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Вступ

У 2011 році іменем Петра Юхимовича Шелеста назвали вулицю 
в Деснянському районі Києва.

У квітні 2015 року Верховна Рада України прийняла чотири 
закони з декомунізації: «Про доступ до архівів репресивних орга-
нів комуністичного тоталітарного режиму 1917–1991 років», «Про 
засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацист-
ського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди 
їхньої символіки», «Про правовий статус та вшанування пам’яті 
борців за незалежність України у XX столітті», «Про увічнення пе-
ремоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років». Ці 
закони зміцнили правову базу, що мала посприяти утвердженню 
національно-державницького історичного наративу і поширенню в 
колективних уявленнях українських громадян такого бачення ми-
нулого, у центрі якого була б цінність української незалежності.

У 2017 році вулицю Шелеста перейменували на честь україн-
ського лікаря, громадського діяча, політичного в’язня радянських 
часів Миколи Григоровича Плахотнюка*.

* Плахотнюк Микола Григорович (1936–2015) – лікар, випускник Київ-
ського медичного училища, сільський фельдшер. У 1960 році вступив до 
Київського медінституту на лікувальний факультет. Був комсоргом групи і 
відповідальним за сектор культури в факультетському профбюро. У 1963 році 
написав листа до Міністерства вищої освіти УРСР, у якому запропонував, щоб 
викладання велося українською мовою, бо в інституті навчаються переважно 
українці або ті, хто вивчав українську в школі. У грудні 1963 року брав участь 
у похороні Василя Симоненка, організував вечір його пам’яті, виступав на 
захист заарештованого студента медінституту Я. Геврича, у 1967 році брав 
участь у маніфестації біля будинку ЦК Компартії України, у 1969 році ви-
ступав на захист поета І. Сокульського. Звільнений з роботи у медінституті, 
у січні 1972 року заарештований, направлений до спецпсихлікарні. Вийшов 
із лікарні у 1981 році і того самого року був заарештований, звільнений 
умовно-достроково у 1984 році. Працював лікарем у Лисичанську та Києві. 
З 1991 року – член Українського комітету «Гельсінки-90», член Проводу Все-
українського товариства політичних в’язнів і репресованих.
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Абсолютно не підлягає сумніву те, що Микола Григорович 
своїм відважним і страдницьким життям заслуговує на увічнення. 
Питання полягає в іншому: що робити з Петром Юхимовичем? Він 
із когорти тих, хто також любив Україну, але вочевидь не впису-
ється в рамки однолінійно потрактованої декомунізації. Навряд 
чи варто забувати, що за доби становлення та існування УРСР 
далеко не всі були петлюрівцями, членами Організації Україн-
ських Націоналістів, бійцями Української Повстанської армії чи 
дисидентами. Через ті чи інші обставини люди могли перебувати 
в лавах Комуністичної партії, але від того вони не були меншими 
патріотами України.

Петро Шелест є виразним прикладом саме таких діячів. Дирек-
тор підприємств, згодом перший секретар ЦК Компартії України, 
потім вимушений «пенсіонер» у розквіті сил, зобов’язаний мешкати 
у Москві та затаврований як «націоналіст», він був приречений на 
забуття в 1970–1980-х роках. Як можна здогадатися, виникло це 
забуття не само по собі, не автоматично, а за помахом «чарівної 
політичної палички», що її тримали у своїх руках тодішні партійні 
керівники та ідеологи.

Пам’ять про Шелеста почала повертатись у суспільний дискурс 
під час «перебудови» з кінця 1980-х років. Специфіка полягала в 
тому, що самі комуністи (допоки Компартія України остаточно не 
була заборонена) не дуже прагнули згадувати про нього. Їм ближче 
до серця був (і залишається) майстерний політичний міметист, 
конкурент і наступник Шелеста на посаді першого секретаря ЦК 
Компартії України Володимир Васильович Щербицький*.

Саме його 85-ліття відзначили в лютому 2003 року в Україні 
на державному рівні. А про 95-ліття Шелеста того ж року якось 
«забули». За п’ять років, на початку 2008-го, авторові цих рядків 

*  Щербицький Володимир Васильович (1918–1990) – партійний і держав-
ний діяч, у 1957–1961 роках – секретар ЦК Компартії України, у 1961–1963 
і 1965–1972 роках – Голова Ради Міністрів УРСР. Був близьким приятелем 
Леоніда Брежнєва і жорстким конкурентом Петра Шелеста у боротьбі за по-
саду першого секретаря ЦК Компартії України. Сприяв поваленню Шелеста, 
отримав цю посаду у травні 1972 року, перебував на ній понад сімнадцять 
років. Не сприйняв політику перебудови, започатковану генсеком ЦК КПРС з 
1985 року Михайлом Горбачовим. Фактично до осені 1989 року, тобто до вихо-
ду Щербицького на пенсію, Україна вважалася «заповідником комунізму».
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разом з академіком НАН України Юрієм Левенцем довелося пе-
реконувати тодішнє керівництво створеного третім Президентом 
України Віктором Ющенком Українського інституту національної 
пам’яті (УІНП) у тому, що варто внести пропозицію і відзначити 
100-річчя Петра Шелеста. Нічим наші ініціативи не закінчилися. 
Знов, як і після своєї опали 1972 року, не «вписувався» Петро 
Юхимович у нові комеморативні цінності. Тоді ми самі вирішили 
провести круглий стіл у стінах нашого Інституту політичних та 
етнонаціональних досліджень НАН України. Так і зробили.

Із Москви приїхав молодший син Шелеста Віталій Петрович. 
Прийшло чимало відомих людей, серед яких був і другий Президент 
України Леонід Кучма, а ось запрошеного першого Президента 
Леоніда Кравчука, про якого Шелест так тепло відгукувався, не 
було. Натомість чомусь з’явилося керівництво згаданого Україн-
ського інституту національної пам’яті, яке перед тим начебто без 
ентузіазму сприйняло ідею круглого столу.

Принаймні тричі в Україні відбувалася значна корекція курсу 
державної політики пам’яті: у 2005–2006-му, потім у 2010-му і 
2014–2015 роках. Ці зміни відбувалися в результаті президентських 
виборів як реалізація політичної програми нового президента.

Тепер маємо новий, «декомунізаційний» тур забуття Петра 
Шелеста. Звідси й топонімічна амнезія щодо цього діяча. Чимось 
цей тур дуже схожий на той, який свого часу організували радян-
ські лідери.

Тут, мабуть, варто коротко торкнутися власне проблеми лідер-
ства. Політологи-теоретики стверджують, що політичне лідерство 
відрізняється від політичного керівництва. Останнє передбачає 
достатньо жорстку й формалізовану систему відносин панування-
підпорядкування. Тоді як політичне лідерство є владою, здійсню-
ваною одним або декількома індивідами, з метою стимулювати 
членів нації до дій.

Якщо екстраполювати згадані й інші дефініції на Петра Шелес-
та, то вони чудово йому пасують. Тим паче що діяти йому довелося 
в епоху, коли харизма (або її відсутність) у лідерів і просто керів-
ників підкріплювалася значними номенклатурними «аргументами» 
(наприклад, членством у вищих керівних структурах, депутатством 
у тодішньому розумінні цього слова тощо).
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Перша сторінка автобіографії,  
написаної власноруч Петром Шелестом. 1949 рік
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А взагалі, якщо навіть зробити своєрідний «коктейль» із модних 
визначень понять «лідер» і «керівник», Петро Шелест у нього чудово 
«впишеться». Його особа включала чимало різновекторних харак-
теристик. Це дає підставу говорити й про певні парадокси Шелеста. 
А це робить його ще цікавішим для будь-якого дослідника.

Родом Петро Шелест не з «національно свідомої» Західної 
України, але його підозрювали і врешті-решт звинуватили саме в 
«націоналізмі». Досить довго він «директорував», був серед керів-
ництва або очолював важливі для радянської системи промисло-
ві підприємства і не прагнув робити політичну кар’єру. Проте в 
45 років Петро Шелест почав працювати другим секретарем, а в 
сорок дев’ять його обрали першим секретарем Київського облас-
ного комітету партії. Незабаром він очолив Компартію України, і 
дехто називав його «директором України».

...Наприкінці 1971 року співробітники тодішнього всесильного 
Комітету державної безпеки (КДБ) сповістили Шелеста про підго-
товлюваний на нього як на «ставленика Москви» замах. Чекісти 
«вирахували» терористів. Ними виявилися двоє студентів. Згадуючи 
цей епізод, Шелест записав: «Молоді люди висловлюють невдо-
волення з відсутності демократичних свобод друку і всіх засобів 
масової інформації. “Ідеологія, – кажуть вони, – грубо нав’язує 
все, і терпіти таке далі неможливо. Забагато хизування “успіхами” 
зовнішньої і внутрішньої політики, а про свій власний народ за-
мало справжньої турботи. Державні народні кошти витрачаються 
безконтрольно куди завгодно, під прикриттям “інтернаціональ-
ної допомоги”. Неприємно все це вислуховувати, тим більше, що 
справді окремі наші питання потребують докорінного перегляду. 
І я справді втілюю лінію Москви»1.

«Втілюю лінію Москви» – це слова самого Петра Шелеста, за-
писані для себе самого. Проте серед істориків, політологів, публі-
цистів утвердилася думка, що він боровся за більші права України, 
підтримував обмежену «українізацію» і взагалі наважився вима-
гати більшої пошани до республіки, в якій «директорствував», 
демонстрував московським вождям власну гідність і підкреслював 
необхідність шанобливого ставлення до минулого і сьогодення 
України.
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Іще один гідний обговорення пікантний штрих. Петро Шелест 
віддавав належне Йосифу Сталіну як керівникові, підтримав ідею 
споруди сталінського погруддя на могилі диктатора в Москві, на 
Красній площі, неподалік від ленінського Мавзолею, біля Кремлів-
ської стіни у 1969 році. Це обговорювалося на найвищому рівні 
тодішнього партійного керівництва. Разом із тим Шелест розумів, 
якими методами та якою ціною Сталін і його оточення досягали 
успіхів. У Шелестових спогадах був такий запис: «У той час – 
1932–1934 роки – в Україні був страшний голод. На селі вимирали 
від голоду сім’ями, навіть цілими селами. У багатьох місцях було 
навіть людожерство – це справжня трагедія. Та все ж колись стане 
відомо, скільки від голодної смерті в ті роки загинуло людей. Це 
був просто злочин нашого уряду, але про це сором’язливо замов-
чується. Все списується на успіхи і труднощі “зростання”»2.

Нарешті, одні «знавці» особливий акцент роблять на тому, 
що саме за Петра Шелеста були проведені арешти українських 
дисидентів, що це він «лобіював» введення радянських військ до 
Чехословаччини у 1968 році. Водночас інші «шелестознавці» на-
полегливо нагадують, що це саме Шелест, а не хтось інший усе-
таки врятував відомих українських діячів од репресій, дав указівку 
звільнити сина головнокомандувача УПА Романа Шухевича Юрія, 
який був ув’язнений у повному сенсі «за батька». Це Шелест реаль-
но опікувався розвитком української культури, стимулював на 
державному рівні проекти, що сприяли формуванню національної 
пам’яті...

Створюється достатньо парадоксальний образ Шелеста-політи-
ка. Звісно, потрібно бачити різні сторони, різні грані акторів на 
політичній авансцені. Але, мабуть, треба також визначати й до-
мінанти тієї «гри», яка для мільйонів людей має абсолютно реаль-
не значення. Спробуємо зробити це на прикладі Петра Шелеста, 
який є однією зі знакових постатей у політичній історії України 
ХХ століття.

Та перед тим коротко нагадаю дещо вже написане про нього. 
Потрібно констатувати, що в принципі не бракує документальних 
даних та інших свідчень щодо Петра Шелеста. Спектр і еволюцію 
оцінок його діяльності можна чітко простежити навіть за енцикло-
педичними і довідковими виданнями3.
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Перші спроби оцінити діяльність Петра Шелеста були здій-
снені переважно в зарубіжних публікаціях4. І донині, як, зокрема, 
засвідчує видана 2019 року книжка італійського історика Сімоне 
Аттіліо Беллецца «Берег сподівань: культурне дослідження шіст-
десятників», не згасає інтерес зарубіжних науковців до особи й 
діяльності Петра Шелеста5.

В епоху горбачовської перебудови, а надто після проголошення 
незалежності України узагальнювальні оцінки знаходимо в роботах 
українських істориків6. Нову хвилю публікацій, присвячених Петру 
Шелесту, в 2008 році стимулювало його 100-річчя7.

У виданнях мемуарного характеру, що з’явились у попере-
дні роки, діяльність Шелеста трактується по-різному8. До речі, не 
варто забувати видання, підписані ім’ям самого Петра Шелеста. 
Вони дозволяють зрозуміти спосіб його мислення та поведінки як 
політичного діяча9.

У 1995-му, 2003-му й у 2011 році побачили світ три видання 
щоденникових записів і спогадів самого Петра Шелеста10. Мос-
ковське видання було надруковане ще за його життя російською 
мовою. Два наступних (їхнім науковим редактором і упорядником 
мені довелося бути) – з’явилися в Києві українською. Вони, крім 
щоденника і мемуарів, містять документи, які свого часу підпи-
сував Шелест як перший секретар ЦК Компартії України або які 
готувалися при ньому, а також ті документи, за допомогою яких 
його «викривали» після його вимушеного від’їзду до Москви. Це 
переважно документи з фондів Центрального державного архіву 
громадських об’єднань України в Києві (колишній Партійний архів 
Інституту історії партії при ЦК Компартії України).

Публікація цих джерел дозволила відтінити або уточнити дещо 
з того, про що писав сам Петро Шелест. Крім того, до двох укра-
їнських видань я включив спогади про Шелеста, деякі публікації 
про нього, а також його інтерв’ю кінця 1980-х – початку 1990-х 
років.

Іще з 1930 року він робив щоденні записи про пережите, а з 
1974-го почав працювати над мемуарами. Доля цього рукопису 
була не такою драматичною, як, скажімо, доля мемуарів Микити 
Хрущова. Проте наприкінці 1970-х років, за словами молодшого 
сина, Віталія Петровича Шелеста, рукопис ретельно ховали, а один 
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із примірників навіть закопали в землю, побоюючись, що КДБ 
може його вилучити. На щастя, все закінчилося вдало, рукопис 
ніхто не шукав. Пізніше, із початком горбачовської перебудови, 
можна було вже реально говорити про його видання.

«Я дивився і дивлюся на своє життя відкрито... – писав Петро 
Шелест. – Не все схвалюю, не з усім погоджуюся сьогодні... Є, 
звичайно, те, про що жалкую... Є, як відомо, і суд історії. А він 
для людини, що займалася безпосередньо політикою, до того ж 
великою, має виняткове значення... Справжній суд історії ще по-
переду. І надія, і бажання моє – нехай на суді історії... будуть і мої 
свідчення»11. Так і сталося.

Отже, є всі підстави констатувати, що наявна історіографія та 
архівно-джерельна база дозволяють скласти повноцінну наукову 
біографію Петра Шелеста, хоча на сьогодні такого роду спроб іще 
не було. Поза сумнівом, вони будуть, проте автор цієї книжки ста-
вить перед собою скромніше завдання: лише окреслити життєвий 
шлях і спробувати оцінити політичну долю Петра Шелеста.

Завершуючи цю вступну частину, я хотів би щиро подякувати 
всім, хто допомагав мені в роботі над книжкою. Особлива подяка 
Борису і Віталію Шелестам, синам Петра Юхимовича, а також його 
внукові Петру Борисовичу. Вони консультували мене, відповідали 
на мої вдалі і невдалі запитання, допомагали у пошуках матеріа-
лів. Окреме спасибі директорці Центрального державного архіву 
громадських об’єднань України в Києві Ользі Бажан і директору 
Галузевого державного архіву Служби безпеки України Андрієві 
Когуту за допомогу й сприяння в моїй роботі. Я щиро вдячний ви-
давцям за їхній інтерес до політичної історії України і до тих, хто 
її, власне, персоніфікував своїм життям і діяльністю. У ХХ столітті 
серед них був і Петро Шелест.
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розділ 1

Від директора заВоду  
до «директора україни»

Петро Шелест народився 1 (14 за новим стилем) лютого 
1908 року в селі Андріївка Зміївського повіту Харківської губернії 
(нині це селище міського типу Балакліївського району Харківської 
області). Засноване ще 1663 року, село було чималим: понад 5 ти-
сяч дворів. У селі була гімназія, три початкові школи, дві великі 
церкви. Цікаво, що сам Шелест у своїх спогадах залишив чи не 
найяскравіший опис передреволюційного життя в Андріївці. На 
головній, Дворянській, вулиці були найкращі будинки. Тут мешкала 
сільська «аристократія» – крамарі, власники перукарень, шинків, 
закусочних. У центрі села містився величезний базар із великими 
мурованими крамницями, лабазами й підвалами. На Верхній ву-
лиці знаходились паровий млин, лікарня і в’язниця. У кінці села 
розташовувалася велика площа, на якій періодично влаштовували 
велелюдні ярмарки. За своїм соціальним складом село було досить 
строкатим: селяни, робітники, службовці, які працювали в Харкові. 
У селі були вчителі, лікарі, землеміри, телеграфісти, працівники 
залізниці, пошти, в’язниці, військові (в Балаклії, Савинцях, Чугуєві, 
Малинівці дислокувалися військові підрозділи). Були також торгов-
ці й крамарі, кустарі, майстрові, ковалі, шевці, пічники, столяри, 
кравці, був навіть відомий фотограф з невеликим павільйоном і 
виставкою найкращих світлин12.

