і, коли був у НДР, і в Західній Німеччині. «Лише кілька 
тижнів тому я й уявити цього собі не міг, — написав він згодом 
у статті. [91] — Бесіда, яка не закінчується, про всяке: про сумні, 
болісні й радісні події, про переселенців і ляйпціґських демон-
странтів, про Горбачова та Бірмана, про нові книжки, фільми, 
вірші — й знову, й знову про велике диво цієї німецької револю-
ції. Ніхто з нас не передбачав і не припускав такого».
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Наступними днями Копєлєв і його супутники відвідали 
також старий цвинтар Гуґенотів105, поклали квіти на могили 
Бертольда Брехта й Анни Зеґерс, зустрілися з друзями Євою 
й Ервіном Штриттматтерами в їхній квартирі в Східному Берлі-
ні. Далі Копєлєв розповідає таке: «У середу, 20 грудня, знову на 
«Чекпойнті Чарлі»106. Цього разу більшість відвідувачів зі Схід-
ного Берліна та інших міст НДР. У нас були жваві дискусії про 
гласність і перебудову, про суперечку про возз’єднання, про 
нові партії в НДР. Отак я відчув справжню німецьку єдність, 
відчув те, про що так часто думав, писав, говорив, сперечався 
з правими та лівими фундаменталістами».

Копєлєв ніколи не належав до того дедалі більшого відсо-
тка громадян і політичних діячів на Заході, а також у Західній 
Німеччині, які роками вважали, що з початком в 1970-х роках 
діалогу між двома німецькими державами (Договір про осно-
ви відносин) післявоєнний лад Німеччини вже сяк-так «уста-
лився» і що на поділ на дві частини з Муром, колючим дротом 
і пружиновими гвинтівками107 слід пристати як на безтерміно-
вий. У 1985 році, виступаючи перед Федеральними конгресом 
вільних професій у Райхстаґу в Берліні, він рішуче протесту-
вав проти такого погляду на речі: «Таким чином, межа вбивств 
уздовж цього муру, уздовж Ельби та Верри дехто тут сприймає 
не як небезпечний абсурд, а радше як своєрідний захист від 

105 Цвинтар французької громади німецької столиці. Розташований у ра-
йоні Мітте й охороняється державою. Закладений 1780 року для поховання на-
щадків гуґенотів, які осіли в Берліні.

106 Один із найвідоміших пунктів перетину кордону між Східним і Захід-
ним Берліном під час Холодної війни.

107 Пристрої, встановлені по периметру внутрішньо-німецького кордону; 
покликані запобігати втечі з НДР і спрямовані вбік НДР, вони стріляли, зазви-
чай завдаючи ран або й убиваючи відчайдухів. Першою жертвою їхніх пострілів 
14 листопада 1972 року став Йоганнес-Лео Гоффманн, який спробував перебра-
тися до ФРН із розташованого поряд із внутрішньо-німецьким кордоном мо-
настиря Тайстунґенбурґ. Діставши 80 осколкових поранень, він помер у кареті 
швидкої допомоги.
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власної відповідальності — від відповідальності за своїх спів-
вітчизників потойбіч». [92]

Через кілька місяців після повалення Муру, коли процес 
об’єднання двох післявоєнних німецьких держав іще тривав, 
у літературних рубриках німецьких газет розпочалися запе-
клі дебати про політичну та моральну позиції письменників 
й інтелігенції за режиму НДР. Суперечка розгорілася насам-
перед навколо опублікованої після мирної революції в Схід-
ній Німеччині новели Крісти Вольф «Was bleibt» («Що залиша-
ється»). Кріста Вольф була найвідомішою письменницею НДР, 
і Лев Копєлєв був близький із нею та її чоловіком Герхардом 
Вольфом, відколи вони зустрілися в НДР 1965 року.

Опублікована на початку літа 1990 року, через півроку піс-
ля повалення Муру, повість «Що залишається» розповідає про 
один день із життя берлінського письменника, який перебуває 
під таємним наглядом секретної служби НДР «Штазі». Опові-
дач від першої особи описує свої страхи, сумніви та невпевне-
ність, спричинені цим розвитком подій. Як зізнавалася сама 
Кріста Вольф, цей текст вона написала ще в 1979 році, а потім, 
через десять років, переглянула та опублікувала його після 
повалення Муру.

Два найвідоміших німецьких критики, Ульріх Ґрайнер із 
«Zeit» і Франк Ширмахер із «Frankfurter Allgemeinen», у своїх 
докладних рецензіях закидали авторці брак сміливості й опор-
туністичний розрахунок. За режиму НДР вона покірно тримала 
текст у шухляді. Тепер, утім, вона виставляла свою історію на 
продаж, адже ризику вже не було й водночас можна було сигна-
лізувати громадськості, що й вона, як шановна письменниця, 
стала жертвою цієї диктатури.

Копєлєв був страшенно обурений цією та іншими подіб-
ними нападками на письменницю, його подругу, творами 
якої він давно захоплювався та яку шанував. Уже через кілька 
днів слідом за появою цих нападок він відправив у «Zeit», FAZ 
і «Welt» запального листа, в якому пристрасно захищав Кристу 
Вольф від висунутих проти неї звинувачень. [93] Він звинува-
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тив критиків у тому, що ті розв’язали «концентрований шквал 
ідеологічних доносів». Листа, втім, не надрукували в жодній із 
трьох газет, з якими вдалося зв’язатися, але ліва «Tageszeitung» 
від 14 червня 1990 року опублікувала його в рубриці «Докумен-
талістика».

Звинувачення, твердив Копєлєв, були спрямовані, очевид-
но, на те, щоб «засудити всіх авторів НДР, що не потрапили за 
ґрати, не втекли й не переселилися, заплямувавши їх як при-
вілейовані стовпи системи». За його словами, здебільшого ці 
звинувачення були помилковими, але стосовно Крісти Вольф 
«усі політичні та моральні звинувачення були не чим іншим, 
як зловживанням зловмисними фантазіями». Що він прияте-
лював із нею чверть століття, то знав із її листів і повідомлень 
взаємних друзів, «що їй довелося пережити в гірких супереч-
ках в Асоціації письменників, із цензорами, з державними 
установами та партійним апаратом». Літературні критики 
своїм звичаєм можуть розходитися в думках щодо естетичної 
цінності романів, оповідань та есеїв Крісти Вольф, а також її 
висловлювань з історичних, соціальних і політичних проб-
лем, «але моральну цілісність Крісти та Герхарда Вольфа годі 
заперечити».

Кріста Вольф подякувала Копєлєву за його журналістське 
«втручання» через два тижні після появи публікації в листі на-
прикінці червня 1990 року з курорту Аскона в кантоні Тічіно, 
куди вона втекла на деякий час, щоб триматися подалі від гала-
су в пресі навколо своєї особи. [94] У ньому вона малює похму-
ру картину найближчих перспектив НДР — формально країна 
в той час іще існувала. Те, що коїлося там зараз, являло собою 
значною мірою «Західну колонізацію». Подібними скептич-
но-негативними формулюваннями послуговувалися й деякі 
ліві інтелектуали та політики на Заході, але з огляду на подаль-
ші події у Східній Німеччині та волю більшості до злиття двох 
післявоєнних держав, — її чітко засвідчили вільні вибори, — 
через кілька років вона, напевно, не описувала б усе в таких 
сумних тонах. Наприкінці свого листа Копєлєву авторка також 



313

Суперечка та примиренняз Вольфом Бірманом

визнає, що вона не проллє «ані сльозинки» по старому режиму 
в НДР і що їй і самій неприємно, бо нападки ззовні «збігаються 
з власним почуттям провини».

СУПЕРЕЧКА ТА ПРИМИРЕННЯ 
З ВОЛЬФОМ БІРМАНОМ

Суперечки навколо Крісти Вольф і ролі письменників й ін-
телігенції в НДР і далі ще якийсь час набирали обертів у літе-
ратурних рубриках німецьких газет. У серпні 1990 року Вольф 
Бірман виступив із полум’яною статтею в «Die Zeit». Бірман, 
з яким Копєлєв дружив іще тоді, коли той жив у Москві, поз-
бавлений у 1976 році громадянства режимом НДР, що в той час 
спричинило неймовірний скандал. На самому початку свого 
виступу автор заявив, що його любий Лев «прирік» його висло-
витися з приводу брутальних нападок на Кристу Вольф Ґрайне-
ра в «Die Zeit» і Ширрмахера у «FAZ». [95] «Зрозуміло, чому мій 
дорогий росіянин із Кьольна хоче штовхнути мене в пересвар-
ку. Зрештою, я виступаю з цього питання з авторитетом, який 
звалився мені на голову, як млинове жорно, і гупнув мене по 
черепу, наче німб», — сформулював Бірман зі своєю питомою 
грубо-фамільярною лаконічністю.

Але Бірман відмовився сурмити в ріг в тому сенсі, як це ба-
чив його друг Копєлєв, енергійно захищаючи Кристу Вольф пе-
ред двома критиками з «Die Zeit» і «FAZ». Можна запитати, чому 
на авторку, яку в минулому й на Заході часто хвалили, так люто 
нападають лише зараз, після падіння режиму НДР. Але варто 
також запитати, чому Криста Вольф «антиштазіанську історію» 
(тобто книжку «Що залишилося»), яку вона написала десять ро-
ків тому, «витягує з шухляди» лише зараз, «коли вона вже не 
варта й ламаної копійки». Тому дебати, що їх розпочали Ґрай-
нер і Ширмахер, є цілком законними, ба більше — необхідни-
ми. «Як на мене, ці статті — ніяке не цькування і не закликають 
до цькування», — твердо сказав Бірман.
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Копєлєв був гірко розчарований таким ставленням з бо-
ку свого друга, якого він високо цінував, як могутнього поета 
й барда в брехтівській традиції. Через півтора року після того, 
як Бірман у жовтні 1991 року у своїй промові з нагоди вручен-
ня премії Бюхнера та в інших виступах знову напосівся на ко-
лишніх відомих митців і функціонерів царини східнонімець-
кої культури та викрив співака й поета зі Східного Берліну 
Сашу Андерсона в тому, що той був інформатором «Штазі»108, 
Копєлєв написав йому гнівного листа. Безпосереднім приво-
дом для його трьохсторінкового листа, що його він написав під 
час різдвяних свят в 1991 році в Бад Мюнстерайфелі, а потім 
перечитав і надрукував у Кьольні, стала добірка документів 
про літературні суперечки на тему ролі НДР і її представни-
ків, яку германіст Томас Анц опублікував у книжці під назвою 
«Не йдеться про Крісту Вольф». Копєлєв щойно отримав копію 
цієї публікації. [96]

Цей лист насправді мав прийти вже давно, пише Копєлєв 
своєму другові-барду, але він просто не хотів виплеснути «весь 
гнів, образу, скорботу ... всі важко означувані почуття та супе-
речливі думки», які його пригнічували. [97] Тепер, у книжці, 
яку він щойно отримав, присвяченій внутрішньонімецьким 
літературним суперечкам, він перечитав «красномовну статтю 
Бірмана, подекуди неперевершену, але в інших місцях сповне-
ну лукавого блиску». «Ти теж є частиною мене», — продовжив 
Копєлєв, тому це було надто «болісно, але й огидно, огидно для 
нього, те, як ти писав про Крісту, те, як ти панібратався з Бушем 
і Шварцкопфом, і те, як ти говорив про мешканців Пренцлау-
ер-Берґа109 у своїх промовах на честь премій Бюхнера та Мьо-
ріке110». Саша Андерсон і справді холерний тип, але навіть як-
що він заслужив на шибеницю, він, Копєлєв, «не міг відчувати 

108 Це притому, що замолоду Андерсон сидів у в’язниці за те, що розкидав 
на вулиці листівки з віршами Вольфа Бірмана; шість місяців — 1970-го року, 
і цілий рік — 1972-го.

109 Район у Берліні.
110 Премію Мьоріке Бірман отримав 1991-го року.
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жодних симпатій до ката або навіть до каді111, хай би той виго-
лосив справедливий вирок».

«Ти поет з ласки Божої», — продовжує Копєлєв у листі до 
Бірмана, і тому радить йому не виступати як «політично-мо-
ральний суддя, душогуб і кат. Це слід залишити фахівцям». 
Він міг би, зрештою, згадати «звірів Штазі» кількома словами 
та й годі. «Але те, що Ти робиш їх “головною темою” у своїх та-
ких важливих і красивих виступах, просто неприємно», і це на-
дало «жалюгідним нікчемам» набагато більшої ваги, ніж вони 
заслуговували.

У своєму гніві Копєлєв переплутав грішне з праведним, 
коли йшлося про те, що йому не подобалося в недавній полі-
тичній активності Бірмана. З одного боку, він не міг змири-
тися з тим, що його талановитий друг і однодумець із ранніх 
днів не захищав Крісту Вульф від її критиків на Заході — хо-
ча у своїй статті в «Zeit» він узагалі не нападав на неї, а лише 
описав дебати навколо її іноді хисткої та нерішучої політичної 
позиції, а також обґрунтував її.

З іншого боку, гірка критика Бірмана на адресу колиш-
ніх культурних функціонерів НДР, попутників і інформато-
рів, здалася Копєлєву надміру чванькуватою для мистця його 
калібру, неспівмірною, якщо брати низький статус цих типів. 
Потім він також обурився тим, що Бірман — на відміну від 
більшості лівих німців — рішуче підтримував кампанію проти 
іракського диктатора Саддама Хусейна за президента США Бу-
ша-старшого та його головнокомандувача Шварцкопфа під час 
першої війни в Перській затоці. Спершу іракський правитель 
вдерся в невелику багату на нафту сусідню країну Кувейт і під 
час короткої війни з американськими військами ще й обстрі-
ляв ракетами Ізраїль.

Копєлєв дописав від руки до свого листа, в якому вичиту-
вав Бірману, що він вилітає в США на три тижні, де відвідає, 

111 У мусульман — спочатку цивільний суддя із духівництва, тепер — особа 
вищого духівництва.
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зокрема, сім’ю своєї дочки Майї та зятя Павла Литвинова. 
Коли в середині січня 1992 року він повернувся до Німеччи-
ни, на нього чекав сюрприз, який був несподіваний і водно-
час неприємний. Вольф Бірман опублікував у «Spiegel» від-
критого листа до Копєлєва, який разом із уривками з листа 
Копєлєва до нього вмістився на десяти сторінках. [98] Спі-
вак-пісняр скористався можливістю звернутися зі шпальт 
цього відомого видання, щоб, гримаючи до небес, суворо роз-
критикувати не лише свого друга й критика Копєлєва, а й ба-
гатьох інших громадських діячів або тимчасових супутників, 
які лаяли його за безжальні випади проти інтелектуальних 
поплічників Штазі.

Лист починається ніжним і грубим докором одночасно: 
«Дорогий Леве, друже мій. Ти говориш як ворог». І він править 
далі: «Із яких темних глибин твоєї російської душі дозволя-
єш ти собі так проти мене повстати?». Лист Копєлєва з тихо-
го Бад Мюнстерайфеля був «уриналом з отрутою та жовчю». 
А потім Бірман рубає з плеча, чого Копєлєв, колишній в’язень 
сталінського ГУЛАГу, вже точно не заслужив: «Я не знаю, що 
за джугашвільські фурії їздять на тобі в Кьольні. Ти назива-
єш мене «душогубом» і «катом» тільки тому, що я публічно 
звинувачую інформатора [а саме Сашу Андерсона], який ро-
ками ходив у левах опозиції та райських птицях авангарду». 
Бірман завершує свою розгонисту апологію й обвинувачен-
ня, вказуючи на те, що антифашисти назвали головного об-
винувача нацистського Народного суду Роланда Фрайзлера 
«душогубцем». Якби Копєлєв зрікся свого слова проти нього, 
то він би ще раз приїхав до нього в Кьольн зі своєю гітарою, 
заспівав би улюблену пісню Раїси, «і тоді кожен піде своїм 
шляхом».

Копєлєв був гірко вражений і засмучений цими журна-
лістськими нападками від свого улюбленого барда та давнього 
друга, про що його кьольнські колеги повідомили йому відра-
зу ж після повернення з Америки. Однак він вирішив не доки-
дати хмизу до вогню публічною або навіть приватною відпо-
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віддю Бірманові. У наступні тижні та місяці його кьольнські 
колеги повідомляють, що Копєлєв час від часу ставив платів-
ки з піснями Бірмана і знай торочив собі під ніс: «Хай там як, 
а талановитий же скурвий син». Декілька місяців вони обидва 
мовчали.