Батько, Юхим Дмитрович, після смерті першої дружини, від 
якої залишилося двоє дітей – Яків і Агафія, – одружився вдруге 
на вдові Марії Павлюк. Вона була на 35 років молодша й у неї 
теж був син, Семен. А незабаром з’явилося ще четверо дітей: 
Марія, Петро, Дмитро та Юлія. Ось така велика родина. «Коли я 
народився, – згадував Петро Юхимович, – батькові моєму було 
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вже за 60 років. Усе життя я його пам’ятаю лише старим, але 
старим красивим, струнким, підтягнутим, міцним. У батька була 
сива пишна борода, вуса і густе волосся, зачесане на потилицю. 
Скільки я пам’ятаю, він завжди і незмінно курив люльку й ніколи 
з нею не розлучався. Батько був суворий, завжди відлюдний, зо-
середжений, небалакучий, не любив жартувати. Якщо у нього й 
були друзі, то лише давні, перевірені товариші зі спільної тривалої 
служби в армії»13.

Юхим Дмитрович служив у царській армії 20 років, а пішов 
туди… замість свого старшого брата Захара. Останній був одру-
жений, мав двох дітей. Ось родичі й умовили молодшого Юхима 
піти послужити замість старшого брата. З початком Російсько-
турецької війни у 1877 році Юхим Дмитрович опинився в Болгарії, 
а вже по війні прослужив там ще 16 років, навчав, як він казав, 
«болгарських ополченців», оскільки в країні за сприяння Росії 
створювалась армія.

Батько Петра був кавалером Георгіївських хрестів усіх чотирьох 
ступенів. Саме це, мабуть, урятувало його від притягнення до від-
повідальності після страйку на цукровому заводі, де він працював, 
коли почалися політичні пертурбації 1905 року.

Надгробна плита на могилі батьків Петра Шелеста.  
Село Андріївка Харківської області
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Шелест згадував також, що його батько був людиною грамот-
ною, багато читав, звідкись діставав книжки, писав добре. Так 
що до нього зверталися, якщо треба було підготувати яке-небудь 
«прошеніє», а також зробити підрахунки й розрахунки. Дітей він 
також привчав до грамоти. У 3–4 роки, як згадував Петро Юхи-
мович, вони з братом Дмитром вивчили букви, цифри, а потім 
навчилися читати, писати та рахувати. Батько купував їм яскраво 
оформлені букварі, книжки з казками.

1913 року Петро пішов до земської школи, в якій провчився 
чотири роки. Школа була за дві версти від хати і справила на Пе-
тра добре враження: «Це був гарний одноповерховий цегляний 
будинок, покритий оцинкованим залізом… Колектив учителів був 
дуже хороший, серед них декілька молодих дівчат-учительок. Осо-
бливо дві з них, сестри Наталя і Юлія, вирізнялися своєю красою, 
душевно ставились до нас, малюків, сільських хлоп’ят. Ми їх просто 
любили як старших сестер»14.

Тим часом ситуація в країні почала кардинально змінювати-
ся. Вибухнула Перша світова війна, був повалений царат у Росії. 
«...Життя, – згадував Шелест, – ставало дедалі важчим і неспо-
кійним. Царя немає, попа теж немає... Почався розбій, з’являлись 
банди, відомо, що трудяща людина не може жити без порядку, 
визначеності, закону... Тривала політична, ідеологічна, класова 
боротьба, але її мало хто розумів з простих людей. Проходили 
збори, сходки, мітинги: ораторів не бракувало, і кожен з них ви-
хваляв свої ідеї, закликав голосувати за його програму. Однак всі 
ці програми, ідеї та промови залишались малозрозумілими»15.

Щоб якось прогодувати велику родину, Юхим Дмитрович об-
міняв свій добрий будинок на будиночок дуже непоказний, але 
при цьому взяв на додачу 12 пудів зерна-сурогату. Велика родина 
виживала досить нелегко в умовах розрухи, голоду, політичної 
нестабільності, що приносила страждання простим людям. Узим-
ку навіть у люті морози доводилось і Петру з матір’ю ходити зі 
свого села за 30–40 верст на хутори, щоб принести трохи борош-
на, макухи або якої-небудь їжі. Під час одного з таких походів їх 
наздогнав у дорозі буран і вони буквально дивом вижили. Згаду-
вав Шелест і про те, як йому доводилося їздити на станцію Яма 
за сіллю: «Пуд солі на двох вузлах через плече, верхи на буфері 
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між вагонами – переважно такими були наші поїздки, а скільки 
загинуло людей під колесами залізничних вагонів! Але сіль була 
великою цінністю, на неї можна було виміняти хліб, зерно. Тому 
голод гнав людей з домівок у пошуках хліба, порятунку від голод-
ної смерті»16.

Зиму 1919 року родина пережила, усі залишилися цілі, проте 
ранньою весною Петро разом із старшою сестрою Марією пішов 
на заробітки за 95 верст від рідного села. Працювали вони в одно-
му з перших радгоспів, організованих на Полтавщині. Обов’язком 
хлопчика було пасти свиней і корів. Потім він став погоничем 
волів, пізніше працював водовозом і отримав прізвисько «Петро-
водовоз». Він дуже сильно, емоційно переживав розлуку з домівкою, 
з близькими людьми, потайки навіть плакав. Але все закінчилося 
успішно. Вони з Марією заробили грошей і після свята Покрови 
повернулися додому. «Поверталися, – згадував Петро Шелест, – до-
дому гуртом під охороною чоловіків і молодих хлопців, адже всі 
були з грішми, а в той час було багато банд і грабіжників. Наш 
заробіток допоміг сім’ї. Але запасів виявилось мало, знову недо-
їдання, а потім і голод»17.

У лютому 1920 року, у 12 років, Петро став наймитом у за-
можного селянина на хуторі за 20 верст від його рідного села. 
Новий господар поставив умову: служити не менше року й робити 
по господарству все нарівні з його робітниками. За це він давав 
родині Шелеста чотири пуди пшениці, а після закінчення терміну 
роботи обіцяв одягнути Петра «з ніг до голови». Крім того, було 
обумовлено, що у разі добросовісної роботи при остаточному роз-
рахунку хлопчик отримає ще пуд пшениці та пуд проса.

У напружену пору сільськогосподарських робіт новий господар 
Шелеста наймав ще 10–15 робітників, чоловіків і жінок. Працювали 
вони від ранньої зорі до пізнього вечора, ночуючи часто прямо 
в полі. «Я, – згадував Петро Шелест, – не голодував, проте часто 
ходив впроголодь, особливо коли йшов вночі з кіньми. Господиня 
була скупою, вона давала мені лише скибку черствого хліба, ци-
булину і трохи солі. Іноді мати господаря крадькома від невістки 
давала шматочок сала. Щоб помститися господині за її скупість і, 
звичайно, від голоду, я інколи крадькома пробирався до комори, 
де стояли глечики зі свіжим молоком, брав тоненьку очеретину і 
випивав молоко, не зачепивши молочної плівки»18.



Розділ 1.  Від директора заводу до «директора України» 

17

І хоча у Шелеста виник конфлікт із господарем і той вдарив 
його батогом з металевим наконечником, на все життя залишивши 
на тілі наймитське тавро у вигляді букви «з», усі пункти угоди через 
рік були дотримані. Петро приїхав додому в новому красивому 
одязі, не захотівши продовжити «контракт» на ще один рік, хоча 
йому це пропонували.

А 1921 року Шелест став «поштарем-кільцевиком». Йому ви-
дали казенний однострій, спеціальну сумку для пошти, черевики, 
фірмовий картуз із якоюсь емблемою. Відстань, що її він мав 
обслуговувати, становила 45 верст, сюди входило 15 сіл і хуторів 
(включно з тим хутором, де він раніше наймитував). «За тиждень, – 
згадував Шелест, – треба було зробити три ходки, таким чином, я 
проходив близько 15 верст. Мене майже всюди приймали добре, 
навіть інколи підгодовували і давали прихисток… Доставляв я 
газети, в основному “Сільську бідноту”, різні журнали, бандеролі, 
листи і грошові перекази… Мої однолітки заздрили мені і вважа-
ли мене дорослішим і “самостійним”, оскільки я був на службі у 
держави»19.

Проте сам Петро Шелест уважав, що це справа не його, що йому 
потрібна інша робота. У 1922 році, приписавши собі в документах 
майже два роки, він прийшов на залізницю. Спершу працював 
вантажником, потім – ремонтним робітником. «Мені, – напише 
пізніше Шелест, – на ремонті колій доводилось робити все: замі-
нювати шпали, підремонтовувати їх, заправляти брівку колії і роз-
рівнювати щебінь між шпалами, змінювати накладки і підкладки 
на рейках і шпалах. Навчився я теж майстерно забивати костилі за 
три-чотири удари, перевіряти шаблоном розшивку рейок, робити 
рихтування колії і розгін рейок, залишивши потрібний отвір на 
їхніх стиках... Але найбільше мені подобалась робота костильщи-
ка. Костильщик – це вже була кваліфікація, та ще й оплачувалась 
вище, ніж праця рядового робітника»20.

Навесні 1923 року «колійну артіль», в якій працював Петро 
Шелест, перевели на станцію Жихор, а потім на великий заліз-
ничний вузол Харків–Основа для проведення ремонтно-відновних 
робіт. Працювати стало важче, значно збільшилися обсяги. Умови 
життя були жахливими: артіль розмістили в казармі з нарами й 
соломою. Ні світла, ні води, ні туалету. Їжу робітники готували 
собі самі на вогнищах.
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Саме тоді Шелест захворів на малярію, яку на той час на-
зивали лихоманкою. Петра дійсно лихоманило, його кидало то в 
гарячку, то в холод, трусило до нестями, він схуднув і заслаб. Про 
хворобу дізналися батьки й просили повернутися додому, але Петро 
тримався, не хотів підвести родину. І тоді для «підкріплення» до 
нього приїхала мама. Вона привезла пшоно, картоплю, хліб і два 
шматки сала. Але головне – вона привезла Петру десь роздобуті 
ліки, хінін. «Я, – напише потім Шелест, – почав приймати його, 
нормально їсти, і молодий організм швидко здолав гарячку. А через 
деякий час мене було вже не впізнати: я підріс, роздався у плечах, 
і працювати стало веселіше та легше»21.

Приїхавши додому у відпустку, Петро познайомився з колишнім 
учителем гімназії, а нині директором семирічної школи Перцевим. 
Він умовляв Шелеста закінчити семирічку, і саме він розповів про 
комсомол. На семирічку Петро не погодився, оскільки був основним 
працівником у родині, а комсомолом зацікавився, хоча конкретного 
уявлення про нього не мав. Незабаром Шелест став працювати 
помічником слюсаря на Харківському паровозоремонтному заводі, 
потім слюсарем, помічником кочегара, пізніше кочегаром паро-
воза, стажувався на помічника машиніста паровоза. Загалом він 
збирався стати кадровим залізничником.

У жовтні 1923 року Шелест вступає до комсомолу, хоча він здо-
гадувався про реакцію батьків: «Ні батькові, ні матері я не говорив 
про свій намір вступити до комсомолу. Батько доволі стримано 
ставився до різного роду чуток про комсомольців і їхні витівки. 
Його реакцію на мій вступ до комсомолу я міг хоча б приблизно 
уявити. Мати ж була лютим противником його, це прохоплювалося 
в її словах на кшталт, що комсомольці – це “бусурмани, безбож-
ники, ледарі”»22.

Петру навіть довелося пережити особисту драму, оскільки 
його тодішня дівчина, його перше кохання Паша Шморгунова, 
співала в церковному хорі. Шелест умовляв її кинути хор і йти до 
комсомолу разом із ним, проте його переконування ні до чого не 
привели, а зустрічатися зі «служницею релігійного культу» йому 
тепер не дозволяв його новий статус.

Коли родина дізналася, що Петро став комсомольцем, вибух-
нув великий скандал. Мати сварилась і плакала, а батько зайняв 
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позицію більш зважену. За спогадами Шелеста, він говорив матері: 
«Перестань сваритись і голосити, треба розібратись. Ти ж нічого у 
цих справах не розумієш»23. Коли Петро розповів батькові про те, 
чим він і його товариші займаються, «його найбільше захопило те, 
що ми читаємо книги. Він попросив мене показати йому книгу, за 
якою ми займаємося. Це була “Політграмота” Коваленка. Батько 
уважно переглянув комсомольську політграмоту. Не знаю, чи розі-
брав він що в ній, але схвально сказав: “Це добре, що ви читаєте 
книги. Читання книг – це освіта”»24.

Але не тільки читанням книжок, дискусіями, керівництвом 
гуртка з ліквідації неписьменності довелося займатися Петру 
Шелесту в комсомолі. Випало йому і зброю в руках потримати, 
оскільки він і декілька його колег вступили до ЧОП – Частини 
особливого призначення. Це були військово-партійні формування, 
що створювалися в 1919–1925 роках для допомоги більшовицьким 
органам у боротьбі проти тих, кого оголосили «контрреволюціо-
нерами».

Із підозрою поставилися спочатку до Петра і його товариші у 
паровозній бригаді, коли дізналися, що він вступив до комсомолу. 
Вони думали: оскільки комсомолець, значить, регулярно повідомля-
тиме про побачене і почуте «куди слід». Проте незабаром підоз ри 
розвіялися, все владналося. До цього ж часу належить іще одна 
любовна колізія в житті Шелеста.

Його мама, як і раніше, працювала на поденних роботах: прала 
білизну, прибирала квартири, полола городи. І ось одного разу вона 
попросила Петра піти з нею до будинку вдови якогось комерсанта 
і торговця наколоти дров. У вдови, красивої владної жінки 45 ро-
ків, було двоє дітей: син Михайло, що працював телеграфістом, і 
донька Юлія, дівчина 16 років, яка закінчила гімназію і збиралася 
вступати до Харківського університету. Шелест перерубав дрова, 
після чого його запросили завітати до оселі.

Пізніше він згадував: «Дім складався з шести-семи кімнат: 
дерев’яні підлоги, віденські стільці, килими, дзеркала, комоди, 
картини і навіть грамофон. Все це я бачив вперше в житті і навіть 
якось знітився від цих розкошів і краси... У цьому домі я вперше 
пив справжній чай, та ще з лимоном, про який я до цього не мав 
ані найменшого уявлення»25.
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Проте головне, звісно, було не в лимоні, а в привабливій, ви-
хованій і освіченій Юлі. Природно, Петро в неї закохався. Юля 
давала йому книжки для читання, багато чого пояснювала, вони 
обговорювали прочитане. А невдовзі дівчина відповіла на його 
почуття взаємністю. «З Юлею, – згадував Петро Шелест, – наші 
“симпатії” переросли у щось більше, і ми вже повели з нею мову 
про одруження. Але це було тільки наше бажання... Першою за-
перечила моя мати, заявивши, що вона не хоче бути вічною служ-
ницею у молодої барині. Мати Юлії теж була проти, тому що я з 
простої родини і неосвічений робітник. Все це нас засмутило, бо 
не могли піти всупереч батьківській волі. Але ми продовжували 
зустрічатися…»26. Не з’єдналися їхні долі, але Шелест на довгі 
роки зберіг пам’ять про теплоту тих стосунків. А Юля стала ком-
сомолкою, закінчила інститут, працювала вчителькою, завучем і 
директором школи.