Нарешті, Бірман знову вмостився зі своєю гітарою на 
кьольнській кухні в помешканні Копєлєва в супроводі відомої 
журналістки з WDR Кармен Томас, яка раніше зробила кілька 
спроб примирити двох ворогів. За спогадами Карла-Гайнца 
Корна, давнього секретаря та «члена Політбюро» в Нойенхофер 
Аллее, це була телефонна розмова з нагоди смерті матері Бірма-
на Емми: вона дозволила старим друзям зробити перший крок. 
У своєму останньому листі до Бірмана від 25 лютого 1997 ро-
ку, за чотири місяці до смерті, Копєлєв захоплено дякував Бір-
ману за шекспірівські сонети, перекладені німецькою, що їх 
надіслав йому співак-пісняр. [99] Він зробив невелике «порів-
няльне дослідження»: «Я знову прочитав свій вельми улюбле-
ний 66-й сонет в оригіналі та в російській версії Пастернака. 
Те, як Ти його перевіршував, набагато ближче до оригінального 
тексту». [100]

Розширений варіант своєї бойової статті «За Крісту Вольф» 
від червня 1990 року Лев Копєлєв опублікував через три ро-
ки. [101] Він вказав на те, що за тих часів серед паперів Штазі 
про Крісту Вольф, окрім 41 папки, що містили повідомлення ін-
форматорів про неї, знайшлася папка, де зберігалися докумен-
ти про її тимчасову співпрацю із секретною службою в 1959–
1961 роках. Сама Кріста Вольф повідомила громадськості про 
цю знахідку на початку 1993 року. Копєлєв провів паралель між 
цією деталлю і власною причетністю, причетністю перекона-
ного комуніста, до сталінської диктатури. Чимало митців та ін-
телектуалів, як-от Бертольд Брехт, Анна Зеґерс, Максим Горь-
кий або головний редактор журналу «Новий Мир» Олександр 
Твардовський, були свідомі недоліків і слабкостей політичної 
системи в нібито соціалістичних державах. Але вони вірили, 
що «попри все це соціалістичне суспільство зрештою вдасть-
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ся збудувати». Пастернак теж давно мріяв: «Ты рядом, даль со-
циализма».112

Тому, принаймні, зрозуміло, пише Копєлєв далі, що Кріста 
Вольф, як молода письменниця, також протягом коротко-
го часу співробітничала з «ловцями душ» секретної служби. 
«Але оскільки вона звільнилася від павутини, то була однією 
з небагатьох хоробрих».

Про те, що остання оцінка була не просто констатацією, 
свідчить та кількість листів, написаних Крістою Вольф і її ко-
легою часів НДР письменником Францем Фюманном в 1968–
1984 роках, опублікованих в 1995 році. У цьому листуванні пе-
реконливо фіксується, що обидва письменники неодноразово 
особисто вступали в перемовини з керівництвом НДР і партії, 
а також з Асоціацією письменників від імені колег, які опи-
нилися під тиском. І FAZ, видатні літературні оглядачі якої 
так різко наскіпалися на письменницю у зв’язку з розповіддю 
Вольф про «Що залишається» на початку 1990-х років, тепер 
також високо оцінили Крісту Вольф у рецензії на це листу-
вання. [102] Згідно зі статтею, листи «свідчать про цілу низку 
дій, для яких потрібна були мужність і витривалість». Обидва 
автори були «глибоко втягнені в протест проти вигнання Бір-
мана». І Кріста Вольф «вмовила Хонекера звільнити молодих 
прихильників Бірмана».

КІНЕЦЬ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ

Звичайно, Лев Копєлєв із найбільшим інтересом стежив не 
лише за падінням Берлінського муру та розвалом режиму НДР 
восени 1989 року, а й за значною мірою ненасильницьким кра-
хом комуністичного правління в інших східноєвропейських 
країнах радянської імперії того ж таки року. Як переконаний 
демократ, він, мабуть, сприйняв ці майже одночасні й у своїй 

112 Ідеться про вірш «Хвилі» з книжки «Друге народження» (1930–1931).
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нестримності неймовірні струси як політичне диво, як і пере-
важна більшість тих, кого вони зачепили в Польщі, Угорщині, 
НДР, Чехословаччині, Болгарії та Румунії, а також натхненні 
спостерігачі в решті Європи. Політичний злам 1989 року для 
Копєлєва, звичайно ж, не був «annus mirabilis»113, адже у трав-
ні того ж року померла його кохана дружина та супутниця 
життя Рая.

Можливо, навіть глибше, ніж подіями в Східній Європі, 
Копєлєв був стурбований непевним і суперечливим перебігом 
горбачовської політики перебудови в Росії. У своєму першому 
інтерв’ю радянському журналістові на Заході, в 1988 році, він 
уже заявляв, що відчуття, які викликають в нього поточні події 
на своїй батьківщині, можна підсумувати короткою формулою: 
«Надія та сумнів, радість і печаль».

Копєлєва тривожило зростання націоналістичної на-
пруженості й часом криваві сутички в радянських республі-
ках, які прагнули незалежності, таких як Грузія, Вірменія та 
Азербайджан, але насамперед «шовіністична чума», яка по-
ширювалася в Росії через послаблення цензури. На початку 
1990 року Копєлєв звернувся в Кьольн із SOS-дзвінком «до дру-
зів, колег, а також до спілок письменників, художників і жур-
налістів». [103] Розширювана під знаком гласності та перебу-
дови свобода слова й організацій обернулася поганим боком: 
«стара страшилка про всесвітню змову масонів і євреїв стала 
в’яжу чою речовиною для дивного об’єднаного фронту». До неї 
увійшли «сталіністи, хто присягається непорочним Леніним, 
монархісти, які присягаються “святим царем-мучеником” Ми-
колою II, чорносотенці, “західноорієнтовані” расисти, владні 
функціонери, орденоносні генерали та жалюгідні міські бан-
дити». У всіх великих містах Росії, за його словами, вже існу-
ють легальні масові організації цього «чорного фронту», які, 

113 Рік чудес (лат.) Латинський вираз, що застосовується до деяких 
календарних років, позначених незвичайними важливими позитивними 
подіями.
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серед іншого, діють під назвою «Пам’ять».114 Усіх друзів, усіх 
літературних діячів і журналістів, які отримають цей лист 
SOS, — завершує свій заклик Копєлєв, — він закликає словами 
Гайнріха Бьолля до «бажаного втручання».

Коли економічна та, насамперед, продовольча криза в Ро-
сії досягла свого апогею внаслідок у кращому разі полохли-
вих спроб у 1990-і роки щось реформувати, в Німеччині на 
знак вдячності за конструктивну й центральну роль Горбачо-
ва в процесі об’єднання двох післявоєнних німецьких держав 
було організовано своєрідну зимову допомогу російському 
населенню, що спричинило широку хвилю пожертв серед ні-
мецької громадськості. Із Гамбурґа, наприклад, за повідомлен-
ням «Шпігеля», було відправлено понад 70 тисяч посилок для 
мешканців міста-побратима Ленінграда (незабаром йому по-
вернули первісну назву — Санкт-Петербург). [104] Копєлєв та-
кож надіслав звернення щодо допомоги для Росії в журнал ARD 
«Weltspiegel», і, за даними того ж джерела, на нього відгукнули-
ся сотні телеглядачів.

Уже влітку 1990 року згідно з підписаним Горбачовим ука-
зом Копєлєву, як і іншим російським емігрантам, поверну-
ли радянське громадянство, — через десять років після того, 
як його було анульовано після їхнього виїзду до Німеччини. 
Але Копєлєв все одно вирішив залишитися в Кьольні, не в ос-
танню чергу через продовження Вуппертальського проєкту, 
такого близького його серцю. У розмові з російським бюро 
«Радіо Свобода» [105] незабаром після цього рішення кремлів-
ського керівництва він прокоментував питання про можливе 
повернення в Росію, зауваживши, що якби три роки тому — 
коли ще була жива Рая, — йому знову надали громадянство, 
він міг би переїхати додому, в Росію. А проте тим часом, на 
жаль, деякі ілюзії розбилися. Тоді ще можна було сподіватися, 

114 Ідеться про заснований на базі громадської організації (1980) націо-
нально-патріотичний фронт «Пам’ять» — російську ультраправу антисемітську 
монархічну організацію. Почасти до створення одразу цілої низки подібних ор-
ганізацій з однаковою назвою був причетний КДБ.
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що Горбачов перейматиметься не лише перебудовою, себто ре-
структуризацією, а й «новобудовою», розбудовою нової росій-
ської держави.

Дедалі більші сумніви Копєлєва в успішному демократич-
ному розвитку Радянського Союзу внаслідок розпочатої Горба-
човим реконструкції отримали чітке підтвердження в серпні 
1991 року. Коли він опинився в Москві у своїх родичів, сталося 
так, що 19 серпня так званий Надзвичайний комітет (складав-
ся він із дев’яти реакційних кремлівських функціонерів), ско-
ристався відсутністю Горбачова на свята, щоб захопити владу 
в країні в результаті державного перевороту. Разом зі своїм 
онуком Льонею, сином падчерки Світлани, Копєлєв особисто 
затесався в чималу юрбу, що протестувала перед Білим до-
мом — резиденцією уряду Російської федеративної республі-
ки та її нещодавно обраного президента Єльцина — проти цієї 
спроби перевороту й повернення до старого радянського ба-
лансу сил. Єльцин особисто поставив себе на чолі опору, й уже 
через три дні переворот вдалося придушити.

Згодом Єльцин, разом з очільниками інших радянських 
республік, змушений був остаточно розпустити радянську ім-
перію. Наприкінці грудня 1991 року в Горбачова не було іншої 
ради, як піти у відставку з поста президента СРСР й оголоси-
ти про завершення цієї державної структури. Два роки тому 
в інтерв’ю «Aachener Zeitung» Копєлєв уже висловлював свою 
думку про майбутнє Радянського Союзу, в яке він колись так 
палко вірив і за яке боровся: це була «остання імперія на землі, 
і її слід було розпустити. Усі народи мають абсолютне право на 
незалежність». [106] У тій-таки розмові, однак, він наголошує 
на необхідності належного захисту прав меншин.

Однак, попри всю його принципову згоду з розпадом ра-
дянської імперії, Копєлєв усе ж був глибоко стурбованим, на-
віть розчарованим, подальшим розвитком подій у Росії в ос-
танні роки свого життя. В інтерв’ю газеті «Die Zeit» в березні 
1993 року він говорив про свій песимізм і здивування з приводу 
дій пострадянської керівної верхівки в Москві. [107] Єльцин був 



322

IX.  Еміграція в Німеччину — друга домівка (1980–1997 рр.)

непослідовним та страшенно впертим. У нього були свої заслу-
ги як лідера опозиції проти Горбачова, але як президент сьо-
годнішньої Росії він був ще гіршим і непослідовнішим за свого 
попередника. З іншого боку, Копєлєв, як і раніше, вважає його 
кращим за своїх опонентів, серед яких найгіршим він вважає 
тодішнього голову парламенту Хазбулатова.

Через кілька місяців після цієї похмурої оцінки, восени 
1993 року, боротьба за владу та конституційний конфлікт між 
Хазбулатовим і його прихильниками в Думі, з одного боку, 
й урядом Єльцина, з іншого, закінчилися кривавою драмою. 
Єльцин наказав армійським підрозділам висунутися до Білого 
дому, а тоді до Думи, і стріляти з танків у посіпак Хазбулатова, 
які забарикадувалися за стінами будівель. Запекла боротьба за 
владу забрала близько 190 життів — набагато більше, ніж не-
вдала спроба перевороту реакційних радянських апаратників 
проти Горбачова в серпні 1991 року.

У Кьольні Копєлєв ще затятіше засуджував військову кам-
панію проти бунтівного російського регіону Чечня на Північ-
ному Кавказі, що почалася за правління Єльцина наприкінці 
1994 року. Масовий (і погано організований) наступ із засто-
суванням танкових військ, бомб і ракет на маленький чечен-
ський народ, депортований Сталіним у Середню Азію напри-
кінці Другої світової війни так само, як кримські татари та 
німці Поволжя, було «масовим вбивством невинних людей», 
написав він у брошурі «Росія — важка Батьківщина», виданій 
у 1995 році. [108]

Упевнений, що Копєлєв рішуче засудив би другу чечен-
ську війну, розпочату в 1999 році наступником Єльцина Воло-
димиром Путіним. Щоправда, відповідну реакцію російських 
військових чеченські ісламістські екстремісти спровокували, 
вдершись у сусідню республіку Дагестан. Окрім того, в росій-
ських містах було висаджено в повітря кілька житлових бу-
динків, і причини цього досі не з’ясовано до пуття. Але другу 
чеченську війну російські збройні сили вели ще довше, і була 
вона жорстокішою й нищівнішою за першу. Десятки тисяч лю-
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дей загинули, сотні тисяч чеченців змушені були тікати зі своєї 
батьківщини. До цього темного й кривавого розділу постра-
дянської історії Копєлєв не дожив.

Навіть в останні роки свого життя в Кьольні Копєлєв три-
мав руку на пульсі подій. Він стежив за тим, що відбувало-
ся в Німеччині й у його рідній Росії з неослабним інтересом 
і критичною емпатією, одночасно просуваючи великий Вуп-
пертальський проєкт з історії німецько-російських відносин. 
Енергійно підтримуваний своїми вірними колегами в Ной-
єнхофер Аллее, що складали його «Політбюро», він невпинно 
працював над новими журналістськими проєктами. 9 квітня 
1992 року в літературному розділі «Frankfurter Allgemeine» на 
його 80-річний ювілей Копєлєв був удостоєний літературного 
портрета, де було процитовано девіз московського лікаря для 
бідних і в’язнів Федора Петровича Гааза, який народився в Бад 
Мюнстерайфелі й біографію якого написав Копєлєв: «Поспі-
шайте робити добро». До цього, як сказано у FAZ, Лев Копєлєв 
закликає й сьогодні — «у зверненнях, настановах і коментарях: 
наполегливо, непідкупно та безкомпромісно».

ОБРАЗ БАТЬКА ДЛЯ ПЕТРИ КЕЛЛІ

У жовтні 1992 року Копєлєв був глибоко вражений трагіч-
ною й загадковою смертю політика партії «зелених» Петри 
Келлі, яку знайшли застреленою разом зі своїм нешлюбним чо-
ловіком Ґертом Бастіаном у їхній квартирі в районі Танненбуш 
у Бонні. Келлі, яка в 1980-х роках була однією з найактивніших 
і найвідоміших у світі провідних фігур у тогочасній партії еко-
логії та пацифізму, була доброю подругою Копєлєва. Вона та на 
24 роки старший за неї Бастіан, колишній генерал бундесверу, 
частенько сиділи на славнозвісній кухні Копєлєва на Нойєнго-
фер Аллее. Їх цікавили ситуація та зміни в Радянському Сою-
зі, а надто тамтешній дисидентський рух — тема, яка зачіпала 
в партії «зелених» хіба що меншість.
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У січні 1989 року, після візиту непересічної пари «зеле-
них», Рая Копєлєва зазначила у своєму щоденнику: «Прихо-
дять Петра Келлі і Ґерд Бастіан. Ми не бачилися майже рік. (...) 
Сидимо, п’ємо чай, не треба перейматися, про що говорити. Пе-
тра — станція найвищої напруги, говорить без пауз, цікаво роз-
повідає про Тибет, про зустрічі з Далай Ламою, про Індію, про 
внутрішні суперечності в Партії Зелених. Люся [сестра Раї, яка 
приїздила в Кьольн — Р. М.] казала мені, коли вони пішли (во-
ни й у Москві один раз зустрічалися): «Мене найбільше вражає, 
що ще є такі люди, які з ранку до вечора справді займаються 
справами всього світу, «займаються» — не те слово, — живуть 
ними, спалюють себе... Петра — дуже хвора людина, так ось, во-
на викинула всю німецьку медицину, всі порошки та пігулки, 
і вживає лише тибетські...». [109]

Попри такі заперечення, Копєлєв співчував неспокійному, 
часом наївному та необачному ідеалізму пристрасного політи-
ка. Келлі, своєю чергою, привертала добра, всебічно освічена 
«фігура батька» Лева Копєлєва, якого не покидала надія на кра-
щий світ, попри життєвий досвід політичної філософії покути, 
який мав його протверезити. У телевізійному інтерв’ю за два 
роки до своєї насильницької смерті вона описала Лева Копєлєва 
як свого наставника та, поряд із Ґертом Бастіаном, найважливі-
шу людину в її житті. [110]

Нині загальновизнано, що Петру Келлі застрелив уві 
сні 1 жовтня 1993 року з пістолета у їхній квартирі в Бонні її 
нешлюбний чоловік Бастіан. Потім з того ж таки пістолета за-
стрелився й сам. Копєлєв, як і багато інших друзів і знайомих 
із Партії Зелених, спочатку не міг у це повірити. На панахиді за 
померлою на Бетовенгалле в Бонні він сказав у своїй промові 
про Петру Келлі: «Вона могла померти, як Мартін Лютер Кінґ 
або як Ганді [обох убили фанатики — Р. М.]. Але не так». І він 
докинув: «Я не думаю, що Ґерт або вона могли би піти, не пояс-
нивши це своїм друзям». [111]

Це був спонтанний промах, який він згодом випра-
вив. Спільно з політиком Партії Зелених Лукасом Бекманом, 
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Копєлєв опублікував через рік книжку, присвячену пам’яті 
Келлі, в якому низка відомих осіб і супутників у житті викла-
ли свої думки та спогади про Петру Келлі й Ґерта Бастіана, їхні 
складні стосунки та конфлікти в зеленому русі. У передмові ре-
дактори прямо вказують, що прокуратура Бонна відмовилася 
від своєї початкової тези про подвійне самогубство й у листі до 
родини Келлі підтвердила думку про те, що Петру Келлі вбито 
навмисно. [112]

Саскія Ріхтер, яка опублікувала в 2010 році велику біогра-
фію Петри Келлі, намагається пояснити сам злочин, який, по 
суті, лишився загадковим, і його мотиви поєднанням таких 
чинників: Петра Келлі загинула в той час, коли «новий рух за 
мир», у якому вона відігравала помітну роль, давно розпався, 
а конфлікт між Сходом і Заходом добіг кінця. Вона померла під 
час найбільшої кризи Партії Зелених, коли та не змогла подо-
лати п’ятивідсотковий бар’єр у 1990 році й на чотири роки ви-
пала зі складу Бундестаґу. З іншого боку, на той час зіпсува-
лися також її стосунки з Ґертом Бастіаном, який нарікав на те, 
що втрачає сили — як-не-як був він у літах (на момент смерті 
Бастіан мав 69 років). Крім того, Келлі перебувала у фазі про-
фесійної, але й досі непевної переорієнтації. «Але байдуже, чи 
вбив Ґерт Бастіан Петру Келлі через турботу, чи через агресію в 
патологічному вузлі стосунків, — пише Ріхтер, — якщо постріл 
було зроблено проти волі Келлі, він скоїв убивство». [113]

ТРЕТІЙ ШЛЮБ І СМЕРТЬ У КЬОЛЬНІ

Після смерті своєї дружини Раїси навесні 1989 року Лев 
Копєлєв вечорами й ночами часто почувався самотнім і роз-
губленим у своїй квартирі на Нойєнгофер Аллее, попри свою 
безперервну багатогранну громадську та журналістську діяль-
ність. У ті роки його часто відвідували дочки й онуки, а також 
інші родичі або знайомі з Росії, які часом залишалися з ним і на 
триваліший термін.
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А проте, траплялися чимраз триваліші проміжки часу, ко-
ли Копєлєв залишався сам у просторій квартирі після того, як 
його вірні співробітники йшли додому — часто лише опівночі. 
Співробітників, родичів і друзів турбував його стан здоров’я, 
коли Копєлєв залишався на самоті у своїй кьольнській квар-
тирі, й вони знали про його страхи. Якось уранці, 1993 року 
81-річного Копєлєва знайшли на підлозі непритомного. Спри-
чинило цей загрозливий стан аневризма аорти. Копєлєва дове-
лося терміново везти до лікарні. Після цього випадку питання 
про цілодобовий догляд за літнім активістом набуло ще біль-
шої актуальності.

Через кілька років брак домашнього товариства чудово за-
повнила стара московська знайома та приятелька. Марія Лео-
нене, для друзів Маріша, познайомилася з Копєлєвими, коли 
ті ще мешкали в квартирі Раїних батьків на вулиці Горького. 
Із Левом і Раєю вона познайомилася через Агнесу Кун, дочку 
колишнього лідера Угорської комуністичної партії Бела Куна, 
що разом зі своїм чоловіком підтримувала дружні стосунки 
з Копєлєвими аж до радянського вторгнення у Прагу в 1968 ро-
ці. Згодом Маріша та її чоловік, Володя Леонас, заприязнилися 
і з донькою Раї, Світланою.

Маріша зі своїм чоловіком, фізиком за фахом, завітали 
до Лева Копєлєва в Кьольн у 1989 році, невдовзі після смерті 
Раї. Чоловік Маріші помер від раку 1992 року. Через рік жінка 
переїхала з Москви до Австралії, щоб бути зі старшим сином, 
який емігрував туди за два роки до того. Коли вона їхала до 
свого другого сина Алексіса в Оксфорді на початку 1994 року, 
то вирішила повертаючись заїхати до Лева Копєлєва в Кьольн. 
Вони й далі підтримували зв’язок, коли Маріша Леон повер-
нулася до свого сина в Австралію. Відтак Левова падчерка 
Світлана просила свою овдовілу подругу, якій було не по со-
бі в Сіднеї, приїхати в Європу, оселитися поруч із її батьком 
на кьольнській Нойєнгофер Аллее і стати йому за сусідку 
та доглядальницю. Копєлєв був не від того, щоб мати таку 
супутницю.
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Зрештою Маріша Леон погодилася й того ж 1994 року переї-
хала до Кьольна. Народилася вона в 1932 році й була на 20 років 
молодшою за тодішнього 82-річного Копєлєва. Копєлєв відчу-
вав, що він опинився в добрих руках, отримавши нову сусідку по 
квартирі, зрештою, знали вони одне одного ще з Москви. Істо-
рія життя Маріші також значною мірою формувалася під впли-
вом сталінського деспотизму. Батько її, угорський журналіст, 
працював спочатку в Празі (звідки родом була її мати), потім у 
Берліні (де народилася Маріша), а тоді вже в Москві. У 1937 році, 
в рік Великого терору, його заарештували в радянській столи-
ці й через рік розстріляли, звинувативши у шпигунстві проти 
Країни Рад. Завдяки своїй матері Маріша добре знала німецьку 
мову. Тому їй було неважко за короткий час освоїтися з Кьоль-
ном і порозумітися з однодумцями Лева в «Політбюро» та його 
широким колом знайомих.

Саме тямущий колишній секретар парафіяльної канцеля-
рії Мехтільдіс Рот, який дбав про бухгалтерський облік та інші 
практичні питання на Нойєнгофер Аллее, через деякий час по-
чав розмірковувати, чи зможе Маріша Леонене, як чужоземка, 
надалі лишатися в Німеччині, коли Льва Копєлєва вже не стане. 
Він надіслав запити у відповідальні органи, і виявилося, що її 
перебування можна гарантувати лише в тому разі, якщо вона 
вийде заміж й отримає німецьке громадянство. Копєлєв не-
гайно пристав на це рішення. У 1996 році, через два роки після 
переїзду на Нойєнгофер Аллее, Марія Леонене стала третьою 
дружиною Копєлєва.

У 1995 році за два роки до смерті вийшли й останні два влас-
них книжкових видання Льва Копєлєва, у яких він у короткій, 
конденсованій формі узагальнив свої роздуми про російську 
історію, про свій особистий розвиток від правовірного кому-
ніста до переконаного демократа та про свої надії на майбутнє 
улюбленої Батьківщини. Росія перебувала в «сум’ятті та дезін-
теграції» після розпаду Радянського Союзу, писав він у зв’язку 
з хаотичними та суперечливими подіями в період президент-
ства Єльцина в тоненькому виданні «Росія — важка Батьківщи-
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на». [114] Проте він вірив у те, що його країна рухається шляхом 
«демократичного порядку, забезпеченого верховенством пра-
ва». Для цього потрібні були не в останню чергу допомога та 
солідарність з боку Німеччини, яка нагромадила повчальний 
досвід в подоланні важких наслідків двох світових воєн і тота-
літарних режимів.

Хаотичні події, що вразили Росію в перші роки після зане-
паду радянської імперії, поступилися місцем жорсткішому — 
і водночас дедалі авторитарнішому — ладу за наступника Єль-
цина Путіна. Однак навіть через покоління російська дійсність 
не наблизилася до здійснення мрії Копєлєва про міцну демо-
кратію, засновану на верховенстві права, як це було в Німеччи-
ні. Втім, це не конче означає, що така мрія назавжди залишить-
ся ілюзією.

Такі історичні роздуми та надії на майбутнє Копєлєв 
сформулював у брошурі, яка вийшла лише російською мовою 
і має назву «Майбутнє починається сьогодні». Текст цього ма-
ленького буклету набрав на комп’ютері в Москві його технічно 
просунутий онук Льоня, син Раїної дочки Світлани. Видано її 
невеликим накладом у маленькому видавництві.

В останній рік свого життя Копєлєв був втягнутий у по-
леміку в Німеччині з приводу книжки молодого американ-
сько-єврейського соціолога Даніеля Джоні Гольдхагена «При-
страсні виконавці Гітлера». Гольдхаген висунув провокацій-
ну тезу про те, що вбивство мільйонів європейських євреїв, 
скоєне нацистським режимом, можна пояснити лише осо-
бливою традицією німецького «вибіркового антисемітизму», 
що діяв не одне століття. Далі він твердив, що «переважна 
більшість» німецького народу не лише терпимо ставилася до 
Голокосту, а й схвалювала його з почуття провини, і що його 
значною мірою охоче коїли злочинці. У статті для «Die Zeit» 
Копєлєв критикував ці тези як неспроможні широкі узагаль-
нення. [115] Вони свідчили про «дивовижне незнання давньої 
та новітньої історії Європи й нездатність уявити психологію 
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людей у тоталітарних державах, надто ж під час “тотальної 
війни”».

Цю критику Копєлєв підкріпляв власним досвідом молодо-
го благочестивого комуніста, яким він був за Сталіна. У дитин-
стві він і багато його друзів виховувалися в гуманних тради-
ціях російської інтелігенції. Але на початку 1930-х років вони 
стали свідками та — як і сам Копєлєв — брали участь у бру-
тальній примусовій колективізації селян, вигнанні мільйонів 
так званих куркулів і масових арештів так званих класових во-
рогів. Звичайно, вони були й нажахані брутальністю деяких із 
цих подій. «Але ніхто з нас не протестував би» — бо ж у той же 
час вони сп’яніли від нестримної індустріалізації, промов ке-
рівників і вчителів. «Ми вірили, що соціалістичне будівництво 
може виправдати і зло, але лише необхідні дії». Точно так само, 
за його словами, німецькі колеги у той час були упоєні гітлерів-
ськими автобанами, заходами «Kraft durch Freude»115, блиску-
чими Олімпійськими іграми в Берліні та пропагандистською 
риторикою їхніх фюрерів і вчителів.

Копєлєв протиставив приголомшливу тезу Гольдхагена про 
нібито переважну й непохитну підтримку політики знищення 
Гітлера такі запитання: чи слід вважати «200 мільйонів осіб 
у Радянському Союзі, які не протестували й не чинили опору, 
працювали, вчилися й викладали», «добровільними виконав-
цями» кривавої державної політики (сталінського режиму)? 
Він розумів, — писав далі Копєлєв, — що молодик, вихований 
в умовах демократії, не зможе уявити собі психологію, розумові 
процеси та поведінку людей у тоталітарних, ідеологічно моти-
вованих режимах. Але те, що він проголошував цю нездатність 
«у нібито «науковому», а насправді ж на журналістський лад 

115 Ідеться про державне об’єднання нацистської Німеччини, головним 
завданням якого була організація дозвілля населення. KdF була складовою 
частиною німецької трудової спілки — Німецький робітничий фронт. Основна 
діяльність організації припадає на передвоєнні роки: 1933–1939 рр. У складі 
KdF були відділи, які відповідали за організацію подорожей, відпусток та загаль-
ного дозвілля робітників Третього Рейху.
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сенсаційному обвинувальному матеріалі проти пере важної 
більшості «нації» було неприйнятно ні з наукового, ні з мораль-
ного боку.

Серед голосів, які висловили критичні заперечення проти 
різкої тези Гольдхаґена про добровільну участь більшості нім-
ців у геноциді проти європейського єврейства в кінці минулого 
тисячоліття, Копєлєву, безсумнівно, належав один із найпере-
конливіших. Якби Гольдхаґен говорив не про активну участь 
німецької більшості, а про колективну історичну спів-відпо-
відальність за гітлерівську політику винищення, то мораліст 
Копєлєв, який так докладно описав і проаналізував у своїх ме-
муарах свою причетність до сталінських злочинів, точно не за-
перечував би.

Навесні 1997 року автор цих рядків востаннє бачився 
з Копєлєвим, якому на той час було 85 років, у його помешкан-
ні на Нойєнгофер Аллее в Кьольні. Після цієї зустрічі я заува-
жив, що зовнішність мого турботливого друга вже не така бо-
гатирська, як за старих часів. Хай обличчя його обрамляла ще 
густіша, ніж коли-небудь, біла борода, та він змалів, скулився 
й помітно зігнувся. Але, тим не менше, з непослабною завзя-
тістю він снував усілякі «книжкові» плани. Як здебільшого під 
час таких візитів, за чаєм на його кухні ми зустрічалися зі ста-
рими російськими та німецькими знайомими з широченної 
Копєлєвської космосфери.

11 червня того ж року Копєлєв відсвяткував день народ-
ження Мехтільда Келлера, одного зі стовпів свого велико-
го Вуппертальського проєкту з вивчення стосунків Заходу 
та Сходу, разом із кількома іншими помічниками в одному 
з кьольнських ресторанів. У нього стався напад слабкості, 
і його сімейний лікар Штеффен Гайнеманн потім вирішив по-
класти його в лікарню Єлизавети, щоб ретельніше оглянути. 
Там йому поставили діагноз — серцевий напад. Там пацієнт 
Копєлєв пролежав тиждень, спочатку при пам’яті. Його секре-
тар і близький друг Карл-Гайнц Корн згадує, як читав Копєлєву 
статтю з «Die Zeit», у якій автор розглядав питання, що ж варто 
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вважати каноном німецької літератури. Слухач неабияк ціка-
вився цим.

У зв’язку з дедалі сильнішим болем у наступні дні паці-
єнт отримував сильніші ліки. Копєлєв тимчасово знепритом-
нів і почав марити. Він розмовляв українською та російською 
мовами. Марія Классен, яка часто чергувала біля ліжка хворо-
го, переконана, що, коли він був у цьому стані, в голові йому 
мигтіли головні драматичні події власного життя. Не стуля-
ли очей біля нього й дочки, які приїхали з Москви, та їхні до-
рослі діти, які тепер мешкали в Німеччині. Копєлєв спав, коли 
рано вранці 18 червня 1997 року його велике серце назавжди 
зупинилося.

Поховальна служба в Німеччині відбулася за тиждень у ве-
ликій траурній залі Західного Цвинтаря у Кьольні. Перед тре-
тьою дружиною Копєлєва — Марішею, чотирьма дочками — 
Маєю, Оленою, Світланою та Марією, а також іншими родича-
ми, зятем Комою Івановим, прощальні промови виголосили 
літературознавець Юхим Еткінд, прем’єр-міністр землі Пів-
нічний Райн-Вестфалія Йоханнес Рау, редактор газети «Zeit» 
Маріон графиня Дьонгофф, друзі-журналісти Фріц Пляйтґен 
і Клаус Беднарц, а також письменниця Кріста Вольф. «За його 
найдієвіше послання правив він сам», — сказала Кріста Вольф 
про свого старого друга. У томах своєї біографічної трилогії 
Копєлєв виклав «взірцеве життя сучасника», який «був зануре-
ний у нурт цього століття та якому, не в останню чергу завдяки 
нещадному самопізнанню, вдалося набути внутрішню свобо-
ду, яка виливалася на всіх, хто з ним мав справу». [116]

У липні секретар Копєлєва Карл-Гайнц Корн у супрово-
ді дочки Копєлєва Олени та двох кьольнських співробітниць 
Бріґітт Зеґшнайдер і Даґмар Германн привезли в Москву ур-
ну з прахом покійного «боса». Прах поховали у родовій моги-
лі Ліберзонів на муніципальній частині Донського кладовища, 
де вже спочивав тлін другої дружини Копєлєва — Раїси та його 
свекрухи. На цій церемонії було чимало старих московських 
друзів і знайомих Копєлєвих, зокрема деякі письменники.
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Не міг Копєлєв знати, що через одинадцять років, у серп-
ні 2008 року, на Донському кладовищі поховають і його ко-
лишнього друга з «Шарашки», а згодом і духовного опонента 
Олександра Солженіцина. Втім, дві могили розділено високою 
стіною. Кістки Солженіцина лежать у старій частині цвинта-
ря, що належить православному монастирському храму. Тлін 
Копєлєва спочиває на закладеній пізніше державній частині 
кладовища, де розташовано побудований за радянських часів 
перший московський крематорій. Стіна між двома могилами, 
що розташовані недалеко одна від одної, мимоволі править за 
своєрідний символ.



У Лева на грудях округла ознака польської солідарності. 1980 р.



Перший день у Кьольні, біля дому Гайнріха Бьолля. 1980 р.



Гайнріх Бьолль, Бруно Крайський, Лев Копєлєв. 1980 р.



Діалог Л. Копєлєва і Г. Бьолля «Почему мы стреляли друг в друга?», 
бесіду веде Клаус Беднарц. Москва. 1979 р.

Із Гайнріхом Бьоллем та Віллі Брандтом. 1980 р.
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Сусіди і друзі 
Лоіс та Гердт Руге. 

Знімав Лев Копєлєв. 1981 р.

На прес-конференції з приводу позбавлення громадянства СРСР. 
23 січня 1981 р.



Лев Копєлєв — лауреат Премії миру німецької книжкової торгівлі. 
Франфурт. 1981 р.



Анн Арбор, США, Карл і Еллендея Проффери з дітьми, 
засновники видавництва АРДІС. 1982 р.

Майнц, із чудо-редакторицею Едит Кайзер. 1982 р.



Із Маріон Денхоф. 1980 р.

Петра Келлі і Гердт Бастиан — засновники партії Зелених ФРГ, 
Марія Орлова, Мілан Хорачек — депутат Бундестагу від партії Зелених, 

Олена Копелева (донька), Слава Грабар (її чоловік), 
Надія Миронівна (перша дружина Лева), Катерина Грабар (донька Олени), 

за нею перший чоловік Олег



Бад-Мюнстерайфель. 1983 р.

Із Папою Римським, у Ватикані, після конференції, 
присвяченій творчості В’ячеслава Іванова. 1983 р.