Тим часом Петра Шелеста у 1925 році вирвали із «залізнич-
ного» контексту і вписали в контекст цілком політичний. Він став 
секретарем комсомольського осередку в селі Петровському. Була 
це так звана звільнена (тобто оплачувана й основна) робота, хоча 
оформлений він був завідувачем хати-читальні. «Петровське, – 
згадував Петро Шелест, – було селом напівстеповим. Лісів поблизу 
не було. Єдиним великим зеленим масивом був церковний парк. 
Він схилами спускався до річки Балаклійки. Та ще були дерева на 
сільському цвинтарі. На садибах у селян було, звичайно, багато 
садків. Якось пізно вночі з групою комсомольців я повертався з 
хати-читальні до себе на квартиру. Ось тут, у цьому церковному 
парку, нас із засідки обстріляли, та ще з такої близької відстані, 
що мені в очі потрапив незгорілий порох, – довелося пролежати 
в лікарні майже два тижні»27.

Працював Шелест дещо більше року, а потім почалося нав-
чання. У 1926–1927 роках Петро вчився в Ізюмській радянсько-
партійній школі* (радпартшколі) – був, як потім сам він написав у 
анкеті, «курсантом» цієї школи28. Найбільших успіхів Шелест досяг 
у вивченні історії, політекономії, економічної географії і ботаніки. 

*  Радянсько-партійні школи (радпартшколи) створювались у 1920–1921 ро-
ках. Вони готували пропагандистів, завідувачів хат-читалень і організаторів 
кооперативного будівництва. Існували до 1936 року.
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Петро Шелест (стоїть крайній праворуч) з друзями  
під час навчання в Ізюмській радянсько-партійній школі. 1927 рік
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Саме там, в Ізюмській радпартшколі, він спочатку став кандидатом, 
а в квітні 1928 року – членом ВКП(б). Після закінчення школи він 
був направлений на роботу до районного центру Борова Ізюмсько-
го округу (нині селище міського типу, центр Борівського району 
Харківської області) як секретар районного комітету комсомолу.

Цікаво, що перед тим, як посісти цю посаду, Петро Шелест 
отримав відпустку й приїхав додому, до батьків. Тоді ж у село 
приїхав і його молодший брат Дмитро. І ось що брати побачили: 
«Наша хата-завалюха зовсім вросла в землю – вікна і двері пере-
косились, звідусіль віяло сирістю. Нас, молодих, цей “палац” просто 
пригнічував... Батьки були людьми похилого віку, а нам з Дмитром 
дуже хотілось, щоб хоч на старість вони пожили у гарній хаті. Ми 
з братом вирішили знести стару хату і терміново на її місці звести 
новий будиночок… Гроші у нас були: ми з братом жили скромно, 
ощадливо, не курили, не пили, не розтринькували грошей»29, – 
згадував пізніше Шелест.

І ось брати самі накреслили план майбутнього будинку, склали 
кошторис, знайшли майстрів, домовилися про ціни. Батькам про 
задум не сказали ні слова. Скориставшись тим, що батько виїхав 
на декілька днів, вони почали роботу. За два дні з друзями розі-
брали старий будинок, усі домашні пожитки перенесли в сарай, 
де й жили до закінчення будівництва, яке успішно завершили 
за місяць. Будинок був покритий оцинкованою бляхою, замість 
земляної долівки була настелена дерев’яна. До від’їзду братів за-
кінчувалася кладка грубки.

На посаді секретаря Борівського районного комітету комсомо-
лу Петру Шелесту доводилося втілювати в життя партійну лінію 
на насильницьку колективізацію сільського господарства. І це не 
були мажорні сторінки його біографії. Свавілля влади оберталося 
спротивом селян. Одного разу, коли Шелест з комсомольцями при-
їхав «колективізувати селян», він із друзями ледве не згорів у хаті, 
в якій комсомольці ночували і яку було підпалено.

У своїх спогадах Петро Шелест пише, що в 1929 році він у 
порядку комсомольської мобілізації разом із головою профспілки 
Райробземлісу Іваном Шеховцовим був скерований на навчання 
до Владикавказької гірсько-кулеметної школи. Пробули вони там 
недовго, оскільки якась комісія, що приїхала з перевіркою, дійшла 
висновку: посланцям з України в цій школі нема чого робити. 
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Шелеста і Шеховцова направили в 
розпорядження Ізюмського окруж-
ного військкомату. Коли ж вони 
туди приїхали, їм сказали, що ста-
лося непорозуміння і вони вільні. 
Проте місце Шелеста в Боровій уже 
були зайняте.

Хто знає, що було б, якби Петро 
не зустрів на вулиці колишню ви-
кладачку Ізюмської радпартшколи 
на прізвище Крумголець. Вона по-
вела його до секретаря окружного 
комітету партії Рудковського. Той 
порекомендував Шелесту поїхати 
вчитися до трирічної партійної 
школи імені Артема в Харкові.

Сам Петро Шелест в анкеті, за-
повненій 15 листопада 1949 року, 
жодним словом не згадує про Владикавказьку гірсько-кулеметну шко- 
лу, але вказує, що в 1928–1929 роках був курсантом радпартшко-
ли в Харкові, а потім пише про вступ у 1929 році до Харківсько-
го інженерно-економічного інституту30. Мабуть, в анкеті Шелест 
писав дещо для «спрощення». Насправді у 1930 році він пробував 
із трирічної партшколи імені Артема вступити до Харківського 
інституту народного господарства.

Проте спроба не увінчалась успіхом, Шелест отримав двій-
ку з математики. Але таких невдах, як він, набралося 30 осіб. 
Усі вони запідозрили тут щось недобре, нібито їх «відсівають» 
спеціально, оскільки вони комуністи й узагалі «пролетарського» 
походження. Тоді вся ця група пішла до ректора, якому вистачило 
мудрості запропонувати створити спеціальну прискорену групу 
робітфаку*, щоб через півроку посиленої підготовки зарахувати їх 

* Робітничі факультети (робітфаки) – загальноосвітні навчальні заклади, 
що створювались у 1919–1940 роках при вищих навчальних закладах. Прийом 
проводився за соціальною ознакою, а навчання тривало три роки на денних 
і чотири роки на вечірніх робітфаках. У окремих випадках створювалися ко-
роткострокові прискорені курси. Саме про це й згадував Петро Шелест.

Петро Шелест під час 
навчання у партшколі імені 

Артема. Харків, 1929 рік
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усіх до інституту. Через шість місяців Шелест і вся згадана група 
«ображених» стали студентами. Незабаром інститут народного 
господарства перейменували на інженерно-економічний. «Я, – 
згадував Шелест, – за своїм власним бажанням обрав факультет 
металургійного профілю»31.

І в трирічній школі імені Артема, і в обох інститутах з 1929 
по 1932 рік Петро Шелест виконував низку партійних доручень, 
зокрема, був головою виконавчого бюро, секретарем комсомоль-
ської організації інституту, членом його партійного комітету. Саме 
тоді Шелесту та ще одному старшокурсникові доручили написати 
брошуру про досвід роботи комсомольсько-виробничої комуни на 
заводі «Серп і молот». Брошура була написана, і це, мабуть, був 
для Петра Шелеста перший досвід публічного «писання», який 
через багато років закінчиться для нього дуже невдало. Але про 
це ще йтиметься.

Під час навчання Шелестові довелося брати участь у анти-
релігійних акціях, а також пройти партійну чистку*. Остання 
відбувалась у приміщенні клубу в присутності членів партії і без-
партійних (у залі приблизно 400 осіб). Комісія складалась зі старих 
більшовиків, які сиділи на сцені як суддівська колегія. Кожного, 
хто проходив чистку, запрошували на сцену, зачитували анкетні 
відомості, відтак голова і члени комісії ставили різноманітні за-
питання. Потім були запитання присутніх у залі. Партійний квиток 
під час процедури тримав у руках голова комісії. Шелесту квиток 
повернули, і це означало, що він пройшов чистку.

А під час навчання, у 1931 році, відбулася сумна подія: надій-
шла телеграма зі звісткою про смерть батька – він помер на 92-му 
році життя. На похороні був старший брат Яків, який працював на 
залізниці на станції Лиха. А Петро і Дмитро (в той час він навчав-
ся в Харківському університеті) Шелести на похорон спізнилися: 
телеграма прийшла із запізненням.

Брати були страшенно засмучені, що не встигли попроща-
тися з батьком. Тоді вони пішли на батьківську могилу і там, 

* Чистки партії – кампанії, що проводились у 1919–1936 роках у РКП(б)/
ВКП(б) з метою очищення партійних лав від «ворогів і класово чужих еле-
ментів», а також тих, хто порушив партійні та моральні норми. Після вдалого 
проходження чистки оновлювалися партійні квитки. 
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на кладовищі, у Петра народи-
лась ідея відкрити труну, щоб 
подивитися востаннє на батька 
і попрощатися з ним. Брати роз-
копали могилу, відкрили труну, 
попрощалися з батьком. «Ніяких 
змін, – згадував потім Шелест, – 
на обличчі ми не помітили: бать-
ко ніби спокійно спав. Нам стало 
ніби легше від того, що віддали 
свій останній синівський борг. Го-
ворили в селі, що ми здійснили 
святотатство, порушивши спокій 
покійного. Але інакше вчинити 
не могли, нехай пробачить нам 
батько»32.

Брати Шелести повернулися 
до Харкова на навчання. Через якийсь час Петру довелося про-
ходити практику в Дніпропет ровську на металургійному заводі 
імені Григорія Петровського. Захоплений металургією юнак пише 
брошуру з доменного виробництва. Консультував його професор 
Харківського інституту сталі Штерн. Брошура ця була надрукована 
й принесла авторові неабияку популярність у стінах інституту. А 
сам він вирішив присвятити життя металургії.

І тут доля знову підштовхнула Петра Шелеста до занять, зовсім 
не пов’язаних із його мрією. У 1932 році його запросили до ЦК 
ЛКСМ України й запропонували без відриву від навчання стати ре-
дактором радіогазети «Комсомолець України». Важко сказати, чому 
вибір припав саме на Шелеста, який, за його власним зізнанням, 
нічого не тямив у новій справі та попервах відмовлявся. Проте 
керівництво наполягло, і цілий рік тривало «сумісництво», в якому 
Петру Шелесту дуже допомагав секретар радіогазети, журналіст із 
дореволюційним газетним досвідом. Тричі на тиждень можна було 
слухати по радіо «Комсомолець України». Більшовики, як відомо, 
всім формам пропаганди надавали важливе значення, а тому в 
розпорядженні Шелеста були радіостудія, диктори, редактори й 
точно відведений час в ефірі.

Петро Шелест. Харків, 1930 рік
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Матеріальна скрута змусила Шелеста паралельно з навчан-
ням попрацювати ще й у тресті «Південсталь». Керував трестом 
старий комуніст на прізвище Селіванов – людина добра, але не 
дуже компетентна у галузі, якою керувала. Дізнавшись, що Шелест 
написав брошуру про доменне виробництво, Селіванов оголосив 
Петра Юхимовича великим фахівцем і взяв на посаду началь-
ника сектора перевірки виконання (СПВ) тресту. Поїхавши до 
Брянської області з метою перевірки заготівлі лісу для гірничо-
металургійного виробництва півдня країни, Шелест зарахував до 
групи, що його су проводжувала, кількох студентів із Харківського 
інженерно-економічного інституту. Була з-поміж них і Люба Бан-
на – сту дентка-відмінниця. «У відрядженні, – згадає згодом Ше-
лест, – пробули три тижні… Під час поїздки я зблизився з Любою. 
Прекрасна дівчина з родини трудівників… Люба до вступу в Інсти-
тут працювала токарем на вагонному заводі “Правда”»33. Невдо-
взі, під час відрядження до Дніпродзержинська (тепер Кам’янське 
Дніпропетровської області) Шелест познайомився з родиною Люби. 
Обидві сторони сподобались одна одній…

Того ж таки 1932 ро ку вийшла ухвала ЦК КП(б)У про направ-
лення групи комуністів для надання допомоги у сфері металургій-

ної і гірничорудної про-
мисловості. У цій групі 
опинився і Петро Шелест. 
Йому рекомендували по-
їхати на Маріупольський 
металургійний завод іме-
ні Ілліча, де працювало 
30 тисяч осіб. Саме на 
цьому заводі до 1936 року 
він працював змінним 
інженером, заступником 
начальника і виконую-
чим обов’язки началь-
ника цеху. Після переїзду 
зі столичного Харкова, у 
вересні 1932 року, Ше-
лест перевівся на вечірнє 

Любов Банна (крайня праворуч) – 
майбутня дружина П. Шелеста і мама 
його синів Бориса і Віталія. 1930 рік
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відділення Маріуполь-
ського металургійного 
інституту на факультет 
гарячої обробки металів, 
який закінчив у липні 
1935-го за фахом «різ-
ко вираженого профілю 
трубопрокатного вироб-
ництва».

Тоді ж Шелест одру-
жився. Його обраницею 
стала вже згадана Любов 
Павлівна Банна. Виїж-
джаючи до Донбасу, він 
почув од неї: «І я поїду з тобою, якщо ти не заперечуєш». Він відпо-
вів: «Приїзди, буду радий»34. І вона незабаром приїхала, оселилася в 
готелі, придивилася й вирішила залишитися. Домовилися, що Люба 
переведеться до Маріупольського металургійного інституту. Неза-
баром вони побралися. У Шелеста була тоді кімната у гуртожитку 
(звісно, без навіть мінімального комфорту й вигод), але незабаром 
він отримав дві кімнати в котеджі. І це було своєчасно, оскільки 
Шелести вже очікували на спадкоємця. Вирішили чомусь, що буде 
хлопчик. Так і сталося: 16 серпня 1933 року на світ з’явився їхній 
перший син Борис.

Для Петра Шелеста все складалося дуже непогано, вже були 
плани призначити його начальником цеху. І тут на завод при-
їхав керівник харківської контори «Судморснаб», який разом із 
Шелестом учився на робітничому факультеті. Він повідав про те, 
що йому потрібний начальник відділу чорних і кольорових мета-
лів і що він через начальство влаштує переведення Шелеста до 
Харкова. Через три місяці після розмови план реалізувався. По-
чалася нова робота, була навіть куплена в комунальній квартирі 
(у флігелі) по вулиці Іванова, 36 кімната на 10 квадратних метрів 
(як кажуть німці, kleine, aber meine). І тут у житті Петра Шелеста 
стався черговий поворот.

У нього закінчився термін військової броні, і його мобілізували. 
За посадою він мав право на отримання броні, але вирішив, що 
треба в армії відслужити. Служба проходила в Дніпропетровську, 

Петро Шелест (праворуч)  
із племінником Володимиром 

Коробком. Харків, 1932 рік
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Диплом про закінчення Петром Шелестом Маріупольського 
металургійного інституту. Липень 1935 року
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в 30-му окремому навчальному танковому батальйоні, а родина 
залишилася в Харкові. Перед цим, улітку 1936 року, був заарешто-
ваний брат дружини Микола Банний, співробітник Харківського 
інженерно-будівельного інституту. І це, звісна річ, позначилося 
на сестрі. «На роботу, – згадував Петро Шелест, – Любу нікуди не 
беруть, оскільки вона сестра репресованого за “політичними” мо-
тивами брата, мало не “ворога народу”. З великими складнощами, 
і то лише тому, що я, годівник, іду в армію, влаштував Любу на 
роботу термістом на патефонний завод»35.

Під час служби представник особливого відділу дивізії роз-
питував Петра Шелеста не лише про брата дружини, а й про на-
писану колись брошуру, присвячену молодіжній робочій комуні 
на прикладі Харківського заводу «Серп і молот». Виявилося, що 
хтось звинуватив Шелеста у «лівацькому ухилі» за зміст загалом 
зовсім безпечної брошури. Утім, обидві підняті «особистом» теми 
в майбутньому розвитку не мали.

Петру Шелесту пропонували залишитися в кадрах Червоної 
армії, але він відмовився і навіть не піддався на вчинений на нього 
тиск. Не прийняв він і спокусливі пропозиції щодо «керівних» по-
сад, які почув у Харківському міському комітеті партії. Він прагнув 
повернутися на завод і був у цьому прагненні послідовним.

З грудня 1937 року Шелест став начальником цеху, з жовтня 
1938-го – начальником виробництва, 
з квітня 1939 року – голов ним інже-
нером Харківського заводу «Серп і 
молот», на якому працювало близько 
10 тисяч осіб. Офіційно він уважався 
заводом сільськогосподарського ма-
шинобудування. Однак була там і так 
звана спеціальна продукція (її питома 
вага становила близько 45 % усього 
виробництва), тобто завод працював 

Петро Шелест під час командирських 
зборів однорічників у 30-му окре-
мому танковому батальйоні. Дніпро-
петровська область, 1936 рік
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і на військові потреби (артилерійські снаряди та стальні головки 
до них, спеціальні санітарні візки й автофургони для перевезення 
поранених, ноші для перенесення поранених тощо).