Із Бьоллем та Анне Марі, знімала Ірена Каволь. 1984 р.

Із Карлом-Хайнцем Корном. 1984 р.



У Бетховенському парку у Кьольні з Елізабет Вебер. 1984 р.

Із донькою Майею. Террі-таун. США. 1985 р.



Біля Кьольнського собору. 1985 р.



З Райні Майером, 
знімав Лев Копєлєв. 
1986 р.

З Іреною Каволь 
та Віктором Астаф’євим 

у Бад-Мюнстерайфеле, 
біля дому, в якому народився 

доктор Гааз. 1986 р. 
Знімав Євгеній Євтушенко



На пагорбі, де колись проповідував Апостол Павло. 
На стелі з його Послання один із самих милих мені текстів 

Нового Завіту

Новосілля у квартирі Копєлєвих на Нойенхеффер Алії. 
Зліва Штефан Хайнеманн, праворуч Гайнріх Бьолль



1986 р.



У сусідки Лоіс Фішер-Руге з Ольгою і Булатом Окуджавою 
та донькою Світланою. 1987 р.

Квітень. 1987 р.



Трир. 1989 р.

З Йоґаннесом Рау (президентом Землі Північний Рейн-Вестфалія) 
та президентом СРСР Михайлом Горбачьовим. 

Дюссельдорф. Червень 1989 г.



На балконі у Кьольні. 
1996 р.

Вручення Л. Копєлєву премії імені отця Олександра Меня. 
Штуттгард. 1996 р.
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Тропа веде до Бетховенського парку, який починається одразу за домом. 

2009 р.



333

X.  Епілог

– X – 
Епілог

«З а його найдієвіше послання правив він сам». Так на похо-
ронах Льва Копєлєва в Кьольні в 1997 році Кріста Вольф 

підсумувала вплив свого давнього друга на багатьох сучасни-
ків. Ті, хто контактував із Копєлєвим ближче, знали, що вона 
мала на думці. Крім майже картинної «російської» зовнішності 
з білою бородою, що нагадувала Толстого, це і спонтанно від-
чутне людське тепло, і неослабний інтерес до інших людей та 
їхніх доль, і колосальні історичні та літературні знання, і не-
втомний заклик до взаєморозуміння між Сходом і Заходом, 
і використання «зброї слова», здатної, на його думку, побороти 
сваволю, нетерпимість і спотворення істини.

За перших років свого мимовільного заслання Копєлєв 
був напрочуд відомою фігурою в Німеччині завдяки цій ха-
ризмі, глибоким знанням німецької мови та літератури, а та-
кож завдяки особливості своєї біографії. Але після його смерті 
в 1997 році виросло нове покоління. Якби форум Лева Копєлєва 
в Кьольні під незалежним проводом колишнього московського 
кореспондента та директора WDR Фріца Пляйтґена не прагнув 
так зберегти його духовну спадщину, то довелося би побоюва-
тися, що невдовзі про Копєлєва та його творчість знатиме хіба 
жменька особистих знайомих і друзів.

Від 2001 року діячам або організаціям, прихильним до 
справи міжнародного взаєморозуміння та терпимості в дусі 
самого Копєлєва, щороку вручається премія його імені. Кілька 
років тому в Кьольні було прокладено пішохідну доріжку, яка 
веде з Нойєнгофер Аллее в Бетговен-парк, під назвою «Стеж-
ка Лева Копєлєва». Цією стежкою, прямуючи у великий парк, 
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завше гуляли Лев і Рая Копєлєви — часто в супроводі друзів, 
відвідувачів із ближнього та далекого зарубіжжя або співробіт-
ників Нойєнгоферського «Політбюро».

У рідній Росії, де нонконформістське ставлення Копєлєва 
до радянського режиму того часу не дозволяла йому докри-
чатися до широкої публіки, коло знавців Копєлєва ще більше 
звузилося. Ситуація суттєво не змінилася, коли його автобі-
ографічні книжки вперше вийшли у світ в Росії, коли країна 
відкрилася за Горбачова, а через кілька років вийшли друком 
і в сусідній Україні. Тим часом кілька томів Вуппертальсько-
го дослідницького проєкту «Західно-східні відлуння», засно-
ваного Копєлєвим, було перекладено російською. У Москві, 
Санкт-Петербурзі й у Липецькому Університеті, а також у Києві 
та Харкові в останні роки в невеликих гуртках було організова-
но заходи, присвячені пам’яті Лева Копєлєва та його творчості.

Лев Копєлєв був одночасно ідеалістом і гуманістом. Але 
його пристрасне прагнення як будівника мостів між Сходом 
і Заходом до глибшого вивчення плідних зв’язків, надто в іс-
торії німецько-російських відносин, було засновано не лише 
на неземних ілюзіях. І це попри те, що Вольф Бірман, із яким 
Копєлєв тимчасово посварився в останні роки свого життя, зго-
дом сказав, що «найдорожчий для нього росіянин із Кьольна» 
завжди вражав щирою приязню. Попри свою вперту віру в гу-
манніше й розумніше майбутнє, він відкрив реальність існу-
вання зла завдяки фатальним випробуванням, як-от військова 
служба на німецько-радянському фронті або роки в сталін-
ському ГУЛАГу. Копєлєв добре знав, — так написав він у своїх 
роздумах 1989 року, в рік падіння Берлінської стіни, — що «гіркі 
уроки історії», на жаль, свідчили про те, що «більшість пози-
тивних образів іноземців виглядають доволі абстрактно й від-
носно швидко зникають, а негативні ідеї, спотворені образи, 
з іншого боку, є конкретнішими й тривалішими». [1]

Гайнріх Бьолль, найближчий друг Копєлєва на Заході, оха-
рактеризував свого попутника, який тоді ще жив у Москві, 
в епілозі до своїх спогадів про військові події («Зберігати 
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вічно!») так: «Він не Дон Кіхот і не Санчо Панса. В один момент 
він один, в інший — інший». Тим-то, як писав Бьолль, Копєлєв 
усунув у своїй особі класичний розкол між ідеалістичним, але 
неземним, лицарем і його хитрооким, близьким до народу 
побратимом.

Відмова від рабської віри в ідеологію марксизму-ленініз-
му-сталінізму, — це, на думку його пропагандистів і вірних, 
слід було здійснити попри будь-які втрати, — була непростим 
процесом для Копєлєва. «А зараз я й далі вперто “вичавлюю 
крапля по краплі з себе раба”, — пише він у спогадах «Утамуй 
мої печалі», цитуючи відомі слова Чехова, сказані видавце-
ві Суворіну». [2] Опис у біографії Копєлєва його поступово-
го духовного звільнення від помилкових ідолів вражає чи не 
найбільше. Зв’язний опис цієї довгої історії життя для сьо-
годнішнього читача — річ, як на мене, теж цікава, адже з її на-
діями, досягненнями, помилками та зламами він відображає 
в загальних рисах одночасно драматичну історію Росії XX-го 
століття та суперечливі відносини між євразійським колосом 
і — аж ніяк не завжди монолітним і принциповим — західним 
світом.

Конфлікт, а потім і розбрат між двома колишніми табір-
ними друзями Копєлєвим і Солженіциним також має багато 
спільного з російською історією. Як підтвердив письменник 
Євген Євтушенко, йдеться, по суті, про стару суперечку між 
західниками і слов’янофілами. Своїми витоками вона сягає 
доби Петра I, себто XVII — XVIIІ-го століття, й донині певною 
мірою не втратила своєї актуальності. Ця суперечка крутиться 
навколо фундаментального питання про те, чи належить Росія 
історично й цивілізаційно до західно-просвітницького куль-
турного ареалу, як пристрасно наполягав Копєлєв, чи ця країна 
має вперто триматися власного «самобутнього» шляху, тісно 
пов’язаного з православною традицією, як беззастережно про-
повідував Солженіцин.

Розбіжності між Копєлєвим і Солженіциним переросли 
у непоправний розбрат уже тоді, коли обидва жили у вигнан-



336

X.  Епілог

ні. Неясно, чи сприяла ситуація вигнання, яку обидва пережи-
вали геть по-різному (для Копєлєва Німеччина стала чимось 
на кшталт другої домівки, тоді як для Солженіцина Америка 
завжди залишалася чужою), розходженню між несхожими па-
тріотами.

Журналіст Ульріх Шиллер, добрий друг Копєлєва ще від ча-
сів Москви, вважав, що Копєлєв сприймає конфлікти і подаль-
ший безнадійний розбрат зі своїм колишнім побратимом часів 
«Шарашки» як «велику людську трагедію свого життя». Дружи-
на Солженіцина Наталія Солженіцина в довгій розмові у Москві 
на цю тему не хотіла сприймати термін «трагедія». Було б кра-
ще говорити про драму. Різниця, мабуть, полягає в тому, що 
трагедія ґрунтується на ідеї неминучості фіаско. У драмі при-
мирення протилежностей не виключається з самого початку. 
Можливо, Копєлєв, хоча він і не говорив про це публічно, був 
глибше травмований цим розривом, адже тривалий час він 
гадав, що на останньому етапі його таки вдасться відвернути. 
А ще тому, що його парадигмальне значення в контексті росій-
ської історії йому, напевно, боліло більше, ніж його опонентові 
Солженіцину.

У зв’язку із суперечкою між Копєлєвим і Солженіциним 
Євтушенко, який також був другом Копєлєва, висловив думку, 
що традиційна суперечка між західниками і слов’янофілами 
«буде розв’язана не конче завдяки перемозі котрогось із опо-
нентів, а завдяки спільній перемозі — збереженню національ-
ної культури за умови засвоєння кращого зі світової культури». 
У цьому сенсі Пушкін, найшанованіший поет Росії, був і захід-
ником, і слов’янофілом. [3]

Можливо, в далекому майбутньому якось вдасться досяг-
нути довгострокового компромісу між західниками та слов’я-
нофілами. Однак наразі залишається очевидним, що російська 
політика та духовна історія, як і раніше, позначені двоїстістю 
та суперечностями вже усталеного з географічного погляду 
роздвоєння між Сходом і Заходом. І ця двоїстість, яка не одне 
покоління коливається в багатьох відтінках між зацікавленим 



337

X.  Епілог

зближенням і брутальним саханням, впливає на відносини 
Росії із Заходом.

Насамперед, анексувавши Крим і порушивши у такий 
спосіб міжнародне право, а ще вдавшись до військової інтер-
венції на сході України, президент Росії Володимир Путін 
повернув свою країну на явно антизахідний курс, який під-
тримується всередині країни переважно націоналістично-ро-
сійськофільською індоктринацією116. Лев Копєлєв, який виріс 
в Україні і був близько знайомий із українською мовою, без-
умовно, рішуче засудив би це повернення до старих експансі-
оністських-авторитарних традицій. Але він був би останнім, 
хто б твердив, що на це нове відчуження між його російською 
батьківщиною і рештою Європи не випадає вплинути. Його 
насичене подіями життя та його просвітницько-гуманітарна 
спадщина свідчать про те, що стереотипні образи не впису-
ються в багатогранну реальність, що, до того ж, ніколи не бу-
ває статично незмінною.

Рішучість Заходу обстоювати демократичні та плюраліс-
тичні засади має супроводжуватися волею до пошуку та під-
тримки відкритого діалогу з іншою стороною. Те, як канцлер 
Німеччини Анґела Меркель відреагувала на «український» 
виклик Володимира Путіна, — впевнено й водночас гнуч-
ко — Копєлєв, безумовно, схвалив би. Почасти неупереджене 
сприйняття російських умов полягає в тому, що, попри розча-
рування в авторитарному путінському повороті, умови життя 
російських громадян сьогодні все одно вільніші, ніж за часів 
радянської диктатури. Юрій Левада, засновник названого йо-
го іменем незалежного центру вивчення громадської думки 
в Москві, який помер у 2006 році, згадував про таке прозріння 
щодо таких довгострокових рухів на своїй батьківщині: «Зміни 
відбуваються не через роки, а через покоління».

116 В загальному розумінні, індоктринація суспільства — це наповнення 
свідомості широких мас населення вигідними для правлячого прошарку зміс-
том масової свідомості в соціальному, ідеологічному, політичному й психоло-
гічному плані у формі системи переконань, образів, установок і стереотипів.
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Важливо зберегти переконаність як на Заході, так і на 
Сході, що — як зауважив історик Східної Європи Андреас Кап-
пелер в контексті українського конфлікту [4] — «Росія не при-
речена на деспотизм». Це кредо лежить в основі спадщини 
Льва Копєлєва.
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Н асамперед я хотів би подякувати Марії Классен за її само-
віддану допомогу та поради в роботі над цією біографією. 

Колишня близька співробітниця Лева Копєлєва, а нині архіва-
ріус Науково-дослідного центру Східної Європи при Бремен-
ському університеті, вона надала мені неоціненну допомогу, 
надто в читанні й доборі матеріалів з Архіву Копєлєва. Карл-
Гайнц Корн, давній секретар і права рука Копєлєва за років йо-
го вигнання в Кьольні, також товаришив мені у роботі, сповне-
ний доброзичливої симпатії, і люб’язно поділився зі мною сво-
їм багатим досвідом члена Копєлєвського «Політбюро». Фріц 
Пляйтґен, друг і колега з часів московського кореспондентства 
та голова Кьольнського форуму Лева Копєлєва, дав мені важли-
ві спонуки для написання цієї біографії. Окрім того, я вдячний 
моєму старому другові Костянтину Азадовському, германісту 
в Санкт-Петербурзі, за його практичну допомогу та постійний 
інтерес до написання цієї книги.

Від Ульріха Шиллера, який уже, на жаль, помер і був од-
ним із найстаріших друзів Копєлєва з журналістики, я отримав 
цінну інформацію про його стосунки з Олександром Солжені-
циним. Марія Орлова, дочка Раїси Орлової від другого шлюбу, 
в московських розмовах (а спілкувалися ми довгенько) розпо-
віла мені про свої враження від свого другого «батька» — Лева 
Копєлєва. Розповіді дочки Копелева Лєни Копєлєвої, яка зараз 
живе в Німеччині, також розширили мої уявлення про родинні 
стосунки її батька. Те ж стосується й розмов у Кьольні з Марі-
шею Леонене, третьою дружиною Копєлєва. Євген Захаров, ке-
рівник Харківської правозахисної групи, надав мені важливу 
інформацію про суд 1935-го року над друзями юності Копєлєва, 
яких звинуватили у троцькістській діяльності.
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Дякую пані Наталі Солженіциній за дозвіл ознайомитися 
з листуванням її чоловіка з Левом Копєлєвим і скористатися 
цитатами з нього. Вдячний я й Тетяні Ячменьовій з Москви, яка 
прислужилася мені, перекладаючи почасти рукописну корес-
понденцію Копєлєва із Солженіциним. Нарешті, у роботі над 
біографією мені стали у великій пригоді безвідмовна підтрим-
ка й гостра пам’ять моєї дружини Катрін Майєр-Рост.
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ПРЕЛЮДІЯ

1. Критика консервативного англійського професора Цю-
ріхського університету Ернста Ляйзі з’явилася в NZZ в п’ят-
ницю, 20 вересня 1974, опівдні. Неопублікована відповідь 
Копєлєва, вочевидь, згубилася. Її не вдалося знайти ні в Архі-
ві Копєлєва в Бремені, ні в архіві Фріша у Федеральній вищій 
технічній школі Цюриха. Як випливає з листа Макса Фріша, 
Копелев надіслав своєму другові неопубліковану копію крити-
ки Ляйзі на адресу «Порадничка» в NZZ.

2. Копєлєв, Лев Зиновьевич. И сотворил себе кумира. — 
Харків: Права людини, 2010. — С. 405. 

I. КИЇВ

1. Міфічні діячі, що, як кажуть, в давнину прийшли з Пів-
ночі й заснували Київське князівство в IX столітті.

2. Булгаков М. А. Собрание сочинений в 10 томах. — М.: 
Голос. — Т. 1. — С. 298–299.

3. И сотворил себе кумира. — С. 19. 
4. Зазначене повідомлення в київській газеті далі вказує на 

те, що, за чутками, ця пані Штайн деякий час також керувала 
борделем на Ямській вулиці. До того ж вона, як кажуть, була 
«прототипом» персонажа Анни Марківни, що управляє будин-
ком розпусти у повісті «Яма» російського письменника Олек-
сандра Купріна (1870–1938), який тривалий час мешкав у Києві 
наприкінці XIX століття. Однак, розповідаючи про своє дитин-
ство, Копєлєв про такі зв’язки не згадує. Можна припустити, 
що він просто не чув про це, інакше неодмінно використав би 
такий пікантний факт.
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5. И сотворил себе кумира. — С. 31 і далі.
6. И сотворил себе кумира. — С. 19.
7. И сотворил себе кумира. — С. 22 і далі.
8. Інформація від київського літературного діяча Юхима 

Гофмана, лист від 3.6.2012.
9. Лист від 31 травня 1967 року, в: Heinrich Böll/Lew Kopelew: 

Briefwechsel, Göttingen 2011, S. 96. У томі мемуарів Льва Копєлєва 
«Aufbewahren für alle Zeit !» (Hamburg 1976), початкове по-бать-
кові також передається як «Соломонович» («Salmonowitsch»).

10. Документально підтверджено. Див: «Süddeutsche Zei-
tung» від 18 лютого 89, «Die Lew-Kopelew-Story».

11. И сотворил себе кумира. — С. 61.
12. И сотворил себе кумира. — С. 58.
13. И сотворил себе кумира. — С. 59 і далі.
14. Копєлєв Л. Утоли моя печали / Харьковская правоза-

щитная группа. — Харьков: Права людини, 2011. — 368 с.
15. Там само. — С. 344 і далі.
16. Єжов і Берія — начальники НКВС при Сталіні, див. С. 348, 

прим. 100. Андрій Вишинський — головний обвинувач на пока-
зових процесах 1936–1938 рр. у Москві.

17. Детальний звіт про трагедію Бабиного Яру, що її в після-
воєнний період довго приховували: NZZ, 16.8.2013.

18. Утоли моя печали. — С. 345
19. И сотворил себе кумира. — С. 45.
20. И сотворил себе кумира. — С. 14.
21. И сотворил себе кумира. — С. 21.
22. И сотворил себе кумира. — С. 35. 
23. И сотворил себе кумира. — С. 35.
24. И сотворил себе кумира. — С. 41.
25. И сотворил себе кумира. — С. 30. Ця російська енцикло-

педія була створена у співпраці з видавництвами «Brockhaus» 
в Ляйпциґу та «Efron» в Санкт-Петербурзі. Вона вважалася ро-
сійським аналогом Brockhaus Lexikon і Enzyclopedia Britannica.

26. И сотворил себе кумира. — С. 66 і С. 93.
27. И сотворил себе кумира. — С. 42.
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28. И сотворил себе кумира. — С. 43.
29. И сотворил себе кумира. — С. 45.
30. И сотворил себе кумира. — С. 53.
31. И сотворил себе кумира. — С. 57. У 1920 році міністр за-

кордонних справ Великої Британії лорд Керзон зробив спробу 
провести кордон між Польщею й Україною. Однак запропоно-
вана ним так звана «лінія Керзона» з’явилася лише в 1939 році, 
після поділу Польщі між Гітлером і Сталіним. Віктор Чернов 
був лідером есерівської партії в Росії та головою Установчих 
зборів, розпущених більшовиками в січні 1918 року. Очевидно, 
образливий плакат походив із комуністичної пропагандист-
ської «кухні». Передбачалося, що небільшовистські сили в Росії 
були в змові з імперіалістами а-ля лорд Керзон.

32. И сотворил себе кумира. — С. 59 і далі.
33. И сотворил себе кумира. — С. 126.
34. И сотворил себе кумира. — С. 129.
35. И сотворил себе кумира. — С. 132.
36. И сотворил себе кумира. — С. 142.
37. Михайло Кольцов, публіцист і радянський фронтовий 

репортер під час Громадянській війні в Іспанії. Заарештований 
в 1938 році і засуджений до смертної кари за звинуваченням 
у троцькізмі. Гемінґвей вивів його в романі «По кому подзвін» 
в образі Каркова.

38. Утоли моя печали. — С. 285.
39. И сотворил себе кумира. — С. 66 і далі.
40. И сотворил себе кумира. — С. 93.
41. И сотворил себе кумира. — С. 97.
42. И сотворил себе кумира. — С. 142.
43. И сотворил себе кумира. — С. 142.
44. Arno Lustiger: Rotbuch. Stalin und die Juden, Berlin 1998, S. 57
45. И сотворил себе кумира. — С. 134.
46. И сотворил себе кумира. — С. 145.
47. Згодом лист було опубліковано у збірці Копєлєва «Im Wil-

len zur Wahrheit. Analysen und Einsprüche», Frankfurt a. M. 1984.
48. И сотворил себе кумира. — С. 160 і далі.
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49. И сотворил себе кумира. — С. 162.
50. Лист до Макса Фріша від 7 березня 1977 року.
51. И сотворил себе кумира. — С. 135.
52. Текст російського оригіналу в Архіві Копєлєва науко-

во-дослідного центру Східної Європи, Бременський універ-
ситет.

53. И сотворил себе кумира. — С. 134.
54. И сотворил себе кумира. — С. 136–141.

II. ХАРКІВ

1. И сотворил себе кумира. — С. 182.
2. Російський поет Сергій Єсенін (1895–1925). Через своє се-

лянське походження він вважав себе кимось на кшталт «сіль-
ського поета». Спочатку Єсенін підтримував Жовтневу рево-
люцію, але потім від неї відвернувся, розчарований. Значна 
частина його творів була заборонена в Радянському Союзі, осо-
бливо за сталінської доби. У 1925 році він наклав на себе руки 
в ленінградському готелі і так само вчинив через п’ять років 
Володимир Маяковський.

3. И сотворил себе кумира. — С. 186.
4. И сотворил себе кумира. — С. 211 і далі.
5. И сотворил себе кумира. — С. 229.
6. И сотворил себе кумира. — С. 238.
7. И сотворил себе кумира. — С. 230.
8. Копєлєв Л. Хранить вечно. Ч. 1. М: ТЕРРА — Книжный 

клуб, 2004. — С. 259.
9. И сотворил себе кумира. — С. 233 і далі.
10. И сотворил себе кумира. — С. 236.
11. Хранить вечно. — С. 266.
12. Хранить вечно. — С. 268.
13. Додаток до російського видання «И сотворил себе куми-

ра». — С. 475.
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14. Витяги із судових справ 1935 року з Харківського облас-
ного архіву, передані Євгеном Захаровим, керівником Харків-
ської правозахисної групи, див. С. 81 і далі.

15. Хранить вечно. — С. 267.
16. Хранить вечно. — С. 269.
17. Децист, название ДЦ, демократичні централісти, ліва 

опозиційна група, активна в 1920-х роках (див. «Хранить веч-
но». — С. 269).

18. Хранить вечно. — С. 269.
19. Хранить вечно. — С. 278.
20. И сотворил себе кумира. — С. 238.
21. Утоли моя печали. — С. 350.
22. Утоли моя печали. — С. 350.
23. Розмова з Лєною Копєлєвою 14 лютого 2011 року.
24. И сотворил себе кумира. — С. 169.
25. Копєлєв Л., Орлова Р. Мы жили в Кёльне / Харьковская 

правозащитная группа. — Харьков: Права людини, 2012. — 
С. 492 с.

26. Мы жили в Кёльне Köln, S. 393.
27. И сотворил себе кумира. — С. 251.
28. И сотворил себе кумира. — С. 251.
29. И сотворил себе кумира. — С. 256 і далі.
30. И сотворил себе кумира. — С. 259.
31. И сотворил себе кумира. — С. 270.
32. И сотворил себе кумира. — С. 271.
33. И сотворил себе кумира. — С. 268.
34. И сотворил себе кумира. — С. 272.
35. И сотворил себе кумира. — С. 275.
36. И сотворил себе кумира. — С. 276.
37. И сотворил себе кумира. — С. 283 і далі.
38. И сотворил себе кумира. — С. 287 і далі.
39. И сотворил себе кумира. — С. 289 і далі.
40. И сотворил себе кумира. — С. 239.
41. Наказ Секретної служби ОДПУ від 2 лютого 1930 р. ци-

тується в: Снайдер T. Криваві землі: Європа поміж Гітлером 
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та Сталіним: монографія / Тимоті Снайдер. — Київ: Грані-Т, 
2011. — С. 38.

42. И сотворил себе кумира. — С. 289.
43. И сотворил себе кумира. — С. 294 і далі.
44. И сотворил себе кумира. — С. 297.
45. И сотворил себе кумира. — С. 301.
46. И сотворил себе кумира. — С. 303.
47. Снайдер. — С. 50.
48. И сотворил себе кумира. — С. 303.
49. И сотворил себе кумира. — С. 311.
50. Колгосп: скорочення від російського терміна «колек-

тивне господарство». Перші колгоспи були створені на добро-
вільній основі після Жовтневої революції. Пізніше окремі се-
лянські господарства були об’єднані в колгоспи із застосуван-
ням примусових методів. Формально члени колгоспу володіли 
фермою, але не землею, яка належала державі.

51. Wolfgang Zank: Stille Vernichtung, in: „Die Zeit“, 3.12.2008.
52. Снайдер. — С. 45.
53. И сотворил себе кумира. — С. 317.
54. И сотворил себе кумира. — С. 320.
55. Хранить вечно. — Ч. 1. — С. 54–55.
56. И сотворил себе кумира. — С. 321.
57. Нестор Махно (народився в 1888 році), ватажок селян-

ського анархічного руху в Україні під час російської революції 
і наступної громадянської війни. Помер у вигнанні в Парижі 
в 1934 році.

58. И сотворил себе кумира. — С. 324 і далі.
59. И сотворил себе кумира. — С. 329 і далі.
60. И сотворил себе кумира. — С. 399 і далі.
61. Yevhen Zakharov. Can Holodomor 1932–33 in the Ukraine 

and Kuban be classified as genocide?, Kharkiv 2008.
62. И сотворил себе кумира. — С. 352 і далі.
63. Симон Васильович Петлюра (1879–1926), український 

політик, публіцист. У Громадянській війні в Росії боровся про-
ти більшовиків і частини консервативних білогвардійських 
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військ. На підконтрольних йому теренах доходило до кривавих 
погромів проти єврейського населення. У вигнанні в Парижі 
його застрелив єврейський анархіст. Винний був виправданий, 
оскільки мотивом його дій була помста за смерть 15 членів 
його сім’ї.

64. „Die feindlichen Brüder“, Spiegel-Spezial II/1989.
65. FAZ, 6.3.1997.
66. Lew Kopelew: Die Kreuzung von Schukowka, in: Kinder und 

Stiefkinder der Revolution, München, 1983.
67. И сотворил себе кумира. — С. 362 і далі.
68. Снайдер Т. Криваві землі: Європа поміж Гітлером та Ста-

ліним. — К.: Грані-Т, 2011. — С. 52.
69. И сотворил себе кумира. — С. 369.
70. Снайдер. — С. 63.
71. Снайдер. — С. 61 і далі.
72. Снайдер. — С. 65.
73. http://www.garethjones.org/soviet_articles/russians_

hungry_not_starving.htm (Stand: 13.11.2016)
74. Anne Applebaum. The Worst of Madness, The New York Re-

view of Books, November 11, 2010.
75. И сотворил себе кумира. — С. 398.
76. И сотворил себе кумира. — С. 374 і далі.
77. И сотворил себе кумира. — С. 371.
78. И сотворил себе кумира. — С. 384.
79. И сотворил себе кумира. — С. 376 і далі.
80. И сотворил себе кумира. — С. 380.
81. И сотворил себе кумира. — С. 382.
82. Є припущення, що Кірова наказав убити Сталін, але 

чітких доказів немає. Див. також примітку 112 в «И сотворил 
кумира», С. 424. Британський історик Роберт Конквест у своє-
му всебічному дослідженні сталінських чисток, стверджує, що 
не може бути ніяких сумнівів у тому, що вбивцю Кірова Лео-
ніда Ніколаєва згодив Сталін (Am Anfang starb Genosse Kirow, 
Düsseldorf 1970, S. 63). Радянський історик-дисидент Рой Мед-
ведєв, який був другом Копєлєва в Москві, також вважає співу-
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часть Сталіна у вбивстві Кірова «майже доведеною з політич-
ного погляду» (Roy A. Medwedew. Die Wahrheit ist unsere Stärke, 
Frankfurt a. — M. 1973, S. 188). Точно ясно, що Сталін використав 
вбивство Кірова як привід для трьох московських показових 
судових процесів і Великого Терору 1937–38 років.

83. И сотворил себе кумира. — С. 388.
84. И сотворил себе кумира. — С. 388 і далі.
85. Див. с. 42 і далі.
86. Витяги із судових справ 1935 року з Харківського облас-

ного архіву, див. прим. 70.
87. Хранить вечно. — Ч. 1. — С. 276.
88. И сотворил себе кумира. — С. 390.
89. И сотворил себе кумира. — С. 395.
90. И сотворил себе кумира. — С. 399.
91. Хранить вечно. Ч. 1. — С. 276.
92. И сотворил себе кумира. — С. 403.
93. Див. прим. 70.
94. Див. прим. 70.
95. Повідомлення Євгена Захарова, голови Харківської пра-

возахисної групи.
96. И сотворил себе кумира. — С. 402.
97. И сотворил себе кумира. — С. 402.
98. И сотворил себе кумира. — С. 403.
99. И сотворил себе кумира. — С. 403.
100. Микола Єжов (1895–1940) — начальник таємної мілі-

ції Міністерства внутрішніх справ НКВС з 1936 по 1938 рік. Він 
відповідав за організацію Великого Терору за наказом Сталіна. 
У російській мові цей період також відомий як Єжовщина. Його 
попередником був не менш відомий шеф розвідки Гайнріх Яго-
да, якого стратили в 1938 році. Єжова змінив Берія в листопаді 
1938 року. Єжов був розстріляний в 1940 році. На вимогу Хру-
щова Лаврентій Берія, своєю чергою, був засуджений за зви-
нуваченням у шпигунстві на таємному суді по смерті Сталіна 
в 1953 році і згодом розстріляний.
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III. МОСКВА

1. Комуналка — загальна назва в Росії для комунальної 
квартири, в якій житлову площу ділить кілька сімей. У зв’язку 
з гострим браком житла ця форма житла була дуже поширена, 
особливо в Радянському Союзі. Вибір однокімнатних квартир 
сам по собі був неможливий, бо ж рішення про виділення жит-
лової площі ухвалювали державні органи.

2. Lew Kopelew: Mein Moskau, in: Lew Kopelew: Und dennoch 
hoffen, Hamburg 1991, S. 54

3. Хранить вечно. — Ч. 1. — С. 274.
4. Очевидно, що йдеться про німецьку розмовну мову.
5. Утоли моя печали. — С. 366 і далі.
6. Утоли моя печали. — С. 367.
7. Орлова Р. Воспоминания о непрошедшем времени. Мо-

сква, 1961–1981 гг. — М.: 1993. С. 84. Далі — Воспоминания.
8. Там само. — С. 85.
9. Див. прим. 188 до Кірова.
10. Lew Kopelew: 1937, in: Und dennoch hoffen, S. 34ff. Hamburg 

1991.
11. Георгій П’ятаков (1890–1937); Карл Радек (1885–1939), 

після засудження забитий до смерті ув’язненими в таборі.
12. Михайло Тухачевський (1893–1937). Народний радян-

ський маршал був заарештований в 1937 році нібито за участь 
у «антирадянській і троцькістській організації» і «шпигунстві 
на користь іноземної держави» (Німецький Райх), а 12 червня 
1937 після таємного військового суду був розстріляний у дворі 
штабу КДБ на Луб’янці. У 1957 році, під час «відлиги» його офі-
ційно реабілітували.

13. Und dennoch hoffen, S. 35.
14. Und dennoch hoffen, S. 38.
15 Karl Schlögel: Terror und Traum. Moskau 1937, Frankfurt 

a.M. 2010.
16. Anne Hartmann. Der Stalinversteher, in: Osteuropa, Heft 11–

12, 2014, S. 59ff.
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17. Воспоминания, S. 82.
18. Lew Kopelew. Fragen bleiben, в: Lew Kopelew (Hg.): West-

östliche Spiegelungen, Reihe A, Band 5, München 1998, S. 805ff.
19. Fragen bleiben, там само S. 819.
20. Lew Kopelew, Gerd Koenen. Verlorene Kriege, gewonnene 

Einsichten, in: West-östliche Spiegelungen, Reihe A, Band 5, S. 15ff.
21. Lew Kopelew. Was geschah seit dem Frühling 1945? Ein 

Gespräch mit Gerd Ruge, in: Lew Kopelew: Worte werden Brücken, 
Hamburg 1985, S. 100ff.

22. Орлова Р., Копєлєв Л. Мы жили в Москве: 1956–1980. М.: 
Книга, 1990. — С. 70. Далі: Москва.

23 Сімейні листи в Архіві Копєлєва Науково-дослідного 
центру Східної Європи, Бременський університет.

IV. У ГОРНІ ВІЙНИ

1. Lew Kopelew: Waffe Wort, Göttingen 1991.
2. Waffe Wort, S. 44f.
3. Heinrich Böll, Lew Kopelew: Warum haben wir aufeinander 

geschossen?, Köln 1981, S. 71f.
4. Хранить вечно. — Ч. 1. — С. 58.
5. Хранить вечно. — Ч. 1. — С. 87.
6. Хранить вечно. — Ч. 1. — С. 92.
7. Jewgenia Ginsburg: Gratwanderung, München 1980.
8. Aufbewahren für alle Zeit!, Hamburg 1976. S. 601.
9. Цит. за Євгеном Захаровим, керівником Харківської пра-

возахисної групи і редактором мемуарів Копєлєва в Україні 
2010 року.

10. Хранить вечно. — Ч. 1. — С. 112.
11. Хранить вечно. — Ч. 1. — С. 130.
12. Хранить вечно. — Ч. 1. — С. 163. Вираз «Гамлет Щигров-

ського повіту» походить із сатиричного оповідання в «Записках 
мисливця» Івана Тургенєва.