У цей час значно покращали матеріальні умови родини Шелес-
та – він отримав добру кімнату з усіма вигодами в упорядкованому 
заводському будинку на тій самій вулиці Іванова, 9. Та тривожно 
жилося у цій кімнаті, адже у розпалі був «великий терор». Шелест 
став свідком того, як заарештовували за безглуздими обвину-
ваченнями робітників заводу, інженерно-технічних працівників. 
Він згадував: «Про долю багатьох наших заводчан так ми нічого 

Любов Банна із сином Борисом. 1934 рік
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і не дізналися, і вони безслідно зникли. 
Клеймо “ворог народу”, “опортуніст” не 
сходило зі шпальт газет, радіорепортажів, 
виступів партійних діячів. Народ в цілому 
і партія були політично затероризовані. 
Всі одне одного боялися, не довіряли: 
батько – синові, син – батькові. Доноси 
увійшли в життя кожного. Скрутні це 
часи, і багато хто з нас вижив з ласкі 
долі»36.

Різні особи траплялися на життєво-
му шляху Петра Шелеста, але йому таки 
поталанило вижити й не заплямувати 
власну репутацію доносами чи якимись 
іншими «родовими ознаками» тогочасно-
го «великого терору». А ключових творців цього терору він уперше 
наживо побачив у Москві у 1939 році, коли з гостьовим квитком 
потрапив на XVIII з’їзд ВКП(б).

Плакат 1930-х років

Петро Шелест. 1937 рік
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Під час роботи на 
заводі Петра Шелеста 
обирали членом партій-
ного комітету, депутатом 
Харківської міської ради. 
Він отримав трикімнатну 
квартиру в заводському 
будинку в середмісті.

Одначе із заводу йому 
довелося піти. Сталося 
це після появи нового 
директора, Полевського, 
«неприємної людини, з 
великим гонором, заро-
зумілістю і чванькова-
тістю», – як напише про 
нього згодом Шелест37. 
Унаслідок інтриг нового 
керівника Шелест опи-
нився на посаді головно-
го технолога Харківсько-
го заводу № 75 (до сло-
ва, інформації про це в 
анкетах, заповнених ним 

власноруч, також немає). Проте працював там Шелест недовго: 
йому запропонували перейти на партійну роботу.

Він завагався, але на цей раз «партійний прес» був аж надто 
потужним. Документи у Харківському міському комітеті КП(б)У 
швидко оформили, Шелеста відправили на співбесіду до Києва 
у ЦК КП(б)У. Там він зустрівся із секретарем з кадрів Мойсе-
єм Співаком* і з другим секретарем Михайлом Бурмистенком**. 

* Співак Мойсей Семенович (1902–?) – комуністичний партійний і дер-
жавний діяч, член і Голова Ревізійної комісії КП(б)У (1938–1940). Член ЦК 
КП(б)У (1940–1949), член нелегального ЦК КП(б)У (1942–1943). Секретар ЦК 
КП(б)У (травень 1940 – січень 1944). Після війни на державній роботі.

** Бурмистенко Михайло Олексійович (1902–1941) – комуністичний пар-
тійний і державний діяч, у 1938–1941 роках другий секретар ЦК КП(б)У. 

Плакат 1930-х років
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А також уперше зустрівся 
з тодішнім першим секре-
тарем ЦК КП(б)У Микитою 
Хрущовим. З 1940 року по 
грудень 1941-го Шелест був 
секретарем Харківського 
міського комітету КП(б)У з 
оборонної промисловості.

У серпні 1940 року в ро-
дині з’явився другий син – 
Віталій. «Усе ніби йшло доб-
ре, – напише пізніше Петро 
Шелест, – але ось після по-
логів Люба тяжко захворіла: 
не могла годувати дитину, і 
маленьку крихітку довелося 
відправити в Дніпродзержинськ до рідних Люби. Молода жінка, 
мати двох малолітніх дітей, періодично лежить у лікарні. Їй стає все 
гірше і гірше. Вона втрачала сили з кожним днем, схудла, ослабла. 
Все це мене засмучувало. Було прикро до сліз, що Люба, колись 
така життєрадісна, енергійна, зараз, по суті, стала безпорадною... 
Але ми обидва були оптимістами, не втрачали віри і надії на те, 
що все мине, стане на свої місця, все буде добре. Адже і родина у 
нас складалася добра»38.

Проте хвороба, пов’язана з перенесеною травмою хребта, про-
гресувала, з’явилися ознаки паралічу нижніх кінцівок. У травні 
1941 року до Харкова приїхав відомий нейрохірург Микола Бурден-
ко. Він три години оперував дружину Шелеста, а потім повідомив, 
що біль буде полегшений, але надії на одужання мало, оскільки у 
Люби – саркома хребта. «Бурденко, його колеги-лікарі, присутня 
тут же Іраїда Павлівна Мозгова (яка згодом стала супутницею на 

Член Політбюро ЦК КП(б)У (січень 1938 – вересень 1941), член Оргбюро 
ЦК КП(б)У (червень 1938 – вересень 1941), член ЦК КП(б)У (1938–1941). 
Депутат, перший Голова Верховної Ради УРСР 1-го скликання (1938–1941). 
У серпні 1941 року призначений членом Військової ради Південно-Західного 
фронту. У складі командування фронту потрапив у оточення під час оборони 
Києва. Загинув 20 вересня 1941 року.

Микита Хрущов. 1938 рік
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все життя), намагалися якось мене втішити, підтримати мій мо-
ральний дух... Удень за роботою якось вщухало моє горе, але вночі 
мене мучив безнадійний стан Люби, доля моїх дітей»39.

Забігаючи наперед, скажемо, що в січні 1942 року після де-
кількох років важкої хвороби Любов Банна померла. У квітні того 
самого року Шелест одружився з Іраїдою Мозговою, яка виростила 
й виховала його синів Бориса і Віталія. Шлюб Петра Юхимовича 
та Іраїди Павлівни (по першому чоловікові Попової) був зареє-
стрований у Радянському районному загсі міста Челябінська. Там 
Петро Шелест опинився на початку війни сталінської Росії і гітле-
рівської Німеччини.

Уже коли почалася війна, 1941 року в Харкові Шелест знов 
зустрівся з Микитою Хрущовим. Це відбулося в кабінеті тодіш-
нього першого секретаря Харківського обласного комітету партії 

Петро Шелест зі старшим сином Борисом. Харків,  
квітень 1941 року
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Олексія Єпішева*. Хрущов дав Шелесту доручення дістатися літа-
ком до Тули, де йому належало ознайомитися з технологією та 
організацією виробництва знаменитих радянських автоматів ППШ, 
отримати креслення на військовому заводі та налагодити у Харкові 
їхнє виробництво. Хрущов тоді пояснив: «Питанням цікавиться 

*  Єпішев Олексій Олексійович (1908–1985) – партійний, державний, 
військовий діяч. У травні 1938 – березні 1940 року – парторг ЦК ВКП(б) 
на Харківському машинобудівному заводі імені Комінтерну, перший секре-
тар Комінтернівського районного комітету КП(б)У міста Харкова. У березні 
1940-го – 1943 році – перший секретар Харківського обласного і міського 
комітету КП(б)У. З початком нацистсько-радянської війни також призна-
чений уповноваженим Державного комітету оборони СРСР на Харківському 
тракторному заводі (ХТЗ) і комісаром Харківського корпусу народного опол-
чення. Наприкінці 1941 року разом із Харківським тракторним заводом був 
евакуйований на Урал.

Свідоцтво про шлюб Петра Шелеста та Іраїди Мозгової.  
Квітень 1942 року
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товариш Сталін. Німці час-
то своєю тріскотнею з ав-
томатів створюють паніку, 
нам потрібно мати свої 
автомати»40.

Шелест, хоч і не без 
пригод (літак під час по-
садки обстріляли свої, по-
думавши, що це німецький 
літак), завдання виконав, 
долетів до Тули й повер-
нувся, що в умовах військо-
вих дій було дуже складно. 
За найкоротший термін у 
Харкові налагодили ви-
робництво автоматів ППШ. 
Оскільки основні оборонні 
підприємства були вже ева-
куйовані, а решта знята з 
фундаментів і перебувала 
на вантажних майданчи-
ках, виробництво автома-
тів почали у механічних 
майстернях трамвайного 

депо. Диски й магазини робили на патефонному заводі. Виготовили 
експериментальну серію автоматів, випробували, а через декілька 
днів у механічні майстерні влучили дві німецькі бомби.

Незабаром із Харкова довелося евакуюватися. Містом призна-
чення був Челябінськ. Туди поїхала Іраїда Мозгова, колишній чоло-
вік якої свідомо виїжджати не хотів, розраховуючи, за її словами, 
на співпрацю з німцями. На той час, як згадувала пізніше Іраїда 
Павлівна, вона вже з чоловіком розійшлася, хоча жили вони ще в 
одній квартирі. Шелест попросив Мозгову допомогти йому і його 
хворій дружині супроводжувати синів Бориса і Віталія. Вона по-
годилася, хоча її мати та тітка залишалися в Харкові. (У Шелеста 
також на окупованій території в селі Андріївка залишилися мати 
та старша сестра Марія.)

Плакат кінця 1930-х років
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І ось прийшов день від’їзду. 
Близько дев’ятої ранку Шелест за-
їхав за Іраїдою Павлівною: «Термі-
ново вниз, там машина, потрібно 
їхати на вокзал, потяг вже подали». 
В цей час в розмову втрутився Іван 
Денисович, колишній чоловік Іраїди 
Павлівни, він почав скандалити, го-
ворити неприємні речі. Але Шелест 
усе це рішуче припинив, сказав, що 
зараз не час для з’ясування стосунків, 
взяв речі та пішов униз, до виходу. 
«Так, – згадувала потім Іраїда Павлів-
на, – я потрапила на потяг»41.

Після недовгого перебування в 
Харкові 12 грудня 1941 року Петро 
Шелест приїхав до Челябінська. Тут 
уже перебувала його смертельно хвора дружина Любов Банна, 
діти та Іраїда Павлівна Мозгова. Шелест отримав розпорядження 
з’явитися до міського комітету партії. Там йому допомогли від-
шукати родину, він зустрівся з дружиною.

Незабаром Шелеста викликали в обласний комітет партії, який 
очолював Микола Патолічев*, і запропонували стати завідуючим 
відділу оборонної промисловості Челябінського обкому ВКП(б). 
Шелесту допомогли поліпшити житлові умови для родини, а сам 
він отримав ще й кімнату в готелі.

Улітку 1942 року Петро Шелест, відправивши Іраїду Павлівну 
зі своїми синами на літо до табору на Іртиші, почав оформлювати 
документи для поїздки до Москви, куди його викликали. І ось тоді 
з ним відбулася неймовірна, здавалося б, для військових років 
історія. Шелест поїхав на вокзал до військового коменданта за 

* Патолічев Микола Семенович (1908–1989) – партійний і державний діяч. 
З січня 1942 до березня 1946 року – перший секретар Челябінського обкому й 
міському партії. У травні – грудні 1947 року був секретарем ЦК КП(б). З липня 
1950 до 1956 року – перший секретар ЦК Компартії. У 1956–1958 роках заступ-
ник, перший заступник міністра закордонних справ СРСР, у 1958–1985 роках 
міністр зовнішньої торгівлі СРСР.

Петро Шелест. Фото з 
посвідчення 1942 року
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документами. Побачивши безліч поранених червоноармійців, він 
подумав про молодшого брата Дмитра, що служив у армії ще з 
Фінської війни 1939–1940 років.

«Сиджу, – згадував Шелест, – і міркую, що, можливо, ось так 
і мій молодший брат Митя, поранений – це в кращому випадку. 
І мені так захотілося побачити рідного брата, поговорити з ним. 
Опустивши голову, замріявся, що не почув звернення до мене: 
“Товаришу командире, дозвольте прикурити?” Я підвів голову, 
перед собою побачив червоноармійця із забинтованою рукою в 
черезплічнику і своїм очам не повірив: мені здавалося, що це був 
сон, але переді мною стояв Митя, мій молодший брат!.. Першим 
схаменувся Митя: “Це ти, Петю? Неймовірно, яка несподіванка 
і щастя!”42 Ми обнялися, розцілувалися, обидва розплакалися...» 
Після війни Дмитро, як і старша сестра Шелеста Марія, жив разом 
із мамою в селі Андріївка, працював шкільним учителем, а згодом 
перебрався до Києва.

Приїхавши до Москви, у ЦК ВКП(б), Петро Шелест довго чекав 
на призначення, звертався з проханням дати бодай якусь роботу. 
Врешті-решт, у квітні 1942 року його призначили інструктором ЦК 
ВКП(б) у відділі оборонної промисловості, призначивши в сектор 
із забезпечення розробки, виробництва і спорядження реактив-
них снарядів (РС) – знаменитих «катюш» і «ванюш». На той час 
це була суперсекретна зброя. Перебуваючи на цій посаді, Шелест 
зустрічався на різних нарадах із Йосифом Сталіним, Георгієм Ма-
ленковим (він курирував оборонну промисловість)* та іншими 
керівниками.

*  Маленков Георгій Максиміліанович (1902–1988) – партійний і державний 
діяч СРСР. З 1925 року – у обліково-інформаційному підвідділі ЦК РКП(б), 
згодом у секретаріаті Й. Сталіна. У 1934–1939 роках очолював відділ керівних 
партійних органів ЦК ВКП(б). Брав участь у репресіях, щільно взаємодіяв із 
керівниками НКВС, їздив країною, організовуючи «чистки». З 1939 року – 
член ЦК ВКП(б), секретар по кадрах, з 1941 – кандидат у члени Політбюро ЦК 
ВКП(б). У 1941–1945 роках – член Державного комітету оборони (паралельно 
з посадою секретаря ЦК), заступник Голови Раднаркому СРСР. У 1949 році 
брав активну участь у фабрикації «Ленінградської справи», а також справи 
«Єврейського антифашистського комітету». У 1952-му на ХІХ з’їзді ВКП(б) ви-
голосив звітну доповідь ЦК, що до цього робив лише Й. Сталін. Після смерті 
останнього став Головою Ради Міністрів СРСР, першим розпочав обережну 
публічну критику «культу особи». Разом із М. Хрущовим став ініціатором 
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Він іще був інструктором ЦК 
ВКП(б), коли отримав направ-
лення до України, звідки вже 
частково вигнали німців. Так 
Петро Шелест знову опинився 
в Харкові, зруйнованому й па-
лаючому, на околицях якого ще 
точилися бої. Тепер він опікував-
ся питаннями організації роботи 
промислових підприємств міс-
та, відновленням електростан-
цій, водопроводу, каналізації та 
міського транспорту. Але все це 
тривало недовго – через поразки 
на фронті з Харкова знову дове-
лося виїхати. При цьому в обкомі 
партії Шелесту доручили вивезти 
з Харкова до Куп’янська велику 
групу вчених із родинами, які залишалися при німцях у місті. Він 
організував переїзд 60 осіб на двох обладнаних машинах у супро-
воді автоматників.

Сам Шелест поїхав із дорученням першого секретаря Хар-
ківського обкому Олексія Єпішева до Москви, звідти з’їздив до 
Челябінська, де перебувала його родина, і після цього повернувся 
до столиці. Він знову чекав на вирішення своєї долі, тобто нового 
призначення. «У Москві, – згадає він потім, – мені довелося чека-
ти вирішення мого питання. Доводилося буквально голодувати, 
грошей немає та й поїсти ніде – на картках, на талонах. Жив і 
ночував, де і як доведеться»43. Щоправда, згодом через керуючого 
справами ЦК ВКП(б) Шелест дістав і тимчасове житло, і талони. 
А ось рішення щодо його роботи Секретаріат ЦК ВКП(б) ухвалив 
лише у серпні 1943 року. Шелест став парторгом ЦК ВКП(б) – була 

знищення Л. Берія, в якому вони вбачали небезпечного конкурента на владу. 
Після ХХ з’їзду КПРС приєднався до противників хрущовської критики «культу 
особи». У 1961 році виключений з партії.

Петро Шелест, 1945 рік
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і така посада! – на заводі № 306 Наркомату авіаційної промисло-
вості у Саратові*.

Петро Шелест і не припускав, що тут йому доведеться затрима-
тися майже на шість років. Окрім основної роботи, він виконував 
доручення районного, міського й обласного комітетів ВКП(б), 
брав участь у різного роду комісіях, головував у деяких із них. 
На той час частина уряду України і ЦК КП(б)У перебували саме 
в Саратові. По роботі Шелест мало стикався з ними, але прагнув 
такі контакти знайти, плануючи повернутися до Харкова. Проте 
тоді його плани не реалізувалися.

*  У період з 1933 по 1961 рік у СРСР на великих підприємствах, будівни-
цтвах та інших об’єктах, що мали з огляду партійного керівництва особливо 
важливе значення, діяли парторги ЦК КПРС (до 1952 року – парторг ВКП(б)). 
Водночас вони були виборними секретарями бюро парткомів первинних 
партійних організацій.

Збиральний цех Саратовського авіазаводу  
під час нацистсько-радянської війни
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У травні 1945 року Петро Шелест став заступником секрета-
ря Саратовського обкому партії з авіаційної промисловості, а в 
1946-му – парторгом ЦК ВКП(б) на Саратовському заводі № 292 
Міністерства авіаційної промисловості (МАП) СРСР. Завод, на 
якому працювало 25 тисяч осіб, називався «Заводом комбайнів», 
але насправді випускав літаки конструкції Олександра Яковлєва: 
Як-3, Як-6, а пізніше Як-9.

Шелест не міг нехтувати й домашніми справами, адже йому 
треба було прогодувати, одягнути й взути чималу родину. Усе це 
робилося по так званих промислових талонах, які далеко не завжди 
вдавалося отоварити. Добре, що хоч із квартирою все владналося: 
родина Шелеста із шести осіб оселилася в окремій трикімнатній 
квартирі. А ось із взуттям і одягом було нужденно.

Він запам’ятав такий епізод про єдине пальто, яке тоді було у 
його дружини: «Одного разу вона пішла на базар, і там бритвою 
його порізали ззаду. Як вона, бідна, плакала, адже залишилася 
зовсім без пальта. Коли всі лягли спати, я вирішив скористатися 
своїм “мистецтвом”: колись я шив чоботи, і за ніч я так майстерно 
заштопав порізи, що вранці, коли показав його Ірині (Шелест у 
спогадах уперто називає Іраїду Павлівну Іриною. – Ю. Ш.), вона 
не могла розрізнити і знайти порізи…»44

Сини Петра Шелеста Борис і Віталій. Саратов, 1946 рік
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У 1947 році до Петра Шелеста почали доходити розмови про 
його ймовірне нове призначення до Ленінграда. У червні того 
самого року він став директором заводу № 272 Міністерства авіа-
ційної промисловості СРСР. У «північній столиці» Шелест перед 
цим був двічі: 1926-го і 1934 року. Обидва рази приїжджав на ко-
роткий термін, нікого не знав. Але, зрозуміло, не передбачав, що 
тут колись працюватиме на керівній посаді. І ось він у Ленінграді. 
Трикімнатну квартиру під номером 45 родина Шелеста отримала 
на Невському проспекті, 168.

Завод, яким довірили керувати Петру Шелесту, був підприєм-
ством знаменитим, з традиціями. Наприклад, саме тут був скон-
струйований, виготовлений і зібраний літак Ігоря Сікорського. 
Одначе теперішня ситуація була не дуже сприятлива: у колективі 

Петро Шелест із дружиною Іраїдою та молодшим сином Віталієм. 
Ленінград, 1949 рік
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панував розлад, постійні інтриги серед керівного складу, що, звіс-
но, вело до невиконання плану виробництва. Усе це Шелесту до-
велося долати. Літаки (конструкції Олександра Яковлєва) почали 
випускати за графіком, виправили фінансову ситуацію.

За словами самого Петра Шелеста, у Ленінграді йому працю-
валося «легко, творчо, цікаво»45. Проте досить скоро йому довелося 
звідти виїхати. І не з волі начальства, а через абсолютно сімейні 
обставини. Річ у тім, що ленінградський вологий клімат виявився 
непридатним для дружини й молодшого сина Віталія. Лікарі на-
полегливо рекомендували змінити клімат. Шелест вагався, зважу-
вав, але все-таки вирішив клопотатися про переведення. Здоров’я 
близьких виявилося важливішим за решту чинників та інтересів.

Спочатку виникла версія про можливий переїзд на Далекий 
Схід, але потім «географія» змінилася: рішенням ЦК ВКП(б) від 
12 квітня 1950 року і за наказом міністра авіаційної промисловості 
від 17 квітня Шелеста призначили директором Київського заводу 
№ 473 Міністерства авіаційної промисловості СРСР46.

Київ являв собою тоді все ще сумне видовище: Хрещатик у 
руїнах, усюди сліди війни, дефіцит продуктів і товарів, відсутність 
будматеріалів, води, палива, електроенергії, житла. Не було квар-
тири й у Шелеста, а тому його родину поселили в уцілілому готелі 
на вулиці Леніна (теперішня Богдана Хмельницького). Старший 
син Борис тоді вже жив окремо, вчився в Одеському морехідному 
училищі.

Як і в Ленінграді, працював Шелест на директорській посаді 
енергійно й успішно. Це, до речі, було відзначено в його характе-
ристиці, підписаній секретарем Київського обласного партійного 
комітету Григорієм Гришком* у грудні 1952 року: «За час роботи 
тов[ариш]. Шелест проявив себе енергійним і технічно грамотним 
керівником підприємства; домігся систематичного і ритмічного ви-
конання і перевиконання державного плану. Завод № 473 впродовж 
1951–1952 р[оків] посідає перші місця в соціалістичному змаганні 

* Гришко Григорій Єлисейович (1906–1959) – партійній і державний діяч 
СРСР. У березні 1951 – вересні 1952 року – секретар ЦК КП(б)У, у вересні 
1952 – лютому 1957 року – перший секретар Київського обласного комітету 
Компартії України. У лютому 1957 – лютому 1959 року – інспектор ЦК Ком-
партії України.
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серед підприємств міста Києва, а також підприємств авіаційної 
промисловості СРСР»47.

Хороші ділові відносини склалися тоді у Шелеста з авіакон-
структором Олегом Антоновим. Уже в жовтні 1950 року перша 
серія з п’яти літаків була виготовлена, облітана й пред’явлена 
замовникові – зрозуміло, військовому представникові. Окрім лі-
таків, завод виготовляв ліжка-розкладачки, збільшувальні лінзи 
для телевізорів, алюмінієвий посуд, запасні частини для тракторів 
і сільськогосподарських машин.

У Києві у Шелеста особливих зв’язків не було, тому, як він 
згадував, важко було вирішувати багато питань, пов’язаних із 
роботою і розширенням заводу: «Виникли навіть окремі конфлік-
ти з місцевою районною і міською владою: то відключать воду, 
електроенергію, газ, і щоразу доводилося вступати в конфлікти, 
то відмовлять у фондах на будівельний матеріал – шлакоблоки і 
цеглу. Коли з’явилося усвідомлення моєї наполегливості і критич-
ності, сталося менше утисків»48.

Увійшло у нормальне русло й життя родини – через два роки 
після переїзду до Києва Шелест отримав упорядковану квартиру. 
Єдине, що засмучувало й вимагало постійної уваги, – це здоров’я 
молодшого сина Віталія, який часто хворів, не ходив до школи, 
нав чався вдома. Іраїда Павлівна приділяла хлопчикові багато уваги, 
вона стала для нього рідною мамою.

Посвідчення депутата Київської міської Ради депутатів трудящих, 
1950 рік
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Як бачимо, у Петра Шелеста вже був досвід партійної роботи в 
довоєнний і воєнний період. Але подобалася йому робота абсолют-
но конкретна, в якій було чим керувати і за що відповідати. Саме 

Петро Шелест (стоїть четвертий зліва) серед групи директорів 
заводів Міністерства авіаційної промисловості СРСР  

і конструкторів. Москва, Кремль, 1951 рік
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до такої роботи він звик і зовсім не збирався її міняти. У нього 
могла б скластися нормальна управлінська біографія, якби його 
не втягували в політику, яка його не надто приваблювала. Але 
вийшло все інакше.

У листопаді 1952 року Петра Шелеста викликають до тодішньо-
го першого секретаря ЦК Компартії України Леоніда Мельникова* 
і пропонують посаду Голови Державної планової комісії Ради Мі-
ністрів УРСР. Шелест вперто відмовляється, але його скеровують 
для співбесіди до ЦК ВКП(б). У Москві він іще раз відмовляється. 
Пізніше йому пропонують посаду першого заступника міністра 
меблевої промисловості України, чим він взагалі був щиро обу-
рений. Та це ще не все.

Наприкінці березня 1953 року Шелеста обрали заступником 
Голови Київської міської Ради. До речі, без його згоди. Було ви-
дано навіть наказ про його звільнення з посади директора. Од-
наче Шелест чинив спротив, заявивши, що не погоджувався на 
перехід на іншу роботу. І почалося: «Вранці-рано їду на завод, 
обходжу цехи, проводжу оперативні і технічні наради. На 12-ту 
годину – в міськраду, до третьої-четвертої години працюю там. 
Доповіді референтів, підписування паперів, приймання відвідува-
чів. Увечері – знову на завод. І так тривало більше двох місяців»49. 
Врешті-решт він добився звільнення з посади заступника Голови 
міськради. Допоміг тоді Шелесту Петро Дементьєв**, міністр авіа-
ційної промисловості СРСР.

Через рік, у лютому 1954-го, Шелест, якого обрали другим 
секретарем Київського міському партії, знов шукав допомоги мі-
ністра. Ось як розповідав про це сам Шелест: «Я знову до міністра 
Дементьєва: “Петре Васильовичу, рятуй! Не хочу кидати завод!” А 

*  Мельников Леонід Георгійович (1906–1981) – партійний і державний діяч 
СРСР. З грудня 1949-го до 4 червня 1953 року – перший секретар ЦК КП(б)У. 
Після смерті Й. Сталіна втратив свою посаду та був відряджений послом до 
Румунії, де перебував до 1955 року. Згодом перебував на державних посадах 
у Казахстані та Росії.

**  Дементьєв Петро Васильович (1907–1977) – державний діяч. У 1941 році 
призначений першим заступником народного комісара (з 1946 – міністра) 
авіаційної промисловості СРСР, пропрацював на цій посаді до 1953 року. Під 
час війни відповідав за серійний випуск літаків. У 1953–1977 роках – міністр 
авіаційної промисловості СРСР.
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він: “Директор ти прекрасний, тому і врятував я тебе від радян-
ської роботи, це було мені під силу, але від партійної – вибач... За 
три дні призначимо тобі заміну – проти вашого республіканського 
керівництва я воювати вдруге не можу”. Так і став я партійним 
працівником»50.

Спочатку був Київський міський комітет партії, в якому Пет-
ро Шелест працював із травня 1954 року другим секретарем, а у 
вересні того ж року його обрали другим секретарем Київського 
обласного партійного комітету. У лютому 1957-го, у 49 років, він 
очолив обком і працював до 1962 року. Саме тоді активізувалися 
його контакти з Микитою Хрущовим, який приїздив у 1958-му на-
городжувати Київську область орденом Леніна. У той час Шелест 
у складі партійно-урядової делегації на чолі з Хрущовим побував в 
Угорщині, де зі введенням радянських військ у 1956 році було при-
душено антикомуністичний виступ. Там сталося їхнє зближення.

Петро Шелест із дружиною Іраїдою та синами Борисом і Віталієм. 
Київ, 1953 рік
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«Пізніми вечорами, – згадував Шелест, – мені часто доводи-
лося багато годин прогулюватися і розмовляти з М.С. Хрущовим 
на різні теми. Він страшенно не любив і навіть сварився, коли в 
години відпочинку і прогулянок за ним буквально по п’ятах ішла 
охорона. Саме в Угорщині був епізод, коли М.С. Хрущов просто 
розлютився і прогнав охорону, потім викликав полковника Литов-
ченка, головного “тілоохоронця”, і в моїй присутності сказав йому: 
“Ви чому не даєте вільно відпочити і поговорити? Що ви за мною 
шпигуєте!” Після цього випадку охорони менше не стало, але нам 
вони намагалися просто не потрапляти на очі»51.

Саме тоді пішла з життя мати Петра Шелеста. Він був хворий, 
не міг поїхати на похорони до Андріївки. Поїхала Іраїда Павлівна 
і молодший брат Дмитро, що тоді працював у одній із київських 
шкіл викладачем математики і фізики. Неодноразово Шелест про-
понував матері переїхати до Києва, але вона не захотіла залишати 
свою домівку і землю, на якій пройшло її життя.

Хрущовська політична відлига торкнулась і Петра Шелеста. 
Після ХХ з’їзду КПРС набирав силу процес офіційної реабілітації 
жертв комуністичних злочинів, які, щоправда, тоді списувалися 
переважно на Йосифа Сталіна. У квітні 1956 року Шелест став 
Головою Комісії Президії Верховної Ради СРСР у Київській і Він-
ницькій областях. Йому видали відповідне посвідчення за підписом 
Климента Ворошилова*.

Місія була вельми відповідальною. Рішення Комісії було оста-
точним, утвердженню та перегляду іншими інстанціями не підля-
гало. Після реабілітації Комісією ув’язнений підлягав негайному 
звільненню, а голова Комісії ніс персональну відповідальність за 
ухвалене рішення.

Цікаво, що Комісія формою нагадувала сумної пам’яті «трій-
ку», тобто до її складу входили три особи (крім Шелеста, це були 
заступник Голови Київського обласного виконавчого комітету і 
полковник Міністерства внутрішніх справ УРСР, що відав місцями 
ув’язнення). Голова мав два голоси під час ухвалення рішення і 

*  Ворошилов Климент Єфремович (1881–1969) – військовий і політичний 
діяч СРСР. У 1925–1940 роках нарком з військових і морських справ і нарком 
оборони СРСР. У 1953–1960 роках номінальний глава Радянської держави, 
тобто Голова Президії Верховної Ради СРСР.
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нікому не був підзвітний, крім Президії Верховної Ради СРСР. Перед 
нею раз на тиждень Шелест повинний був звітувати про кількість 
розглянутих справ, про те, скільки людей звільнено за різними 
категоріями судимості (політичними, посадовими, кримінальними 
злочинами), скільком скорочено термін судимості та на скільки 
років, скільком відмовлено у звільненні або скороченні терміну в 
ув’язненні та за якими мотивами. Така сама форма звітності за-
стосовувалась і до неповнолітніх, що перебували в ув’язненні або 
колоніях. Усі справи потрібно було розглядати в місцях ув’язнення 
з обов’язковим ознайомленням справи на ув’язненого й особистою 
бесідою з кожним окремо.

10 квітня 1956 року Шелест провів перше організаційне засідан-
ня Комісії. Заслуховували повідомлення представників Міністерства 
внутрішніх справ, суду і прокуратури Київської та Вінницької об-
ластей. У цих областях в ув’язненні перебувало близько 200 тисяч 
осіб. Комісії належало завершити роботу до 1 жовтня 1956 року. 

Петро Шелест у складі делегації СРСР. Під час підписання 
міжурядової угоди. Угорщина, 1958 рік
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У визначений термін, звісно, не вклалися, тому Президія Верховної 
Ради СРСР подовжила повноваження Комісії ще на три місяці. За 
вісім місяців роботи розглянули 150 350 справ, 8500 осіб звільнили 
негайно, решті скоротили термін ув’язнення.

«Доводилось інколи, – згадував Петро Шелест, – працювати 
по 15–16 годин на добу. Мені довелось побувати у всіх місцях 
ув’язнення, в’язницях, спільних камерах і одиночках, у таборах 
особливого режиму і в дитячих трудових колоніях... Особисто 
для мене час роботи в комісії виявився великою школою життя, 
морального загартування та аналізу того, що відбувається в люд-
ському суспільстві. Деякі факти розгляду справ своїм кричущим по-
рушенням елементарної законності і прав громадян запам’яталися 
мені на все життя»52.

У період роботи в Київському обкомі у Шелеста відбулася, схо-
же, перша сутичка з Володимиром Щербицьким, який був тоді се-
кретарем ЦК Компартії України й курирував важку промисловість. 
Річ у тім, що ще в 1957 році у Петра Шелеста виникла ідея побуду-
вати сучасне село зі всіма міськими вигодами, створити свого роду 
матрицю для забудови інших сіл області. І таким селом вирішили 
зробити Ксаверівку на трасі Київ–Одеса. У 1958 році будівництво 
почалося. Частину грошей дали колгоспи та колгоспники, а части-
ну – взяли в банку як кредит. Тільки-но все запрацювало, Шелест 
відчув прохолодне ставлення до себе. У ЦК Компартії України й у 
Раді Міністрів УРСР допомоги ніякої не надавали.