13. Хранить вечно. — Ч. 1. — С. 164.
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14. Хранить вечно. — Ч. 1. С. 217.
15. Хранить вечно. — Ч. 1. — С. 231 і далі.
16. Хранить вечно. — Ч. 1. — С. 325.
17. Великі папки, що містять документи, пов’язані з розслі-

дуванням «кримінальної справи Лева Копєлєва», зараз зберіга-
ються в Державному архіві України в Києві. Проте у нинішній 
картотеці вже немає позначки «Зберігати вічно», а є файл під 
номером 55.596. Потрапляння матеріалів до Києва, мабуть, по-
яснюється походженням Копєлєва.

18. Хранить вечно. — Ч. 1. — С. 335.
19. Хранить вечно. — Ч. 1. — С. 339 і далі.
20. Хранить вечно. — Ч. 1. — С. 348.
21. Хранить вечно. — Ч. 2. — С. 4–5.

V. ДОСВІД ГУЛАГУ (I)

 1. Абревіатура ГУЛАГ стосується мережі трудових таборів 
у Радянському Союзі. У ширшому розумінні це означає всю ра-
дянську систему примусової праці. ГУЛАГ — це скорочення від 
російського «Главное управление лагерей».

2. Хранить вечно. — Ч. 2. — С. 8.
3. Хранить вечно. — Ч. 2. — С. 16.
4. Хранить вечно. — Ч. 2. — С. 62 і далі.
5. Хранить вечно. — Ч. 2. — С. 146.
6. Хранить вечно. — Ч. 2. — С. 171.
7. Хранить вечно. — Ч. 2. — С. 201.
8. Хранить вечно. — Ч. 2. — С. 264.
9. Хранить вечно. — Ч. 2. — С. 261.
10. Солженицын А. Собраний сочинений в 6-и томах. — 

Т. 2. — М.: Центр «Новый мир»  1990. — С. 412.
11. Хранить вечно. — Ч. 2. — С. 303 і далі.
12. Хранить вечно. — Ч. 2. — С. 341.
13. Worte werden Brücken, S. 105f.
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VI. ДОСВІД ГУЛАГУ (II)

1. Dmitri Panin: The Notebooks of Sologdin, New York/London 
1976.

2. Worte werden Brücken, S. 106; Wolfgang Eichwede: Jahrhun-
dertbiographie, Anm.19, in: Osteuropa 3/2012.

3. Утоли моя печали. — С. 105.
4. У вірші цьому є таке: «Тому, кто стал большевиком Душой 

и мыслью — целиком, Тому вся боль его обид Звезды кремлевской не 
затмит ... Но помни долг большевика; Все то, что партия велит — 
Закон, что на века велик...» . Оригінальний російський текст збе-
рігається в Архіві Копєлєва Науково-дослідного центру Східної 
Європи Бременського університету.

5. Утоли моя печали. — С. 49.
6. Утоли моя печали. — С. 82.
7. Див. Мемуари його першої дружини: Natalja Reschetow-

skaja: Lieber Alexander, S. 7. Хоча це джерело почасти сумнівне, 
оскільки над ним тяжіє радянська служба новин АПН, проте 
цитованому абзацу можна вірити.

8. Утоли моя печали. — С. 85 і далі.
9. Утоли моя печали. — С. 32.
10. Утоли моя печали. — С. 106.
11. Michael Scammell: Solzhenitsyn. A Biography, New York 

1984, S. 499.
12. Москва. — С. 76.
13. Солженицын А. Собраний сочинений в 6-и томах. — 

Т. 2. — М.: Центр «Новый мир»  1990. — С. 166.
14. Див. С. 121.
15. Scammell, S. 500.
16. Лист від 10 вересня 1967, Архів Копєлєва, Науково-до-

слідний центр Східної Європи Бременського університету.
17. Alexander Solschenizyn, Offener Brief an die sowjetische 

Führung, Darmstadt und Neuwied 1974.
18. Утоли моя печали. — С. 174.
19. Scammell, S. 264ff.
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20. Утоли моя печали. — С. 72.
21. Див. розділ IX: Розбрат із Солженіциним.
22. Утоли моя печали. — С. 117 і далі.
23. Утоли моя печали. — С. 244.
24. Утоли моя печали. — С. 256.
25. Утоли моя печали. — С. 271.
26. Російська письменниця Людмила Уліцька в романі «Зе-

лений намет», дія якого розгортається в цей період, пише про 
«щонайменше півтори тисячі» загиблих; München 2012, S. 73.

27. Утоли моя печали. — С. 297. Див. прим. 52.
28. Утоли моя печали. — С. 220.
29. Утоли моя печали. — С. 301.
30. Утоли моя печали. — С. 302.
31. Утоли моя печали. — С. 307.
32. Такі рукописні документи можна знайти в радянській 

архівно-слідчій справі Копєлєва, яка зараз зберігається в Галу-
зевому державному архіві СБУ в Києві. Див. Прим. 196.

33. И сотворил себе кумира. — С. 146 і далі.
34. И сотворил себе кумира. — С. 320.
35. И сотворил себе кумира. — С. 344.
36. И сотворил себе кумира. — С. 321.
37. И сотворил себе кумира. — С. 339.
38. И сотворил себе кумира. — С. 340.
39. И сотворил себе кумира. — С. 339.
40. И сотворил себе кумира. — С. 344

VII. МОСКОВСЬКА ВІДЛИГА

1. Про це йдеться в листі її чоловіка, датованому квітнем 
1954 року народження, за місяць до її смерті.

2. Москва. — С. 52.
3. Москва. — С. 70 і далі.
4. Воспоминания. — С. 216.
5. Воспоминания. — С. 31.
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6. Воспоминания. — С. 74.
7. Воспоминания. — С. 133–134.
8. Лист Льва Копєлєва своєму батькові від 30 липня 1962 року.
9. Москва. — С. 70.
10. Розмова у жовтні 2010 в Москві.
11. Мы жили в Кёльне. — С. 393.
12. Лист в Архіві Копєлєва Науково-дослідного центру Схід-

ної Європи Бременського університету.
13. Москва. — С. 22. 
14. Thomas Urban: Ilja Ehrenburg als Kriegskorrespondent. In: 

Traum und Trauma, Russen und Deutsche im 20. Jahrhundert, hg von. 
Dagmar Hermann und Astrid Volpert. West-östliche Spiegelungen, 
Neue Folge, München 2003, S. 250

15. Хранить вечно. — Ч. 2. — С. 137.
16. Хранить вечно. — Ч. 2. — С. 137. Див. прим. 58.
17. Хранить вечно. — Ч. 2. — С. 171.
18. Lew Kopelew: Und dennoch hoffen, S. 106.
19. Thomas Urban, див. Прим. S. 266.
20. Böll/Kopolew: Warum haben wir aufeinander geschossen?, 

S. 88.
21. Thomas Urban, див. прим. S. 266
22. Воспоминания. — С. 244 і далі.
23. Москва. — С. 30.
24. Москва. — С. 20 і далі.
25. Москва. — С. 22.
26. Москва. — С. 26.
27. Листи зберігаються серед документів «кримінальної 

справи Лева Копєлєва» в Державному архіві України в Києві. 
Див. прим. 196. Жуков був найвідомішим командиром Червоної 
Армії під час Другої світової війни. Після війни він потрапив 
у неласку Сталіна, але Хрущов повернув його в московський 
уряд. У 1955 року він тимчасово був міністром оборони.

28. Москва. — С. 27.
29. Москва. — С. 28.
30. Москва. — С. 211.



355

Примітки

31. Москва. — С. 71.
32. Воспоминания. — С. 259.
33. Лист від 30 червня 1975 року до його дочки Майї та Пав-

ла Литвинова в США. Архів Копєлєва, Дослідницький центр 
Східної Європи, Бременський університет.

34. Архів Копєлєва, Дослідницький центр Східної Європи, 
Бременський університет.

35. Москва. — С. 46.
36. Воспоминания. С. 107.
37. Heinrich Böll, Lew Kopelew, Heinrich Vormweg: Antikom-

munismus in Ost und West, Köln 1982, S. 79.
38. Марія Орлова надала автору копії двох листів.
39. Scammell, S. 356
40. Москва. — С. 74.
41. Москва. — С. 75.
42. Листи Солженіцина в Архіві Копєлєва, Науково-дослід-

ний центр Східної Європи, Бременський університет. Цитати 
з дозволу вдови Солженіцина Наталії Солженіциної.

43. Москва. — С. 76 і далі.
44. Москва. — С. 75.
45. Москва. — С. 76.
46. Москва. — С. 77.
47. Scammell, S. 412
48. Див. стор. 291
49. Москва. — С. 75.
50. Див. стор. 120 і далі.
51. Scammell, S. 710.
52. Scammell, S. 711
53. Москва, S. 144.
54. FAZ 17.10.1981
55. Uwe Sonnenberg: Die Kopelewsche Brücke. Problemaufriss 

zum öffentlichen Wirken von Lew Kopelew in der Bundesrepublik 
Deutschland, Berlin 2007, S. 56f. Там згадується також книга Пе-
тера Бруна і Генрі Ґлейда: Heinrich Böll in der Sowjetunion 1952–
1979, Berlin 1980, а також інші джерела.
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56. Lew Kopelew: Heinrich Böll und wir. In: Verwandt und 
verfremdet. Essays zur Literatur der Bundesrepublik und der DDR, 
Frankfurt a.M. 1976.

57. Див. стор. 226 і далі.
58. Briefwechsel, S. 43.
59. Briefwechsel, S. 97.
60. Briefwechsel, S. 100.
61. Briefwechsel, S. 156.
62. Москва. — С. 172.
63. Москва. — С. 173.
64. Scammell, S. 773.
65. Москва. — С. 92. Книга Копєлєва про Брехта вийшла дру-

ком в 1966 році в московському видавництві «Молода гвардія». 
Спочатку публікація була відкладена через буцімто ідеологічні 
блукання Брехта. (Москва. С. 204).

66. Москва. С. 89.
67. Див. стор. 313.
68. Lew Kopelew: Der Wind weht, wo er will, Hamburg 1988, 

S. 283ff.
69. Там само S. 270.
70. Москва. С. 113.
71. Лист від 26 листопада 1977. Архів Копєлєва, Науково-до-

слідний центр Східної Європи, Бременський університет.
72. Москва. — С. 93
73. Annette Leo: Erwin Strittmatter. Die Biografie, Berlin 2012, 

S. 308.
74. Там само S. 309.
75. Там само S. 308.
76. Der Spiegel, 29/2012
77. Der Wind weht, wo er will, S. 327f., див. прим. 320.
78. Москва. С. 102 і далі.
79. Москва. С. 105.
80. Der Spiegel, 9/1966.
81. Москва. С. 201 і далі. Експертний висновок, а також 

письмове звернення до Президії Спілки письменників про 
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звільнення Синявського було опубліковано в 1977 році в анто-
логії Копєлєва: Verbietet die Verbote! In Moskau auf der Suche nach 
Wahrheit, Hamburg 1977 (далі: „Verbote“).

82. Москва. — С. 116.
83. Воспоминания. — С. 303.
84. Raissa Orlowa, Lew Kopelew: Zeitgenossen, Meister, Freun-

de, München und Hamburg 1987.
85. Москва. — С. 289.
86. Zeitgenossen, S. 62.
87 Zeitgenossen, S. 80.
88. Zeitgenossen, S. 153f.
89. Zeitgenossen, S. 155.
90. Василь Аксьонов, 1932–2009. Російський письменник, 

замолоду жив з матір’ю у вигнанні в Магадані. Як письменник, 
він емігрував до США в 1980 році. Там він написав велику три-
логію «Московська сага», яка оповідає про сім’ю лікарів Градо-
вих у сталінську добу. Згодом у Росії її екранізували, знявши 
телевізійний серіал. Після розпаду Радянського Союзу Аксьо-
нов повернувся на батьківщину. Помер він у Москві.

91. Москва. — С. 58 і далі.

VIII. НА БОЦІ ІНАКОДУМЦІВ

1. Москва. С. 69.
2. На згадку про знавця літератури, цінителя й перекла-

дача Богатирьова згодом російські і німецькі друзі видали 
окрему книгу: Ein Leben nach dem Todesurteil. Freundesgabe für 
Konstantin Bogatyrjow, hg. von Wolfgang Kasack, Jefim Etkind, Lew 
Kopelew, Bornheim 1982.

3. Москва/ — С. 249
4. Einblicke, S. 44
5. Москва. — С. 239. 
6. Raissa Orlowa — Lew Kopelew. Wir lebten in Köln: Aufzeich-

nungen und Erinnerungen. Hoffmann und Campe (1996). S. 105
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7. Scammell, S. 584.
8. Москва. — С. 207.
9. Verbote, S. 44f.
10. „tagebuch“, Zeitschrift für Kultur und Politik, Januar/Febru-

ar 1968. Текст передруковано і в „Verbote“, S. 46ff.
11. Verbote, S. 59ff.
12. Verbote, S. 57.
13. Москва, С. 210 і далі.
14. Воспоминания, С. 56 і далі.
15. Москва. — С. 212 і далі.
16. Москва. — С. 213.
17. Москва. — С. 166.
18. Див. також: Maria Birger: Gruppenbild mit Lew Kopelew. 

Die Bedeutung des russischen Dissidenten für die bundesdeutsche 
Öffentlichkeit. Magisterarbeit Universität Köln, Köln 2010, S. 62.

19. Москва. — С. 211.
20. Briefwechsel, S. 113
21. Лист від 29 жовтня 1968, Архів Макса Фріша, ETH Zürich.
22. Briefwechsel, S. 115ff.
23. Москва. — С. 211.
24. Воспоминания. — С. 354.
25. Лист до Макса Фріша від 29 жовтня 1968 року.
26. Детальніше про мотив Дон Кіхота С. 180 і далі.
27. Воспоминания. — С. 354.
28. Див. розділ VII. — С. 206 і далі.
29. Scammell, S. 744f; див. розділ VII. — С. 162 і далі.
30. Briefwechsel, S. 253.
31. Scammell, S. 810.
32. Briefwechsel, S. 255f.
33. Im Willen zur Wahrheit, S. 29f.
34. Там само S. 29f.
35. Solschenyzin, Offener Brief, S. 52, див. прим. 230.
36. Briefwechsel, S. 268f.
37. Briefwechsel, S. 286.
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38. «Брехню можна перемогти тільки правдою». Ця поле-
мічна відповідь на «Відкритий лист» Солженіцина згодом з’я-
вилася німецькою мовою в антології Копєлєва «Im Willen zur 
Wahrheit» («В ім’я істини»).

39. Im Willen zur Wahrheit, S. 34.
40. Im Willen zur Wahrheit, S. 60ff.
41. Andrei Sacharow: Wie ich mir die Zukunft vorstelle, Zürich 

1968.
42. Briefwechsel, S. 280.
43. Briefwechsel, S. 282.
44 Heinrich Böll, Heinrich Vormweg: Weil die Stadt so fremd 

geworden ist ... Gespräche, Bornheim-Merten 1985, S. 27ff.
45. Briefwechsel, S. 265.
46. Die Zeit, 14.9.1979.
47. Briefwechsel, S. 205ff.
48. Див. С. 189 і далі.
49. Briefwechsel, S. 267.
50. Briefwechsel, S. 648.
51. Briefwechsel, S. 288f.
52. Die Zeit, 30.1.1981.
53 Birger: Gruppenbild mit Lew Kopelew, S. 59ff.
54. Briefwechsel, S. 289f.
55. Briefwechsel, S. 304.
56. Текст, який вийшов у „Zeit-Magazin“ (1976) передрукова-

но в: Verbote, S. 101ff.
57. Aufbewahren für alle Zeit! Hamburg: Hoffmann und Campe 

1976. S. 602ff.
58. Briefwechsel, S. 679
59. Dagmar Hermann, in: Zauber und Abwehr, S. 209, Westöstli-

che Spiegelungen, München 2003
60. Хранить. Ч. 1. С. 163, С. 229.
61. Briefwechsel, S. 368.
62. Verbote!, S. 10ff.
63. Белла Ахмадуліна, 1937–2010, популярна російська пое-

теса, есеїстка й перекладачка.
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64. Max Frisch: Tagebuch II, Frankfurt a. M. 1972, S. 161. Юрій 
Любімов (1917–2014) відомий режисер і засновник Театру на Та-
ганці.

65. Лист від 20 травня 1970, Архів Макса Фріша, Федеральна 
вища технічна школа Цюріха.