І ось одного разу на партійній нараді Шелеста почали звинува-
чувати в тому, що він виділяє для будівництва сучасного колгоспно-
го села державні ресурси, метал, труби, цеглу, залізобетон, асфальт, 
електропроводи тощо. За словами Шелеста, найбільшу завзятість 
виявив у розмові саме Володимир Щербицький: «Розмова набула 
гостроти. Я тоді сказав президії, що селу потрібно допомагати 
справою, а не словами, різко урвав активність Щербицького... Тон 
пом’якшили, тут же сказали, що будувати, мовляв, потрібно, однак 
слід бути обережним із витратою матеріалів... Ось і виходить, що 
коли не візьмеш на себе відповідальність, нічого великого, навіть 
малого не зробиш»53.

Чого-чого, а брати на себе відповідальність Петро Шелест ні-
коли не боявся. Мабуть, це було однією з причин того, що у серпні 
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1962 року саме його обрали секретарем ЦК Компартії України. 
Олександр Ляшко*, який у той час працював у Донецькій області, 
згадував: «Узимку того самого (1962-го. – Ю. Ш.) року в області 
побував Петро Юхимович Шелест, новий секретар ЦК з промисло-
вості і будівництва... Петро Юхимович справив на мене враження 
людини, яка виявляла велику цікавість до виробництва і лише 
трохи до партійно-організаційної і політичної роботи. Але згідно 
з посадою воно, напевно, так і належало робити»54.

Незабаром Петра Шелеста викликали до Москви. 26 черв-
ня 1963 року в присутності членів Президії ЦК КПРС (так тоді 

*  Ляшко Олександр Павлович (1915–2002) – партійний і державний діяч 
доби СРСР. У 1960–1963 роках – перший секретар Сталінського (Донецького) 
обласного комітету КПУ. У січні–липні 1963 року перший секретар Донецько-
го промислового обласного комітету КПУ. У 1963–1966 роках – секретар ЦК 
Компартії України, Голова Бюро ЦК КПУ по промисловості і будівництву, у 
березні 1966 – червні 1969 року – другий секретар. У 1969–1972 роках – Го-
лова Президії Верховної Ради Української РСР. У 1972–1987 роках – Голова 
Ради Міністрів Української РСР.

Перепустка до будинку ЦК КП України, 1957 рік
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називалося Політбюро)* Микита Хрущов сказав, що підтримує його 
висунення на посаду першого секретаря ЦК Компартії України, 
хоча є й інші кандидатури. Разом із Шелестом до Москви були 
викликані другий секретар ЦК Компартії України Іван Казанець** 
і перший секретар Харківського обкому партії Микола Соболь***. 
Їхні кандидатури теж обговорювалися.

Проте перевагу віддали саме Шелесту. Ось як він сам проко-
ментував це: «…Жереб впав на мене, яка була цьому причина – я 
й сам не можу дати відповіді. Більшість членів Президії мене 
мало знала, та і я з ними мало стикався по роботі і мало знав їх 
особисто»55.

2 липня 1963 року вже у Києві, на пленумі ЦК Компартії 
України його офіційно обрали першим секретарем. На цій посаді 
він став наступником Миколи Підгорного****, який був секретарем 
ЦК КПРС і з яким у Шелеста склалися теплі стосунки. Того дня у 
своєму щоденнику він записав: «Мені виявили велику довіру, це 
найвища честь – довіра політична і партійна. Я, колишній наймит, 
робітник, вихованець комсомолу, партії, висунутий на такий ве-
ликий пост… Дивні відчуття: справи добрі, але я схвильований... 

*  У жовтні 1953 року відповідно до змін центральних органів КПРС пленум 
ЦК Компартії України перейменував Бюро ЦК Компартії України на Президію 
ЦК. У червні 1966 року в Москві замість Президії ЦК КПРС знову повернули 
колишню назву – Політбюро ЦК, а в УРСР Президію ЦК перейменували на 
Політбюро ЦК Компартії України.

**  Казанець Іван Павлович (1918–2013) – партійний і державний діяч доби 
СРСР, з червня 1963 року по вересень 1965 року – Голова Ради Міністрів 
Української РСР, у 1965–1985 роках – міністр чорної металургії СРСР.

***  Соболь Микола Олександрович (1910–1991) – партійний і державний 
діяч доби СРСР. У 1961–1963 роках – перший секретар Харківського облас-
ного партійного комітету, з січня 1963 року по липень 1963 року – перший 
секретар Харківського промислового обласного комітету Компартії України. 
У 1963–1966 роках – другий секретар ЦК КПУ. З 18 березня 1966 до 31 березня 
1972 року – перший заступник Голови Ради Міністрів УРСР.

****  Підгорний Микола Вікторович (1903–1983) – партійний і державний 
діяч доби СРСР, у 1957–1963 роках – перший секретар ЦК Компартії України, 
у 1963–1965 роках – секретар ЦК КПРС. Був одним з учасників групи вищо-
го партійного керівництва, які підготували й здійснили у жовтні 1964 року 
зміщення Микити Хрущова з посади першого секретаря ЦК КПРС. У 1965–
1977 роках – Голова Президії Верховної Ради СРСР. 
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Потрібно мобілізувати всі сили, щоб виправдати цю довіру. Взя-
ти все із досвіду, якого набуто на шляху від директора заводу до 
першого секретаря ЦК КПУ»56.

З обранням Петра Шелеста на нову важливу посаду в його ро-
дині принципово покращали побутові умови. Йому було відведено 
дачу в Межигір’ї під Києвом, де традиційно перебували партійні 
лідери УРСР. Крім того, він отримав номенклатурний особняк по 
вулиці Герцена, 14.

Це був будинок, що зберігся донині, у садибі київського ап-
текаря Октавіана Бєльського, який у 1889 році придбав ділянку в 
Кмитовому яру, а в 1893-му почав будувати будинок за проектом 
архітектора Миколи Казанського. Незабаром Бєльський побудував 
у глибині вулиці ще один особняк, зовні схожий на попередню 
споруду. Після фатального 1917 року обидва особняки у садибі 

Петро Шелест (сидить другий справа) серед керівників УРСР  
на проводах Миколи Підгорного (сидить третій справа)  

на роботу до Москви. 2 липня 1963 року
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серед парку стали місцем громадського відпочинку. А потім це 
місце вподобали комуністичні вожді. Територію обнесли огорожею 
і влаштували офіційну резиденцію.

У 1934–1937 роках у другому, більшому, особняку жив всесиль-
ний Всеволод Балицький*, який очолював Державне політичне 
управління (ДПУ), а потім Наркомат внутрішніх справ (НКВС) 
України. Він опорядкував територію парку: з’явилися містки, аль-
танки, малі архітектурні форми. Перед війною тут був піонерський 
табір для дітей співробітників НКВС. Коли у 1943 році німців ви-
гнали з Києва, в особняку оселився Микита Хрущов (тоді це місце 
називали «дачею Хрущова»). Він виїхав на партійну роботу до 
Москви наприкінці 1949 року. Від того часу більший особняк став 
резиденцією перших секретарів ЦК Компартії України57. У будинку 
поруч перебували обслуговуючий персонал і охорона, а також там 
розташовувався кінозал. Після Шелеста традиція урветься: керівни-
цтво України обере собі для мешкання інші, не менш привабливі 
куточки, але вже за містом.

До моменту виходу Петра Шелеста на політичну авансцену 
влаштувалось і життя його синів. Старший син – Борис Петрович – 
пішов, як то кажуть, по військовій лінії. У 1948–1952 роках він 
учився спочатку в Ленінградському, а потім в Одеському морехід-
ному училищах, служив на флоті. Згодом, у 1957–1962 роках, був 
слухачем Київського вищого інженерно-авіаційного училища ВВС. 
З 1962 року працював військпредом на Київському авіаційному 
заводі. У 1965-му перейшов на роботу до тодішнього Київського 
інституту інженерів цивільної авіації, де викладав на військовій 
кафедрі, а потім став її завідувачем. У січні 1961 року в нього на-
родився син Петро, а в грудні 1966-го – дочка Ірина.

Молодший син – Віталій Петрович – після закінчення у 1962 році 
Київського університету став фізиком. З 1966-го він працював 
в Інституті теоретичної фізики Академії наук УРСР. Петро Ше-
лест сприяв створенню в Україні цієї академічної структури. Як 

*  Балицький Всеволод Аполлонович (1892–1937) – організатор і керівник 
комуністичних органів безпеки в Україні, у 1923–1931 роках – Голова ДПУ, 
повноважний представник ДПУ–ОДПУ СРСР в Україні, у 1934–1937 роках – 
нарком внутрішніх справ УРСР, з травня 1937 – начальник Управління НКВС 
Далекосхідного краю. Заарештований і розстріляний у 1937 році.
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згадував Віталій Петрович, 
цьому була досить сильна 
протидія з боку союзної ака-
демії, Держкомітету з науки 
і техніки: «Вважалося, що в 
Україні сидять “гречкосії”, 
їм такий інститут не потріб-
ний. Для того, щоб отрима-
ти санкцію і створити такий 
інститут, та ще з міжнарод-
ним статусом, я задіяв бать-
ка дуже сильно»58.

Злі язики нашіптували, 
що інститут, мовляв, «під 
сина Шелеста» і створював-
ся. Насправді ідея визрівала 
в українських академічних 
колах давно, а директором 
інституту став академік Ми-
кола Боголюбов*. Він був 
учителем Віталія Петрови-
ча, а останній став його за-
ступником. Боголюбов уже 
збирався переїздити з Дуб-
ни до Києва, але йому до-
ручили очолити Об’єднаний інститут ядерних досліджень у Дубні, 
керівництво почало заперечувати проти переїзду.

Постала проблема: хто в Києві визначатиме повсякденну полі-
тику інституту, контактуватиме з владою для вирішення актуальних 
питань. Саме так Віталій Шелест, ще будучи кандидатом наук, став 
заступником директора й багато чого зробив для інституту. Його 
там пам’ятають і поважають. У цьому мені довелося переконатися, 

* Боголюбов Микола Миколайович (1909–1992) – академік АН УРСР (з 
1948), академік АН СРСР (з 1953), у 1928–1973 працював в Інституті мате-
матики АН СРСР і з 1956 року – у Об’єднаному інституті ядерних досліджень, 
у 1965–1989 – його директор. У 1967–1973 роках – директор Інституту тео-
ретичної фізики АН УРСР.

Плакат 1960-х років
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коли кілька разів ми з Віталієм Петровичем наприкінці 1990-х – на 
початку 2000-х років заїжджали до інституту. Він згадував 1960-ті 
роки, то був час, коли інститут тільки поставав. Кандидатську і 
докторську дисертації захистив не в Києві, а в Дубні. У 1969 році 
його обрали членом-кореспондентом Академії наук УРСР (нині 
Національної академії наук України). У липні 1963 року в родині 
Віталія Шелеста народився син Дмитро, а в червні 1969-го – син 
Олексій.

Отже, в родинному сенсі Петро Шелест цілком міг уважати себе 
щасливою людиною, а родина для нього означала багато. Значно 
більше, ніж будь-яка посада. Хоча до свого нового призначення 
він поставився абсолютно відповідально.

На новій суперважливій посаді Шелест пробуде до травня 
1972 року. Він увійде до складу ЦК КПРС, а пізніше і до найвищого 
у комуністичній ієрархії органу – Політбюро ЦК КПРС. Неоднора-
зово його обиратимуть до складу депутатів Верховних Рад СРСР 
і УРСР. Він отримає високі нагороди: три ордени Леніна, ордени 
Вітчизняної війни І ступеня, Червоної Зірки. У 1968 році йому 
присвоять звання Героя Соціалістичної Праці.

Проте «дивні відчуття» і тривога Петра Шелеста під час вступу 
на партійний «трон» виявляться виправданими. Він став тринад-
цятим за рахунком лідером парторганізації України. І він буде 
єдиним, кого звинувачуватимуть у «місництві» і навіть в «україн-
ському націоналізмі».
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розділ 2

на політичному олімпі

Як уже мовилося, у велику політику Петро Шелест прийшов 
досить пізно: у 45 років почав працювати другим, а в 49 – був 
обраний першим секретарем обкому партії. І тут, мабуть, дореч-
но пригадати головного політичного антагоніста і формального 
наступника Шелеста Володимира Щербицького. Його політична 
кар’єра складалася прямо протилежно. Народився він так само, як 
і Шелест, у лютому місяці, але 1918 року в нинішній Дніпропет-
ровській області. Після закінчення 9-го класу (!) школи в 1934-му 
був затверджений інструктором Верхньодніпровського райкому 
комсомолу. У 37 років очолив Дніпропетровський обласний комітет 
партії, у 39 – був секретарем ЦК Компартії України, а в 43 роки – 
Головою Ради Міністрів УРСР. Загалом, Володимир Щербицький 

Перший секретар Дніпропетровського обкому КП(б)У  
Леонід Брежнєв і другий секретар Дніпродзержинського міськкому 

партії Володимир Щербицький на мітингу. Жовтень 1948 року
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послідовно прагнув до вершин політичного Олімпу і підкорював 
їх, намічаючи все нові перспективи для себе. Треба визнати, що 
підкорював не без труднощів, але ніколи не рекламуючи свою 
«політичну технологію»59. Як зазначали його соратники, він «не 
був відкритою людиною»60.

До слова, Щербицький не залишив жодних записок, спогадів. 
Інтерв’ю також залишились одиниці. Адже був він аж надто обе-
режним, обачливим і досвідченим у «придворних інтригах». 

Петро Шелест поводився по-іншому. У зв’язку з цим колишній 
високопосадовий багаторічний комсомольський і партійний пра-
цівник Юрій Єльченко* (який, до речі, зовсім не ідеалізує Шелеста) 
відзначав: «Був Петро Юхимович працівником принциповим, напо-
легливим, вимогливим, навіть жорстким, проявляючи ці якості по-
стійно і не вагаючись. Не боявся найвищих авторитетів, міг прямо 
висловлювати і захищати свою точку зору, незважаючи на осіб. 
Говоритимемо відверто – це не завжди і не всім подобалося.

Безумовно, тут виявлялися і його природні людські риси. Ми 
знали його як особу твердого характеру, нехитру людину. Бував він 
і грубуватий, а деколи не соромився й у висловах. У побуті (а мені 
доводилося кілька разів бувати з ним у такій ситуації) поводився 
просто, розкуто, був відвертий, говорив про сімейні справи. До 
слова, звертав увагу на необхідність, незважаючи на виняткову 
зайнятість, знаходити час на виховання дітей. Вважав, що своїх 
синів виховав людьми гідними. Знаю, що це так і було»61.

Яків Погребняк**, який довгий час був на відповідальній пар-
тійній роботі та неодноразово зустрічався з Шелестом, згадував: 

*  Єльченко Юрій Никифорович (1929–2019) – політичний діяч. У 1960–
1968 роках – перший секретар ЦК ЛКСМ України, у 1968–1969 роках – ін-
спектор ЦК Компартії України, у 1971–1973 роках – міністр культури УРСР, 
у 1973–1980 роках – завідувач відділу пропаганди і агітації ЦК Компартії 
України. У 1980–1987 роках – перший секретар Київського міського комітету 
Компартії України. У квітні 1987 – червні 1990 року – секретар ЦК Компартії 
України.

**  Погребняк Яків Петрович (1928–2016) – політичний діяч, у 1963–1964 ро-
ках – перший секретар Полтавського промислового обласного партійного 
комітету, у 1964–1966 роках – другий секретар Полтавського обласного пар-
тійного комітету, у 1966–1969 роках – перший секретар Івано-Франківського 
обласного комітету Компартії України, 1969–1971 роках – перший секретар 
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«Петро Юхимович відрізнявся добрим фізичним здоров’ям, працьо-
витістю, любив життя в усіх його проявах (шкода, що Яків Погреб-
няк не розшифрував цей пункт до кінця. – Ю. Ш.), захоплювався 
полюванням, був доступний, не чванливий, мав багато товаришів 
і друзів. Я не помічав у ньому якихось глибоких знань з питань 
філософії або політекономії, як, утім, і знань класиків марксизму-
ленінізму. Але в практичних питаннях він демонстрував неабияку 
мудрість, як то кажуть, від землі, від батьків»62.

Олександр Ляшко, колишній другий секретар ЦК Компартії 
України, Голова Верховної Ради УРСР, а потім і Голова Ради Міні-
стрів УРСР, багато років працював із Шелестом, називає його «ав-
торитарним керівником», чому, мовляв, сприяло обрання Шелеста 
членом Політбюро ЦК КПРС63.

обласного комітету Компартії України. У 1971–1987 роках – секретар ЦК 
Компартії України з питань торгівлі, куратор київського футбольного клубу 
«Динамо». 

Петро Шелест разом з Юрієм Гагаріним і Володимиром 
Щербицьким у президії ХХ з’їзду ЛКСМУ. Виступає Юрій Єльченко. 