66. Див. С. 214.
67. Лист від 12 вересня 1972 року, Архів Макса Фріша, Феде-

ральна вища технічна школа Цюріха.
68. Див. на цю тему Передмову (Прелюдія) до цієї книги.
69. Лист від 5 грудня 1974 року, Архів Копєлєва, Науково-до-

слідний центр Східної Європи, Бременський університет.
70. Там само.
71. Marion Gräfin Dönhoff: Menschen, die wissen, worum es 

geht. Politische Schicksale 1916 bis 1976, Hamburg 1976.
72. Rede zur Eröffnung einer Ausstellung über Reisebilder von 

Marion Dönhoff im Kopelew-Forum 2014.
73. Dönhoff: Menschen, die wissen, worum es geht. S. 79f.
74. Lew Kopelew: Sie weiß, worum es geht — Marion Gräfin 

Dönhoff, in: Laudationes, Göttingen 1993.
75. Marion Gräfin Dönhoff: Ein später Tolstoi, in: Die Zeit, 

Nr. 21, 16. Mai 1980.
76. Лист від 8 травня 1981 року, Архів, Фонд Дьонгофф, Гам-

бурґ.
77. Briefwechsel, S. 331.
78. Див. С. 147f.
79. Gespräch mit Gerd Ruge, in: Worte werden Brücken.
80 Див. С. 187f.
81. NZZ, 6.7.1977.
82. Die Zeit, 20.1.1977.
83. Москва. С. 242 і далі.
84. Москва, С. 244.
85. Verbote, S. 23.
86. Der Spiegel, 11.2.1980.
87. Sonnenberg: Die Kopelewsche Brücke, S. 43.
88. Zeitgenossen, S. 201ff.
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89. Zeitgenossen, S. 231.
90 Zeitgenossen, S. 230ff.
91. Worte werden Brücken, S. 243.
92. Der Spiegel, 11.2.1980.
93. Там само.
94. Воспоминания, S. 230.
95 Briefwechsel, S. 327.
96. Хоча багато євреїв, які хотіли виїхати з Радянського 

Союзу в той час, подавали за офіційну причину еміграцію в Із-
раїль, далеко не всі з них насправді емігрували в цю країну, 
а оселялися в інших державах.

97. Briefwechsel, S. 332.
98. Briefwechsel, S. 333.
99. Briefwechsel, S. 363ff.
100. Briefwechsel, S. 368f.
101. Briefwechsel, S. 374.
102. Див. також: Birger: Gruppenbild mit Lew Kopelew, S. 72ff.
103. Briefwechsel, S. 392.
104. Briefwechsel, S. 383ff.
105. Briefwechsel, S. 389ff.
106. Gerd Ruge: Der unbeugsame Held, in: Lew Kopelew Forum, 

Köln (Hg.): Von Moskau an den Rhein. Der Humanist Lew Kopelews 
in Nordrhein-Westfalen. Dokumentation zur gleichnamigen Aus-
stellung, Nümbrecht 2008, S. 125ff.

107. Briefwechsel, S. 408.
108. Briefwechsel, S. 417.
109. Москва, С. 89, 95.
110. Документи «Штазі» від 29 грудня 1977 року. У копі-

ях матеріалів, що стосуються особистості Копєлєва, наданих 
автору на прохання Федерального уповноваженого у справах 
«Штазі», деякі рядки іноді навмисно затерті.

111. Документи «Штазі» від 10 квітня 1980 року.
112. Joachim Walther: Sicherheitsbereich Literatur. Schriftsteller 

und Staatssicherheit in der Deutschen Demokratischen Republik, 
Berlin 1996, S. 605.
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113. Документи «Штазі» від 2 грудня 1981 року.
114. Briefwechsel, S. 417.
115. Див. на цю тему детальну примітку в Листуванні Бьол-

ля з Копєлєвим, S. 707.
116. Scammell, S. 855.
117. Мы жили в Кёльне, С. 16.
118. Мы жили в Кёльне, С. 16.
119. Лист від 27 жовтня 1980. Архів Копєлєва, Науково-до-

слідний центр Східної Європи, Бременський університет.

IX. ЕМІГРАЦІЯ В НІМЕЧЧИНУ

1. Мы жили в Кёльне, С. 17 і далі.
2. Ленінградський лірик Ігор Бурихін емігрував до Німеч-

чини кілька років до того разом зі своєю дружиною Оленою 
Варгафтік (учениця Копєлєва).

3. Москва. — С. 261.
4. Див. — С. 39 і далі.
5. Мы жили в Кёльне. — С. 36.
6. Raissa Orlowa-Kopelew: Warum ich lebe, Göttingen 1990, 

S. 33.
7. Мы жили в Кёльне, С. 52 і далі.
8. Мы жили в Кёльне, С. 56.
9. Москва, С. 260.
10. Der Spiegel, 26.1.1981
11. Мы жили в Кёльне. С. 66.
12. Мы жили в Кёльне. С. 70.
13. Мы жили в Кёльне. С. 73 і далі.
14. Мы жили в Кёльне. С. 181.
15. Ulrich Schiller, in: Von Moskau an den Rhein, S. 183ff.
16. Мы жили в Кёльне. — С. 77.
17. Lillian Hellman, Forword, in: Lev Kopelev, To be Preserved 

Forever. Philadelphia and New York, 1977.
18. Мы жили в Кёльне. — С. 78.
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19. Мы жили в Кёльне. — С. 83.
20. Friedenspreis des Deutschen Buchhandels 1981. Laudatio 

und Dankesrede. Börsenverein des Deutschen Buchhandels, Frank-
furt a. M.

21. Мы жили в Кёльне. — С. 85.
22. Цит. з промови з нагоди вручення Премії німецьких 

книгарів, Frankfurt a.M., herausgegebenen Redetexten zum Frie-
denspreis 1981, S. 8ff.

23. Про той факт, що Томас Манн до і під час Першої сві-
тової війни також розводився у вельми оманливому націона-
лістичному й антидемократичному тоні, Копєлєв під той час, 
ймовірно, знав уже більше. У всякому разі, за півтора десятиліт-
тя потому, в розмові з Ґердом Кьоненом на тему «картин непо-
літичного» Манна, він прокоментував це таким чином: «Томас 
Манн був блискучим поетом, але не блискучим політиком. І за-
лежний від свого хронотопу, часу й простору 1914–1918 рр., він 
зробив з цього вельми одіозні висновки: що Німеччина і Росія 
повинні діяти спільно проти декадентського Заходу тощо» в: 
West-östliche Spiegelungen, Reihe A, Band 5, Deutschland und die 
Russische Revolution 1917 — 1924, München 1998, S. 15.

24. Wolfgang Eichwede, Jahrhundertbiographie, in: Osteuropa, 
3/2012, S. 62.

25. Mechthild Keller: Neuenhöfer Allee 41 — ein Tag wie viele, 
in: Von Moskau an den Rhein, S. 209ff.

26. Там само S. 53ff.
27. Там само S. 53ff.
28. Мы жили в Кёльне. С. 150.
29. Мы жили в Кёльне. С 195.
30. Doris Kaufmann: „Gute Russen“ im Gedächtnis der Deut-

schen. Briefe an Lev Kopelev, 1981–1997, in: Osteuropa 2012, Auf-
rechter Gang, S. 85ff.

31. Karl-Heinz Korn: „Ein ganz normaler Tag in der Neuenhöfer 
Allee“, in: Von Moskau an den Rhein, S. 203.

32. Lew Kopelew: Ein Dichter kam vom Rhein. Heinrich Heines 
Leben und Leiden, München 1986, S. 10. У передмові Копєлєв ви-
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словлює свою подяку своїй редакторці Едіт Кайзер за її всебіч-
ний і експертний внесок в створення нового переглянутого ви-
дання книги «Гайне».

33. Lew Kopelew: Kinder und Stiefkinder der Revolution. Uner-
sonnene Geschichten, München 1983, S. 7.

34. Щодо єврейського питання у СРСР див. Росіянин єврей-
ського походження, С. 31 і далі.

35. Im Willen zur Wahrheit.
36. Der heilige Doktor Fjodor Petrowitsch. Die Geschichte des 

Friedrich Joseph Haas — Bad Münstereifel 1780 — Moskau 1833, 
erzählt von Lew Kopelew, Hamburg 1984.

37. Worte werden Brücken, S. 116f.
38. Мы жили в Кёльне. С. 141.
39. Мы жили в Кёльне. С. 65.
40. Mechthild Keller: Die „Geburtsstunde des ‚Wuppertaler 

Projekts‘“, in: Von Moskau an den Rhein, S. 47.
41. West-östliche Spiegelungen. Reihe A, Band 1, München 1985, 

S. 13.
42. Щодо цього див. також: Wolfgang Eichwede: Jahrhundert-

biographie, in: Osteuropa 3/2012, S. 66.
43. West-östliche Spiegelungen, Reihe A, Band 1, Einleitung.
44. West-östliche Spiegelungen, Reihe A, Band 5, Deutschland 

und die russische Revolution 1917 — 1924, München 1998, S. 44ff.
45. West-östliche Spiegelungen, Reihe A, Band 5, S. 805ff.
46. West-östliche Spiegelungen, Reihe A, Band 1, München 

1985, S. 34.
47. Вартують згадки стаття Ґерда Кьонена „Betrachtungen 

eines Unpolitischen. Thomas Mann über Russland und den Bolsche-
wismus“ або дослідження Костянтина Азадовського „Blick ins 
Chaos. Hermann Hesse über Deutschland und Russland“ (обидва 
тексти у Томі 5, Серія A), розділ „Westler und Slavophile — unver-
söhnliche Brüder“, написана багатьма авторами (Том 3, Серія B) 
або стаття Томаса Урбана „Ilja Ehrenburg als Kriegspropagandist“ 
(у тому вибраного „Traum und Trauma“ і в: West-östliche Spiege-
lungen, Neue Folge, Band 3).
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48. Див. С. 196 і далі.
49. Архів Копєлєва, Дослідницький центр Східної Європи, 

Бременський університет.
50. Ulrich Schiller: Kopelew–Solschenizyn. Eine schwierige 

Freundschaft. Vortrag am Kopelew-Forum Köln, 29.1.2009. Шил-
лер дружив з Копєлєвим, відколи в 1960-х роках працював ко-
респондентом WDR в Москві. Згодом, як і Копєлєви, він жив 
в Кьольні.

51. «Новый Мир», 2008, № 9.
52. Див. С. 196 і далі.
53. Alexander Solschenizyn: Meine amerikanischen Jahre, Mün-

chen 2007, S. 311–319.
54. http://www.rodon.org/sai/np.htm.
55. Meine amerikanischen Jahre, S. 206f.
56. Meine amerikanischen Jahre, S. 288ff.
57. Москва. С. 76 і далі.
58. У різних виданнях «Билося теля з дубом» є чимало до-

даткових заміток або змін.
59. Див. — С. 196 і далі.
60. Бенедикт Сарнов. Феномен Солженицына. — М.: Эксмо, 

2012. — С. 820.
61. І автору цієї книги Копєлєв особисто передавав копію 

згаданих листів.
62. Чорні сотні: загальний термін для монархічних націо-

налістичних організацій в останні десятиліття царської імпе-
рії. Почасти підтримувані царською владою, ці організації були 
в числі організаторів антисемітських погромів і терористичних 
акцій проти революціонерів-антимонархістів.

63. З приводу смерті Раї Копєлєв отримав 2 червня 1989 ро-
ку телеграму від Солженіцина з таким текстом: «Ми поділяємо 
ваше горе. Саня, Аля» (дружина О. С.).

64. Meine amerikanischen Jahre, S. 311ff.
65. Syntaxis Nr. 32, 2001; див. також: Ulrich Schiller, Macht 

außer Kontrolle, Berlin 2003, S. 208ff.
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66. Jewgenij Jewtuschenko: Der Wolfspass. Abenteuer eines 
Dichterlebens, Berlin 2000, S. 391ff.

67. Див. С. 196 і далі.
68. Мы жили в Кёльне. С. 280 і далі.
69. Briefwechsel, S. 429.
70. Мы жили в Кёльне. С. 143.
71. Мы жили в Кёльне. С. 333 і далі.
72. Мы жили в Кёльне. С. 334.
73. Warum ich lebe, S. 51.
74. Мы жили в Кёльне. С. 411.
75. Цит. за: Die Kopelewsche Brücke, S. 94.
76. Славістка Гелен фон Сахно детально задокументувала 

цю полеміку і реакції на неї під назвою «Історія Льва Копєлєва» 
в «Süddeutschen Zeitung» від 18 лютого 1989 року.

77. Див. С. 230.
78. Див. звіт Гелен фон Сахно, прим. 538.
79. Мы жили в Кёльне. С. 314.
80. Мы жили в Кёльне. С. 351 і далі.
81. Raissa Orlowa-Kopelew: Die Türen öffnen sich langsam, 

Hamburg 1984, S. 138.
82. Воспоминания.
83. Raissa Orlowa-Kopelew: Briefe aus Köln über Bücher aus 

Moskau, Köln 1987.
84. Raissa Orlowa: Als die Glocke verstummte. Alexander Her-

zens letztes Lebensjahr, Berlin 1988.
85. Raissa Orlowa. Lew Kopelew. Wir lebten in Köln: Aufzeich-

nungen und Erinnerungen. Hoffmann und Campe (1996). S. 351.
86. Мы жили в Кёльне. С. 378.
87. Мы жили в Кёльне. С. 364.
88. Див. С. 48.
89. Мы жили в Кёльне. — С. 433 і далі.
90. Мы жили в Кёльне. — С. 454.
91. „Donau Kurier“, 30./31.12.1989, in: Und dennoch hoffen.
92. Freiheit und Verantwortung, in: Und dennoch hoffen, S. 129ff.



367

Примітки

93. „Für Christa Wolf“, in: Thomas Anz (Hg.): Es geht nicht 
um Christa Wolf. Der Literaturstreit im vereinigten Deutschland, 
Frankfurt a.M. 1995, S. 117ff.

94. Архів Копєлєва, Дослідницький центр Східної Європи, 
Бременський університет.

95. Wolf Biermann: Nur wer sich ändert, bleibt sich treu, in: Die 
Zeit, 24.8.1990.

96 Anz (Hg.): Es geht nicht um Christa Wolf, S. 59.
97. Витяги з цього листа у „Spiegel“ 3/1992.
98. Der Spiegel, 3/1992.
99. Архів Копєлєва, Дослідницький центр Східної Європи, 

Бременський університет.
100. Починається цей славетний сонет такими рядками: 

Tired with all these, for restful death I cry/As to behold desert a beg-
gar born. Бірман переклав його на німецьку так: Müd müd von 
all dem schrei ich nach dem Schlaf im Tod/Weil ich ja seh: Verdienst 
geht betteln in dem Staat. (Wolf Biermann: Das ist die feinste Liebes-
kunst. 40 Shakespeare Sonette. Englisch-Deutsch, Köln 2004).

101. Dichterin unter geteiltem Himmel, in: Lew Kopelew: Lau-
dationes, Göttingen 1993. Текст надруковано теж в: Christa Wolf: 
Moskauer Tagebücher. Wer wir sind und wer wir waren, Berlin 2014.

102. „Arbeit am Staat“, FAZ 14.10.1995.
103. Заклик задокументовано в: Neue Gesellschaft, Frankfur-

ter Hefte 4, 1990.
104. Der Spiegel, 49/1990.
105. Рукопис передачі «Радіо Свобода» в 2002 році з витяга-

ми з попередніх розмов з Левом Копєлєвим.
106. Und dennoch hoffen, S. 164.
107 „Es herrscht ein kalter Bürgerkrieg“, in: Die Zeit, 26.3.1993.
108. Lew Kopelew: Russland — eine schwierige Heimat, Göttin-

gen 1995.
109. Мы жили в Кёльне. С. 443.
110. Sonnenberg: Die Kopelewsche Brücke, S. 132.
111. Die Zeit, 30.10.1992.
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112. Lukas Beckmann/Lew Kopelew (Hg.): Gedenken heißt 
erinnern. Petra Kelly, Gert Bastian, Bornheim 1993.