Квітень 1966 року
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А ось точка зору Володимира Семичастного*, у 1961–1967 ро-
ках Голови КДБ СРСР, а пізніше заступника Голови Ради Міністрів 
УРСР: «Авторитарним керівником за наявності Політбюро ЦК Ком-
партії України, жорсткого контролю з боку ЦК КПРС бути майже 
неможливо. Шелест іноді дозволяв собі директорські замашки, адже 
в минулому він був директором заводу. Іноді допускав і різноманітні 
недипломатичні вислови. Іноді міг виявляти роздратування через 
незначні події, що здавалися йому підозрілими...»64

До речі, про «недипломатичні вислови». Добре відомо, що це 
«родова ознака» майже всіх радянських (і пострадянських, якщо, 
наприклад, згадаємо другого Президента України Леоніда Кучму) 
керівників, особливо виробничників. Вони у такий спосіб дуже 
часто «розряджалися», а простіше кажучи, відігравалися на під-
леглих.

Під Києвом, у місті Яготині, був колись «закритий об’єкт» – 
Яготинське мисливське господарство Міністерства лісового гос-
подарства УРСР. Саме сюди за радянських часів, починаючи з 
повоєнних років, партійно-державні керівники України їздили 
полювати на качок. Їздили, звичайно, не тільки сюди (як відомо, 
вибір місць був непоганим – уся Україна в їхньому розпорядженні). 
Проте Яготинське господарство було налагодженим, як то кажуть, 
намоленим (у мисливському сенсі) і тому також користувалося 
особливою популярністю.

Початок цієї традиції одразу після вигнання німців з України 
в 1944 році поклав Микита Хрущов, тодішній перший секретар 
ЦК КП(б)У і Голова Ради Народних Комісарів УРСР, тобто голова 

*  Семичастний Володимир Юхимович (1924–2001) – партійний і держав-
ний діяч, перед війною і під час війни перебував на комсомольській роботі. 
У грудні 1946 – липні 1947 року – секретар ЦК ЛКСМ України по кадрах. У 
1947–1950 роках – перший секретар ЦК ЛКСМ України. У 1950–1958 роках – 
секретар ЦК ВЛКСМ, у 1958–1959 роках – перший секретар ЦК ВЛКСМ. У 
березні–серпні 1959 року – завідувач відділу партійних органів ЦК КПРС по 
союзних республіках. У 1959–1961 роках – другий секретар ЦК КП Азербай-
джану. У 1961–1967 роках – Голова КДБ СРСР. У 1964 році – один з ініціаторів 
усунення М. Хрущова від влади. Був зміщений Л. Брежнєвим з посади Голови 
КДБ як «людина Шелепіна». У 1967–1971 роках – перший заступник Голови 
Ради Міністрів УРСР. У 1971–1981 роках – заступник Голови Ради Міністрів 
УРСР. У 1981–1988 роках – заступник голови правління Всесоюзного това-
риства «Знання».
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уряду. Він, серед іншого, був великим шанувальником відпочинку 
на природі, особливо полюбляв юшку, а також був пристрасним 
мисливцем. При ньому й побудували перший будинок (коли я був 
у Яготині, він ще стояв, а тепер – не знаю) у барвистому місці біля 
озера. На озері, власне, полювання й здійснювалося. Саме тоді всю 
«закриту» територію обнесли надійною огорожею та виставили 
охорону. На початку 1970-х років побудували зручніший двоповер-
ховий будинок, який під час мого приїзду (як, утім, і все господар-
ство) був уже занедбаний і значною мірою розікрадений.

Двічі-тричі на сезон сюди приїжджав і Петро Шелест. Багато 
років потому в цих місцях двічі довелося побувати й мені. Я розшу-
кував сліди минулої «розкоші» партійно-державної номенклатури, 
намагався зрозуміти, як саме «розслаблялися» комуністичні вожді. 
Треба чесно визнати, що і будинок, де вони зупинялися, і вся те-
риторія колись «закритого об’єкта» – все це виявилося дуже про-
стеньким і не надто вражало, якщо порівнювати, скажімо, з тим, як 
живуть і в яких умовах релаксують нинішні покоління управлінців 
(про олігархів і «простих» мільйонерів і поготів не йдеться).

Микита Хрущов, Петро Шелест і кубинський лідер Фідель Кастро  
у мисливському господарстві «Залісся». Січень 1964 року
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Хоча за тих комуністичних часів, безумовно, «закритий об’єкт» 
являв-таки собою дещо. Особливо на тлі загальних проблем з міс-
цями для відпусток пересічних громадян (трудящих, як тоді вислов-
лювалися) Радянського Союзу і, зрозуміло, тодішньої України.

Приїхавши до Яготина в жовтні 2002 року, я за допомогою 
знайомих розшукав колишніх єгерів Олександра Меткалика й Івана 
Галушку, які понад тридцять років «забезпечували» полювання. Це 
вони сідали разом із «вождями» України в човен, спілкувалися з 
ними, разом стріляли качок. Отже, бачили й чули таке, що в жод-
них архівах ніколи не знайти. Писати спогади єгері відмовилися 
(оскільки були, звичайно ж, здавна пов’язані з «органами»), але 
розповіли багато цікавого.

Я попросив їх показати всі мисливські маршрути, якими пря-
мували Микита Хрущов, Дем’ян Коротченко*, Олексій Кириченко**, 
Микола Підгорний, Петро Шелест, Володимир Щербицький та інші 
керівники України. Ми поплавали на човні по озеру, відновлюючи 
мисливські маршрути. Колишні єгері своїми розповідями відкри-
ли чимало важливих деталей. А саме в них, як відомо, і криється 
диявол.

Ішлося, наприклад, про те, що, на відміну від деяких інших 
партійних і державних вождів, що іноді дозволяли собі хамство 

*  Коротченко Дем’ян Сергійович (1894–1969) – партійний і державний 
діяч, Голова Ради Народних Комісарів УРСР (1938–1939), Голова Ради Міністрів 
УРСР (1947–1954), у 1954–1969 роках – Голова Президії Верховної Ради УРСР 
і водночас заступник Голови Президії Верховної Ради СРСР. Член Політбюро/
Президії ЦК КП(б)У / Компартії України (1938–1969), член ЦК ВКП(б)/КПРС 
у 1939–1969 роках і член ЦК КП(б)У (1938–1969). У 1952–1953 роках – член, 
у 1957–1961 роках – кандидат у члени Президії ЦК КПРС.

**  Кириченко Олексій Іларіонович (1908–1975) – партійний і державний 
діяч. З березня 1938 року в апараті ЦК КП(б)У, з лютого 1941 року – секре-
тар ЦК КП(б)У по промисловості. З січня 1944 року – секретар ЦК КП(б)У 
по кадрах. З липня 1945 року – перший секретар Одеського обкому партії, з 
вересня 1946-го паралельно очолював міський партійний комітет. З грудня 
1949 року – другий, з червня 1953-го – перший секретар ЦК КП(б)У. Став пер-
шим українцем за походженням, який очолив цю структуру за всю попередню 
історію її існування. Підтримував М. Хрущова в справі повалення Л. Берія й 
у проведенні політики десталінізації. З грудня 1957 до січня 1960 року – се-
кретар ЦК КПРС. Вступив у конфлікт з найближчим оточенням М. Хрущова, 
за що був зміщений.
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відносно єгерів і тодішньої обслуги, Петро Шелест завжди пово-
дився коректно. Міцних напоїв не вживав. Випити міг, але лише 
червоне вино, «недипломатичні вислови» у нього були відсутні. 
У кожному разі колишні єгері стверджували, що нічого бруталь-
ного від Шелеста не чули, а ось з іншими гостями траплялося 
по-іншому...

А ще він любив співати. Разом з Іваном Галушкою співали укра-
їнських пісень. На моє запитання, чи був Петро Шелест азартним 
під час полювання, я отримав відповідь, що був. І дуже бурхливо, 
щиро, емоційно реагував на власні промахи, невдалі постріли.

Це відрізняло його від Володимира Щербицького, для якого 
полювання було швидше необхідним ритуалом. Єгері розповіли, 
що він у човні міг відкласти рушницю і годинами роздумувати 
про щось (може, складав якісь політичні комбінації?), що зовсім 
не стосувалося ні неповторної ранкової атмосфери, ні чудового 
озера в серпанку, ні качок на нім. Щоправда, заради справедли-
вості слід зазначити, що і Щербицький, згідно зі спогадами єгерів, 
також «недипломатичних висловів» у їхній присутності не вживав, 
узагалі був дуже стриманий.

Загалом, можна констатувати, що Петро Шелест був достатньо 
відкритою, часами імпульсивною людиною і керівником, не боявся 
рішуче обстоювати свою точку зору, розумів сімейні цінності та 
дорожив ними.

Як політик, він, звичайно, вийшов зі «сталінської шинелі». Не-
даремно, коли у березні 1953 року Йосиф Сталін помер, Шелест, 
як і багато людей у Радянському Союзі, важко й цілком щиро 
переживав цю подію. Він навіть спеціально поїхав до Москви на 
прощання з вождем, тіло якого було виставлене в Колонному залі 
Будинку Союзів. Не ставив під сумнів Шелест і ключові, базові 
цінності радянських комуністів.

Відповідаючи на запитання, чи не втілювали Володимир Щер-
бицький і Петро Шелест два різних типи номенклатури, перший 
Президент України, а в минулому партійний функціонер і Голова 
Верховної Ради України Леонід Кравчук відповів негативно. На 
його думку, вони були «захисниками існуючого ладу, виступали за 
зміцнення Радянського Союзу, за перехід до комунізму...»65. Кравчук 
стверджував, що це були «люди одного сорту», а Щербицький був 
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«на порядок вищий своєю людяністю і значно легший у спілкуванні. 
Шелест був людиною крутою, не дуже любив дискусії і виражався 
завжди однозначно»66.

А ось Володимир Семичастний був переконаний: якщо порів-
няти політичні якості Шелеста і Щербицького та їхній масштаб 
як керівників, то є підстави стверджувати, що Шелест, безумовно, 
вищий: «Щербицький – служака, він був відданим брежнєвським 
холуєм, він ніколи не заперечував ні одній навіть найдурнішій 
пропозиції Брежнєва»67.

Іще одну цікаву характеристику дав Щербицькому і Шелесту 
письменник і журналіст Віталій Коротич, якому під час його роботи 
в Україні доводилося контактувати з обома керівниками: «Шелест 
в принципі не був шкідливим, це був працьовитий мужик. У нього 
не було тієї якості, яку повною мірою проявив Щербицький, який 
прийшов йому на зміну: Щербицький був геніальний  в  умінні 
працювати не з людиною, а з посадою. (Виділено мною. – Ю. Ш.) 
Шелест був дуже людяним, він знав, що таке ностальгія, він умів 
любити таку дивну людину, як Параджанов; Щербицький вла-
штовував будь-яке керівництво, він міг прилаштуватися до кого 
завгодно. Шелест цього не умів, він був натурою, що відходить... 

Петро Шелест і Володимир Щербицький на фотовиставці 
«Інтерпресфото-66». 1966 рік
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За моїм уявленням, у країні відбувалася величезна чиновницька 
революція. Шелест був чиновником за посадою, але не був ним 
за духом своїм»68.

Можливо, Петро Шелест і виглядав «крутим», але навіть тодішні 
інакодумці (В’ячеслав Чорновіл, Іван Дзюба, Сергій Параджанов, 
Віктор Некрасов та інші) відгукувалися про нього стримано і на-
віть із певною симпатією.

Утім не слід заперечувати того, що у Петра Шелеста і Володи-
мира Щербицького насправді було багато спільного. Наприклад, 
на початку 1960-х років вони обидва критично висловлювалися 
про політику Микити Хрущова, хоча і той, і той були його вису-
ванцями.

Віталій Врублевський, колишній помічник Щербицького, пи-
сав, що його патрон не міг не опинитися в опозиції: «Бездумне 
збільшення площ під кукурудзу, насаджуваний зверху шаблонний 
квадратно-гніздовий спосіб її вирощування призвели зовсім не 
до зростання валових зборів, а до збільшення постачань зерна до 
союзного фонду, чому опирався В[олодимир] В[асильович]. Фор-
мальним приводом опали стало те, що В[олодимир] В[асильович] 
не прийняв розділу партії за «галузевим» принципом. А на відміну 
від інших – і не мовчав. Не звиклий до такого повороту справи, 
Хрущов відправляє Щербицького в заслання»69.

Проте «заслання» не було засланням до Сибіру або ще до 
якогось сумного місця, якими так уславлений був Радянський 
Союз. У липні 1963 року Володимир Щербицький повернувся до 
Дніпропетровська на посаду першого секретаря (промислового) 
обласного комітету партії. На цій посаді він перебуватиме до 
жовтня 1965 року.

Цікавився я й тим, де саме, за яких обставин «не мовчав» Щер-
бицький. Дотепер нічого встановити не вдалося. Жодних слідів у 
документах Ради Міністрів УРСР (яку він очолював у 1961–1963 ро-
ках) про антихрущовську «фронду» Щербицького не збереглося. 
Цілком імовірно, це були (напів)приватні розмови й оцінки, про 
які Микиту Хрущова проінформували*.

*  Микола Федоренко, економіст, академік АН СРСР, уродженець Дніпро-
петровщини, знав Володимира Щербицького з воєнних років. Вони разом 
навчалися на курсах при Військовій академії хімічного захисту, а по війні 
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...Будь-який керівник України, будь-яка людина, що йде у пуб-
лічну політику, стикалась і стикається із проблемою визначення 
міри своєї «українськості». Досить придивитися хоч би до того, що 
нині на поверхні – до представників «російськомовного населення» 
в сучасному істеблішменті України. Як швидко заговорили вони 
українською (нехай часом навіть із неймовірними помилками й 
акцентами, але все-таки), як тільки досягли владних висот...

Вирішували для себе цю проблему Шелест і Щербицький. 
Цікаве свідчення про цей період залишив колишній головний 
редактор «Робочої газети» Юхим Лазебник*, який став свідком 
багатьох важливих подій. Він уважав, що ставлення Володимира 

підтримували контакти. Якось Федоренко попросив Щербицького роз’яснити 
причини відставки і почув таке пояснення: «Перед тим як винести рішення 
про розділення партійних органів за галузевим принципом, М.С. Хрущов 
розіслав країною гінців, щоб “промацати” думки. Такий гонець прибув і до 
Києва. Коли Щербицький почув новину, він вигукнув приблизно таке: “Якому 
ж придурку така ідея могла спасти на думку…”» (Федоренко Н.П. Вспоминая 
прошлое, заглядываю в будущее. – М., 1999. – С. 59, 129).

*  Лазебник Юхим Антонович (1912–2005) – журналіст, відповідальний 
редактор «Робітничої газети» у 1956–1973 роках, голова Спілки журналістів 
України (1965–1966). Доктор філологічних наук (1965), професор (1967). 

Під час зустрічі Микити Хрущова в Києві. 1960-ті роки
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Щербицького до української культури і мови змінилося саме на 
початку 1960-х років. У 1950-х він говорив про свою любов до 
української мови, про необхідність українізації очолюваного ним 
апарату обкому партії тощо.

Юхим Лазебник зазначає: «Можливо, це була не власна пози-
ція стосовно української мови, а лише пристосуванство до вищої 
номенклатури. Але такої думки в той час у мене не виникало. Тим 
паче, що і в подальші роки, коли Щербицький був секретарем ЦК 
Компартії України (1957–1961), а потім Головою Ради Міністрів 
УРСР (1961–1963), він переважно говорив українською мовою і 
підкреслено проявляв свої почуття до всього українського»70.

На одному із засідань Президії ЦК Компартії України, що від-
булося 1962 року, Володимир Щербицький ображався, що такий 
великий народ, як українці, має так мало прав. «Я, – писав Ла-
зебник, – тривалий час дивився на Щербицького з неприхованою 

У 1974–1992 роках – завідувач кафедри дитячої і юнацької літератури та 
бібліотечної роботи з дітьми Київського інституту культури.

Микита Хрущов і Петро Шелест під час відвідання Київської 
овочевої фабрики. За Шелестом – Дем’ян Коротченко.  

Січень 1964 року
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повагою і думав, що саме він і є тією людиною, яка здатна вислов-
лювати тривоги і болі українського народу... Але я помилився»71. 
На думку Юхима Лазебника, після опали 1963 року й надто після 
падіння Микити Хрущова, винуватого в тій опалі, Володимир Щер-
бицький став іншим: «Він почав випромінювати якусь неприязнь 
до всього українського»72.