113. Saskia Richter: Die Aktivistin. Das Leben der Petra Kelly, 
München 2010, S. 327.

114. Див. прим. 570.
115. Die Zeit, Nr. 40, 27 вересня 1996 року.
116. Christa Wolf: Totenrede für Lew Kopelew, in: Christa Wolf, 

Moskauer Tagebücher

X. ЕПІЛОГ

1. Aus der Geschichte lernen, in: Und dennoch hoffen, S. 188.
2. Утоли моя печали. — С. 345.
3. Jewtuschenko: Der Wolfspass, S. 398.
4. Neue Zürcher Zeitung, 15.5.2015.
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Іменний покажчик
А

Адмоні Володимир 160, 174
Азадовський Костянтин 150, 157, 339
Аймермахер Карл 278
Айхведе Вольфґанґ 14
Аксьонов Василь 178, 242, 357
Аллілуєва Надія 148
Аллілуєва Світлана 148–150
Амундсен Роальд 41
Андерсон Саша 314, 316
Андрєєва (член ЦК) 143
Анц Томас 314
Арендт Армін 270
Аржак Микола (псевдонім Юлія Даніеля) 171
Аршанський Михайло 22, 136, 143
Ахмадуліна Белла 11, 60, 247, 359
Ахматова Анна 15, 160, 172–178, 222, 224

Б

Бабель Ісаак 152
Бальзак Оноре де 90
Бар Еґон 235, 237, 242
Бастіан Герт 323–325
Беднарц Клаус 98, 237, 247, 250, 263, 331
Бейден-Павелл Роберт 27
Беккет Самюель 147
Бекман Лукас 324
Берзер Анна (Ася) 153, 290
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Берія Лаврентій 22, 105, 126, 269, 342, 348
Бєлкін Абрам 109, 139
Бєляєв (майор, номінальний очільник Антифа-школи) 101–103, 
109–111, 143
Білецький Олександр 75
Біргер Борис 160, 221
Бірман Вольф 165, 167, 309, 313–318, 334, 367
Бітов Андрій 307
Богатирьов Костянтин 160, 181, 216
Богров Дмитро 294
Боннер Олена 230, 247
Бранд Гаральд 263
Брандт Віллі 10, 25, 208, 209, 219, 235, 237, 242, 251, 252
Бредель Віллі 89
Брежнєв Леонід 35, 47, 171, 208, 282, 301
Брехт Бертольд 93, 144, 163, 164, 167, 185, 214, 216, 253, 268, 276, 
310, 317, 356
Бродський Йосип 166, 170, 171, 173, 223
Бобир (голова сільської ради) 62, 63
Булгаков Михайло 16, 213
Булганін Микола 126, 230
Бухарін Микола 45, 138
Бьолль Гайнріх 10, 14, 19, 25, 98, 101, 139, 144, 148, 155–163, 170, 
174, 177, 178, 182, 188, 189, 193, 194, 197, 202–214, 216, 218, 219, 223, 
224, 228, 229, 234, 235, 237–242, 244, 245, 247, 249, 254, 257, 271, 299–
301, 320, 334, 335, 362
Бьолль Аннемарі (у дівоцтві — Чех) 156, 160, 161, 239, 241, 249
Бьорн Людвіґ 268

В

Вайґель Олена 164
Вайзенборн Гюнтер 214
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Вайнерт Еріх 89, 95, 99, 144
Вайт Патрік 156
Вайцзеккер Ріхард фон 299
Валенса Лєх 10
Вальрафф Гюнтер 299
Ващенко (голова сільської ради) 59, 60
Веллс Герберт 93
Верчено Юрій (директор видавництва «Молода гвардія») 184–
186, 188
Вишинський Андрій 22, 342
Вігдорова Фріда 170
Вінс Пауль 243–245
Вінсент (син Гайнріха Бьолля) 249
Войнович Володимир 160, 180, 224
Волков Олександр (голова Контрольної комісії ВЛКСМ) 46
Володін Інокентій (герой роману «У колі першому») 119
Вольф Герхард 214, 299, 309, 311, 312
Вольф Кріста 25, 165, 167, 170, 311–314, 317, 318, 331, 333
Ворошилов Клемент 31

Г

Гааз Фрідріх 260, 261, 268, 270
Гаґельштанґе Рудольф 155
Гайне Герман 220, 268, 272, 364
Гайнеманн Штеффен 263, 308, 330
Галансков Юрій 185
Галант Ілля (професор) 31
Гамсахурдія Звіяд 225–227
Гамсахурдія Костянтин 225
Ганс Р. (німецький дезертир) 99
Гарун ар-Рашид 70
Гееб Фрітц 203
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Гелен фон Сахно 366
Геллман Ліліан 134, 256
Гемінґвей Ернст 90, 140, 152, 157, 343
Гердер (перекладач) 220
Герлах Ріхард 155
Герман Даґмар 263, 265, 331
Герцен Олександр 195, 266, 307
Гідаш Антал 147, 223
Гійом Гюнтер 208
Гінзбург Євгенія 101, 160, 173, 176–178
Гінзбург Олександр 185
Гітлер Адольф 61, 69, 73, 74, 77, 95, 284, 328, 329
Гобсбаум Ерік 184
Гольдхаген Джоні 328–330
Горбачов Михайло 301–304, 309, 320–322, 334
Горький Максим 92, 95, 107, 132–135, 148, 149, 166, 180, 195, 207, 
251, 256, 276, 290, 293, 317, 326
Грасс Гюнтер 210, 271, 299
Григоренко Андрій 229
Григоренко Петро 227, 228, 229, 242, 259
Грін Грем 162, 163
Гуземанн Віллі 55, 56
Гумільов Лев 174

Ґ

Ґарет Джонс 73
Ґоттшед Йоган Кристоф 220, 272
Ґрайнер Криста 313
Ґрайнер Ульріх 311
Ґрюнтер Райнер 271
Ґундольф Фрідріх 221
Ґьоте Йоган Вольфґанґ 168, 213, 214, 217, 220, 223, 234, 235, 243, 272, 275



373

Іменний покажчик

Д

Д’Антес Жорж-Шарль 117
Далай Лама 324
Данилевський Микола 199
Даніель Юлій 171–173, 185, 216, 223
Джугашвілі Яков 148
Діккенс Чарльз 156
Дітер В. (німецький дезертир) 99
Достоєвський Федір 153, 161, 195, 206
Драйзер Теодор 90, 93
Дубчек Олександр 189
Дудинцев Володимир 141
Дункан Айседора 39
Дьонгофф Маріон (графиня) 25, 210, 219–222, 242, 257, 258, 283, 
331, 360
Дюранті Волтер (московський кореспондент «New York Times») 
73

Е

Еренбург Ілля 137–141, 160, 166, 276
Еткінд Юхим 160, 181, 242, 259, 282, 283, 285, 287, 295, 302, 331

Є

Євтушенко Євген 298, 335, 336
Єжов Микола 22, 71, 84, 348
Єльцин Борис 321, 322, 327, 328
Єсенін Сергій 39, 41, 344

Ж

Жданов Андрій 269



374

Іменний покажчик

Жуков Георгій 142
Журавльов (директор заводу, персонаж роману «Відлига») 137, 
138

З

Забаштанський Міля (начальник відділу політичного управ-
ління 50-ї армії) 99, 100, 102, 103, 109–111, 143
Загоскін Михайло 29
Зак (майор) 151
Заменгоф Людвік 29
Захаров Євген 68, 82, 339, 345, 350
Зеґерс Анна 25, 164–167, 170, 214, 310, 317
Зеґшнайдер-Брюкнер Бріґітт 263, 309, 331
Зейдліц Вальтер фон (німецький генерал) 99
Зинов’єв Григорій 34, 77, 78
Зощенко Михайло 172

І

Іванова Валентина (колега Лева по «Шарашці») 125
Іванов (заарештований дипломат) 119
Іванов В’ячеслав (Кома, зять Лева) 331
Іскандер Фазиль 305, 307

К

Кафка Франц 147
Каганова Софія Борисівна (мати Лева) 17, 19, 20, 48, 207
Каганович Лазар 68–71, 126
Кайзер Едіт 108, 364
Каменєв Лев 34
Камю Альбер 285
Каппелер Андреас 338



375

Іменний покажчик

Капусцінський Ришард 184
Кауфман Доріс 267
Квіцинський Юлій (посол СРСР у ФРН) 303
Келлер Мехтгільд 263, 330
Келлі Петра 324, 325
Кінґ Мартін Лютер 324
Кіров Сергій 77, 88
Кіссінджер Генрі 10
Классен Марія 173, 339
Клінґер Фрідрих 220
Клубман Марк 22 
Кнаус Альбрехт 306
Колчинська Надія (перша дружина Лева) 45, 47–49, 67, 78, 84, 100, 
105, 109, 127, 128, 131, 132, 135, 136,  308
Коль Гельмут 10
Кольцов Михайло 31
Копєлєв Зиновій Якович (батько Лева) 128, 207
Копєлєв Олександр (молодший брат Лева) 17, 26, 95, 96, 128
Копєлєва Майя (донька Лева) 48, 127, 131, 135, 136, 146, 206, 316, 
355
Копєлєва Олена (донька Лева) 48, 131, 135
Корн Карл-Гайнц 262, 264, 265, 267, 299, 309, 317, 330, 331, 339
Корнілов Володимир 160, 180, 222, 224, 305
Короленко Володимир 27
Кромвель Олівер 87
Кручинський Михайло 143
Кубланов Борис (інструктор політвідділу) 104
Куйбишев Володимир 95
Кун Аґнеса 147, 148, 223, 326
Кун Бела 147, 326
Купрін Олександр 341
Кьонен Ґерд 93, 275, 363
Кьоппен Вольфганґ 214



376

Іменний покажчик

Л

Лідя Лазарєвна (російська вчителька Лева) 27
Левіна Валентина 143
Ленін Володимир 11, 28, 41, 55, 67, 68, 86, 87, 92, 93, 110, 293, 294, 
319
Ленц Зіґфрід 211, 220, 271
Леонас Володимир 326
Леонене Марія 326, 327, 339
Литвинов Максим (міністр закордонних справ СРСР) 190
Литвинов Павло (дисидент, зять Лева) 71, 190, 206, 227, 247, 255, 
295
Литвинова Лариса (молодша дочка Майї та Павла Литвинових) 
206
Ліберзон Давид 133
Ліберзон Сюзанна 207
Лібкнехт Карл 28
Ліпкін Семен 240
Лукач Дьордь 147, 184
Люба («фронтова подруга» Лева) 100
Луначарський Анатолій 28
Любимов Юрій 216
Людвіґ Еміль 106
Люксембург Роза 28
Люхсінґер Фред 13

М

Майєр Карл (господарник) 24
Майєр-Рост Катрін 340
Майнгофф Ульріка 162
Маканін Володимир 307
Максимов Володимир 194, 204, 205, 234
Малєнков Георгій 70, 126



377

Іменний покажчик

Мандельштам Надія 7, 173, 178, 179
Мандельштам Осип 173, 178
Манн Гайнріх 90, 170
Манн Томас 260, 261, 276
Маркс Карл 28
Махно Нестор 346
Маяковський Володимир 39, 40, 344
Медведєв Рой 34, 270
Мельников Микола 54
Меркель Анґела 337
Микола I (російський цар) 191
Міллер Артур 10
Міхалков Сергій 175
Мішин (підполковник у «Шарашці») 126, 127
Молотов В’ячеслав 68–71, 126, 230, 269, 277
Моори Франц і Карл (персонажі драми Фрідріха Шиллера «Роз-
бійники») 275
Морґенер Ірмтраут 243

Н

Н. Люба («фронтова подруга» Лева Копєлєва) 100
Некрасов Віктор 160, 302
Неруда Пабло 93
Нобіле Умберто (італійський генерал) 41, 42
Новаліс 274

О

Окороков (генерал) 102, 103, 143
Окуджава Булат 305
Олена Францівна (няня Лева) 23, 24
Ольга Григорівна (друга дружина Зіновія Копєлєва, мачуха Лева) 
207



378

Іменний покажчик

Орлов Микола (партійний функціонер, чоловік Раїси Орлової) 
134
Орлова Марія (молодша донька Раїси Орлової) 135, 149, 339, 355
Орлова-Копєлєва Раїса 70, 87, 88, 91, 92, 117, 120, 121, 132–137, 
139–141, 144, 145, 147–149, 152–154, 163, 168, 169–173, 176, 180–182, 
187, 190–192, 197, 205–208, 223, 226, 233, 234, 237–241, 246, 250, 251, 
255–257, 262, 263, 266, 270, 271, 279, 289–292, 295, 296, 299, 301, 302, 
305–308, 319, 320, 324, 334
Осповат Олександр 149

П

П’ятаков Георгій 88, 92, 349
Панін Дмитро 114–117, 122–124, 151, 192, 281, 293
Папеєвич Микола 108
Пастернак Борис 141, 172, 224, 318
Паустовський Костянтин 152, 153, 160
Пітерс Вільям 150
Пітерс Лана 149
Платтен Фріц (швейцарський комуніст) 86
Пляйтґен Фріц 11, 87, 89, 208, 209, 220, 242, 243, 250, 263, 331, 333, 
339
Поліна Максимівна (няня Лева) 17, 23
Поляк Марк 43–45, 79–82
Португалов Микола 305
Постишев Павло 68, 70, 71
Просс Гедді 210, 214
Проффер Еллендей 209
Проффер Карл 209, 287
Проффер Скеммелла 288
Пунін Микола 174
Путін Володимир 322
Пушкін Олександр 90, 117



379

Іменний покажчик

Р

Рабіжанович Давид 78, 79, 81, 82
Радек Карл 88, 92, 349
Раєв Лев 78, 79, 81, 82
Райх-Раницький Марсель 169, 170
Рау Йоганнес 254, 331
Рене (син Гайнріха Бьолля) 189, 249, 299
Решетовська Наталія 121, 152, 155, 192, 287
Риков Олексій 45
Ріхтер Саскія 325
Рожанський Іван 109, 255
Рожновський Станіслав 20, 304, 305
Розанова Марія 173
Рокоссовський Костянтин 102
Роллан Ромен 93, 276
Роня (тітка Лева) 21, 22, 127
Ростропович Мстислав 11, 230, 291
Рот Мехтільдіс 262, 327
Рубін Лев (прообраз Лева в романі «У колі першому») 12, 83, 116, 
120–122, 154, 216, 288
Руґе Герд 94, 113, 240, 261, 263, 270, 271

С

Саакашвілі Михайло 227
Самойлов Давид 101, 150
Сарнов Бенедикт 365
Сахаров Андрій 10, 11, 160, 187, 193, 200, 201, 209, 223, 229–233, 
241, 247, 248, 244, 251, 259, 269, 271, 302, 305
Свердлов Яков 34
Симонов Костянтин 88, 144
Синявський Андрій 171–173, 185, 216, 223, 284
Сінклер Апт 93



380

Іменний покажчик

Скеммелл Майкл 119–121, 153, 287–289
Скрипник Микола 40, 41
Славуцька Вільгельміна 239
Славуцький Михайло 239
Слинько Іван (народний комісар соціального забезпечення в Ки-
єві) 80, 81
Снайдер Тимоті 60, 72, 73, 346–347
Солженіцин Олександр 11, 12, 14, 15, 25, 54, 83, 88, 101, 111, 115–
124, 149–155, 158, 160–163, 168, 172, 176, 177, 179, 181–183, 191–198, 
200–203, 205, 210, 216, 218, 221, 223, 224, 230, 234, 246, 256, 259, 269, 
270, 278–300, 332, 335, 336, 339, 340, 353, 359, 365
Солженіцина (Свєтлова) Наталія 246, 340
Сталін Йосип 14, 19, 31, 41, 43, 44, 57, 61, 63, 68–74, 77, 85, 87–89, 
91–93, 105, 110, 111, 113, 116, 125, 126, 128, 133, 137–139, 140, 141, 
148, 150, 176, 177, 183–185, 215, 228, 252, 269, 276, 286, 294, 322, 329, 
343, 346–348, 354
Судаков (чиновник ЦК) 142, 143

Т

Твардовський Олександр 88, 152–154, 289, 290, 291, 317
Терц Абрам (псевдонім Андрія Синявського) 171
Тєрєхов (партійний секретар) 62
Толстой Лев 93, 195, 214, 217
Томський Михайло 45
Трифонов Юрій 307
Троцький Лев 24, 28, 41, 43, 44, 92, 256
Тухачевський Михайло 89, 349
Тютчев Федір 10, 220

Ф

Фадєєв Олександр 139
Фалін Валентин (посол СРСР у ФРН) 235



381

Іменний покажчик

Федин Костянтин (голова Спілки радянських письменників 
1959–1977) 169
Фейхтванґер Ліон 91, 92, 276
Флемінг Пауль 272
Фольперт Астрід 278
Формвеґ Гайнріх (літературний критик) 203
Фрайзлер Роланд 316
Франк Леонгард 145
Франс Анатоль 93, 275
Френкель Нафталій 293
Фрід Ілля 51, 52, 78, 79, 81, 82
Фріш Макс 12, 13, 35, 181, 189, 191, 214–219, 341, 344, 358, 360
Фромм Ернст-Ульріх 12

Х

Хазбулатов Руслан 322
Халабард Семен 41
Хіма (перша няня Лева Копєлєва) 23
Хо Ши-Мін 277
Хонекер Еріх 318
Хромушина Галина 109, 143
Хрущов Микита 70, 126, 136, 137, 139–141, 154, 158, 171, 252, 348, 354
Цвєтаєва Марина 175

Ц

Цзедун Мао 192, 277

Ч

Черненко Костянтин 301
Чернов Віктор 28
Чехов Антон 27, 161, 213, 270, 335



382

Іменний покажчик

Чуковська Лідія 181, 280, 281, 305, 306
Чуковський Корній 181, 280

Ш

Шадов Йоганн 213
Шаміссо Адельберт 220
Шафаревич Ігор 161
Шварцкопф Норман (генерал армії США) 315
Шеварднадзе Едуард 302
Шерер Віра (персонаж роману «Відлига») 87, 95, 132, 134, 138
Шершер Леонід (перший чоловік Раїси Орлової) 87, 95, 132, 134
Шершер Світлана (дочка Раїси Орлової) 134, 262, 307, 308, 321, 
326, 328, 331
Шиллер Ульріх 250, 255, 263, 279, 336
Шиллер Фрідріх 25, 87, 93, 94, 154, 272, 275, 339
Ширмахер Франк 313
Шльоґель Карл 91
Шльоцер Авґуст Людвік 220
Шмідт Ганнелоре 249
Шмідт Гельмут 221, 301
Шмідт Микола 42
Шолохов Михайло 139, 172
Шопенґавер Артур 199
Шоу Бернард 93, 276
Шпенґлер Освальд 199
Штайн Вільгельм 17
Штайн Іда 17, 341
Штриттматтер Єва 310
Штриттматтер Ервін 25, 144, 164, 167, 169, 170, 310

Я

Якір Іона 89
Ячменьова Тетяна 340



383

Іменний покажчик

K

Karl-Heinz Korn 363

L

Lillian Hellman 362
Lukas Beckmann 368

M

Michael Scammell 352

S

Scammell 352, 355, 356, 358, 362

T

Thomas Urban 354

W

Wolf Biermann 367
Wolfgang Eichwede 352, 363, 364
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