З українськістю Шелеста історія складніша і не завжди до 
кінця зрозуміла. Почнемо з мови. Один із дослідників, наприклад, 
стверджує, що рідною мовою Шелеста була українська, що, висту-
паючи всередині України, він завжди говорив українською73. Це не 
зовсім так. Виступаючи на різного роду партійних форумах, Шелест 
далеко не завжди говорив українською. Усе залежало від ситуації. 
Зрозуміло, на зустрічах із письменниками або на письменницьких 
з’їздах він говорив українською. Саме Шелест згадував, що зростав 
він «серед української “мови”», а потім, в армії, під час навчання, 
говорив в основному російською. Батько його також говорив пе-
реважно російською, хоча, як пише Шелест, «був чистокровним 
українцем», а ось мама була україномовною74.

У родині, за словами молодшого сина Шелеста – Віталія Петро-
вича, завжди основною мовою була російська. І це зрозуміло, адже 
з 1941 по 1950 рік родина жила в Росії. Віталій Петрович пригадав, 
як у Ленінграді йому купили «Кобзар» Тараса Шевченка російською 
мовою, але при цьому пояснили: «Ось подивися, це наш україн-
ський поет»75. Після переїзду до Києва з’явились україномовні друзі, 
мовне середовище почало змінюватися, хоча в сім’ї, як і раніше, 
спілкувалися російською. Проте, коли Шелест почав вдягати під 
цілком бюрократичний (і космополітичний) костюм українську 
вишиту сорочку (вишиванку), апаратники, тобто співробітники ЦК 
Компартії України і номенклатурники з низових структур, швидко 
вхопили цей тренд й почали одягатися так само.

Існує думка, що з подачі Петра Шелеста міністр вищої та се-
редньої освіти УРСР Юрій Даденков* 1965 року дав розпорядження 
про українізацію вищої освіти, хоча незабаром це розпорядження 
скасували76. Насправді все було не так просто. І найкраще прояснив 

*  Даденков Юрій Миколайович (1911–1991) – учений і державний діяч, 
член-кореспондент АН України (1961), у 1960–1973 роках – міністр вищої і 
середньої спеціальної освіти УРСР.
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ситуацію сам Петро Шелест: «Свого часу казали, що, коли я був у 
Києві, там проводилася “українізація”. Наприклад, мовляв, усі ви-
кладачі зобов’язані були говорити тільки українською мовою. А як 
було насправді. Рекомендація була така тільки тим викладачам, 
які знають українську мову, і в аудиторії, яка розуміє українську 
мову. У цілому ж користуватися українською і російською мовою 
рівноправно. А сам український народ... – здебільшого інтернаціо-
нальний народ. Націоналізм – це страшно»77.

Іще до приходу Петра Шелеста на посаду першого секретаря 
ЦК Компартії України, 10–15 лютого 1963 року, у Київському 
університеті відбулася резонансна конференція, присвячена мов-
ній проблемі. Ухвалили резолюцію зі зверненням до партійного 
керівництва зробити українську мову державною в державних і 
громадських організаціях. Звичайно, це не було зроблено (україн-
ська мова як державна в Україні буде узаконена лише в 1989 році, 
напередодні розпаду Радянського Союзу). Мине час, і в 1967 році 
Петро Шелест заявить на зустрічі з делегацією канадських кому-
ністів, що «тільки дурень міг уявити, буцімто російська мова має 
який-небудь шанс узяти гору в Україні»78. І хоча цей прогноз досі 
не справдився, треба оцінити його тодішню сміливість і одно-
значність такої заяви.

До питання про мовну політику ми ще повернемося, а зараз 
торкнемося першого серйозного політичного виклику, на який 
Петру Шелесту як уже «першій особі» в УРСР довелося реагувати. 
Йдеться про усунення Микити Хрущова. Їхні стосунки не були 
однолінійно-мажорними, хоч і сьогодні дехто схильний думати саме 
так. Шелест був багато чим незадоволений у бурхливій і часами 
непередбачуваній хрущовській діяльності, зокрема тим, що слово 
розминалося з ділом. Він також не сприйняв розділення партійних 
організацій на сільські і промислові. «Працювати стає все важ-
че, народ майже відверто висловлює своє незадоволення, все це 
“фіксується”. Все зацентралізовано до межі, до нерозумного»79, – 
так оцінював Шелест ситуацію кінця 1950-х років, тобто епохи 
Хрущова.

Наприкінці 1963 року він робить такий запис: «Не так давно 
проголошували: “Доженемо і переженемо Америку”, а зараз у нас 
катастрофа з сільським господарством, і це не може не відобра-
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жатися на політичному престижі в цілому і на престижі Хрущова 
зокрема»80.

На закритому засіданні ХХ з’їзду КПРС пролунала знаменита 
хрущовська доповідь, що розвінчувала «культ особи» Йосифа Сталі-
на. Проте після цього дуже швидко почав формуватися культ самого 
Хрущова, якому партійні царедворці не забарилися приписувати 
різного роду досягнення. Це викликало нерозуміння і роздрату-
вання в суспільстві. Недаремно вже в 1956 році письменник Борис 
Пастернак написав такі рядки:

Культ личности забрызган грязью,
Но на сороковом году
Культ зла и культ однообразья
Еще по-прежнему в ходу.

И каждый день приносит тупо,
Так что и вправду невтерпеж,
Фотографические группы
Одних свиноподобных рож.81

Петро Шелест вітає Микиту Хрущова на київському залізничному 
вокзалі. Кінець 1950-х років
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Але одна річ давати критичні оцінки, 
а зовсім інша – брати участь в організації 
політичного перевороту з метою усунення 
Хрущова від влади. Петру Шелесту довелося 
зробити вибір. Вони були у добрих стосун-
ках. Хрущов, що пропрацював в Україні з 
січня 1938-го до грудня 1949 року, любив 
сюди приїздити – у справах, на полювання, 
на зустріч з іноземними гостями. За по-
садою Шелест відповідав за організацію 
візитів, супроводжував Хрущова та його 
оточення, часто опинявся з ним наодинці. 
Спогади Шелеста свідчать про його щире 
шанобливе ставлення до Хрущова.

І ось на початку 1964 року ситуація 
поступово починає змінюватися. Вийшло 
так, що в лютому того самого року своє 56-
річчя Петро Шелест відзначав у Москві, в 
партійному особняку на Ленінських горах. 
Привітати його приїхали Микола Підгорний (як вже зазначалося, 
попередник Шелеста на посаді першого секретаря ЦК Компартії 
України) і Леонід Брежнєв, який був тоді Головою Президії Верхов-
ної Ради СРСР. Вони разом посиділи, відзначили святкову дату. 
І ось тоді вперше Шелест відчув, що «нагорі» не все гаразд, що 
почалась якась залаштункова боротьба за владу. А візитери, схоже, 
до нього придивлялися, оцінювали, чи можна довіряти. Незабаром 
було продовження.

Виявлялося воно передусім у тому, що після кожного приїзду Хру-
щова до України Шелесту телефонував Брежнєв. Він якось ревниво 
й водночас стривожено розпитував: про що Хрущов говорив, чи не 
згадував він їх із Підгорним? Тим часом у країні зростала проблема 
з продуктами, посилилися перебої з хлібом, за яким почали шику-
ватися величезні черги. Посилювалося й невдоволення людей*.

*  У вересні 1963 року Петро Шелест записує у щоденнику: «Із Мико-
лаївського порту відвантажують борошно на Кубу, портові вантажники від-
мовились працювати, тому на вантаження відрядили військові підрозділи. Щоб 
уникнути відкритих виступів і просто страйків або ще гірших явищ, я на 

Петро Шелест із 
Микитою Хрущовим. 

1960-ті роки
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У березні 1964 року Петро Шелест у складі офіційної делегації 
на чолі з Хрущовим поїхав до Угорщини. Під час публічного виступу 
радянський лідер не зовсім вдало пожартував на адресу Шелеста, 
потім пояснив, що це було зроблено для «розрядки». Українському 
вождю, людині емоційній і амбітній, довелося все це проковтнути. 
Проте саме там, в Угорщині, у них трапилося декілька довірливих 
бесід удвох, під час яких Хрущов дуже несхвально відгукнувся про 
Леоніда Брежнєва і Михайла Суслова*. Говорив і про Миколу Під-

свій страх і ризик дав вказівку Сахновському (міністрові торгівлі) і Бутен-
кові (заступник Голови Радміну) збільшити фонди на хліб для Миколаєва» 
(Петро Шелест: «Справжній суд історії ще попереду». Спогади. Щоденники. 
Документи. Матеріали / Заг. ред. та вступ Ю. Шаповала. – С. 249).

*  Суслов Михайло Андрійович (1902–1982) – партійний діяч, секретар 
ЦК КПРС з ідеології (1947–1982). Зробивши політичну кар’єру за Сталіна, 

Леонід Брежнєв і Микита Хрущов. 1962 рік
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горного, але, за словами самого Шелеста, «не погано»82. Тим часом 
Підгорний, перебуваючи в Києві на пленумі ЦК Компартії України, 
у розмові з Шелестом шкодував, що пішов з України, і у зв’язку 
з цим висловлював якусь приховану образу на Хрущова. Сказав 
Підгорний і про те, що на московському владному Олімпі немає 
єдності, точиться якась боротьба. Подробиць, ясна річ, Шелесту 
він не повідомив83.

У квітні того самого року Петро Шелест приїхав до Москви 
на ювілей Хрущова, якому виповнилося сімдесят. Перед цим у 
нього відбулася зустріч із Леонідом Брежнєвим, Миколою Підгор-
ним і Андрієм Кириленком*. Тоді Шелесту довелося почути: «Так, 

утримався при владі за Микити Хрущова. За доби правління Леоніда Брежнєва 
залишався другою людиною в державно-партійній ієрархії СРСР, отримавши 
прізвисько «сірий кардинал» КПРС. Дотримувався вкрай консервативних і 
просталінських позицій. Встановив часовий рекорд перебування на посаді 
секретаря ЦК – 35 років.

*  Кириленко Андрій Павлович (1906–1990) – партійний діяч, у 1956–1957 і 
1961–1966 роках – член Бюро ЦК КПРС по Російській РФСР. У 1962–1966 роках 
перший заступник Голови Бюро ЦК КПРС по РСФСР. Одночасно в грудні 1962 – 
листопаді 1964 року – Голова Бюро ЦК КПРС із керівництва промисловістю і 
будівництвом Російської РФСР. З квітня 1966 до листопада 1982 року – секретар 

Під час відзначення 70-річчя Микити Хрущова. Крайній праворуч 
Леонід Брежнєв. Квітень 1964 року
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Хрущов майже вже дід. 70 років, пора б йому 
і на відпочинок, треба його нам берегти»84. 
Шелест зрозумів, що його знову перевіряють, 
«сканують» на політичну лояльність.

На початку липня до Криму, де Петро 
Шелест проводив відпустку, приїхав Леонід 
Брежнєв. Ось тоді вперше Шелест і дізнав ся 
про «справу» – саме так змовники назвали 
процес підготовки антихрущовського по-
літичного перевороту. Серед них були Лео-
нід Брежнєв, Микола Підгорний, Олександр 
Шелепін*, Володимир Семичастний, Дмитро 
Полянський**, Михайло Суслов та інші. Бреж-
нєв говорив про наявні, з його точки зору, 
недоліки Хрущова, зокрема про те, що той 
намагається розігнати досвідчені кадри. Якщо 
пригадати хрущовські ініціативи з ротації 
партійно-державних кадрів, то можна зро-

ЦК КПРС, куратор промисловості. З листопада 1982 року – на пенсії у Москві. 
Був відправлений на пенсію інкогніто, і певний час ніхто в СРСР і за його 
межами не знав, куди подівся А. Кириленко. 

*  Шелепін Олександр Миколайович (1918–1994) – партійний і державний 
діяч, з 1943 року – секретар ЦК ВЛКСМ, з 1946 року – другий секретар. У 
1952–1958 роках – перший секретар ЦК ВЛКСМ. У 1957 році активно підтри-
мав М. Хрущова в його боротьбі проти «антипартійної групи» Г. Маленкова, 
Л. Кагановича, В. Молотова. У 1958–1961 роках – Голова КДБ СРСР, нагоро-
джував Б. Сташинського за вбивство С. Бандери у 1959 році. З жовтня 1961 
до вересня 1967 року – секретар ЦК КПРС, паралельно у 1962–1965 роках 
очолював Комітет партійно-державного контролю при ЦК КПРС і Раді Мі-
ністрів СРСР і був заступником Голови Ради Міністрів СРСР. У 1962 році 
був одним з найпослідовніших ініціаторів придушення виступу робітників у 
Новочеркаську. Активний учасник зміщення М. Хрущова у жовтні 1964 року, 
підтримував Л. Брежнєва, який згодом побачив у ньому політичного конку-
рента. У 1967–1975 роках – Голова ВЦРПС, у 1975–1984 роках – заступник 
Голови Держкомітету СРСР з професійної освіти.

**  Полянський Дмитро Степанович (1917–2001) – партійний і державний 
діяч, у 1962–1965 роках – заступник, у 1965–1973 роках – перший заступник 
Голови Ради Міністрів СРСР, у 1973–1976 роках – міністр сільського госпо-
дарства СРСР. Згодом на дипломатичній роботі.

Михайло Суслов. 
1960-ті роки

Олександр Шелепін. 
1960-ті роки
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зуміти, наскільки Брежнєва та інших представників тодішнього 
істеблішменту все це могло налякати.

Петро Шелест повинен був зробити політичний вибір – з ким 
він. Після його слів про те, що з Хрущовим усе не так уже й пога-
но, що він просто піклується про омолоджування керівного ядра, 
Брежнєв почав згортати спілкування, заявивши, що Шелест не хоче 
його зрозуміти і що про їхню розмову ніхто не повинен знати. Що 
було далі, сам Шелест описує так: «Я йому відповів: “Якщо ви мені 
не довіряєте, то нічого вам було до мене їхати і вести розмову, а 
про конфіденційність прошу мені зайвий раз не нагадувати”. Тут 
Брежнєв, очевидно, схаменувшись, сказав: “Ти, Петре, правильно 
мене зрозумій, мені важко все це говорити, але іншого виходу 
у нас немає”. Тут же знову сказав, що Хрущов з багатьох із нас 
просто знущається – нема ніякого життя. І вже, як хлопчисько 
розплакався і сказав: “Без тебе, такої сильної організації, як Ком-
партія України, ми не можемо почати будь-що, що покращило б 
наше становище”»85.

Перший секретар завжди перший. На зимовому полюванні  
в Завидово. Зліва направо: Микита Хрущов, Леонід Брежнєв, 

Олексій Косигін, Дмитро Полянський, Олексій Кириченко,  
Сергій Хрущов. 1962 рік
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Тоді ж, у липні 1964 року в Криму Шелест переговорив із Ми-
колою Підгорним, якому довіряв більше, ніж Брежнєву. Так він і 
вирішив остаточно взяти участь у «поліпшенні» становища, себто 
йти проти Хрущова. Пізніше він неодноразово висловлював жаль 
із приводу цього свого вчинку, який можна віднести до одного із 
Шелестових парадоксів.

Саме Шелесту доручили провести відверту й при цьому обе-
режну розмову з великою групою (36 осіб) партійних працівників 
із України, КПРС, які входили до складу ЦК. Шелест дав згоду, але 
попередив, що три людини можуть безпосередньо в приватному 
порядку все розповісти Хрущову, а тому говорити з ними він не 
буде. Йшлося про першого заступника Голови Ради Міністрів УРСР 
Івана Сєніна*, секретаря ЦК Компартії України Ольгу Іващенко** і 
драматурга Олександра Корнійчука***.

З рештою осіб Шелест провів бесіди, фактично готуючи змо-
ву. Щоправда, пізніше в одному з інтерв’ю він стверджував, що, 
мовляв, питання про усунення Хрущова до жовтневого пленуму не 
ставилось і що сам Шелест дізнався про наміри змовників лише 
на засіданні Президії ЦК КПРС86.

Це не зовсім відповідає дійсності. Петро Шелест не міг не зна-
ти певних подробиць або колізій, що виникали під час засідання 
Президії ЦК КПРС. Проте ще 4 липня 1964 року він власноруч 
зафіксував у щоденнику: «...Брежнєв і Підгорний хочуть усунути 
Хрущова від керівництва. Але дуже бояться цього кроку, тим більше 
з урахуванням їхнього боягузтва і безпринципності, жадоби влади, 
ось і шукають опори, при цьому покладають великі надії на пар-
тійну організацію України, зокрема, на мої спільні з ними дії»87.

*  Сєнін Іван Семенович (1903–1981) – партійний і державний діяч, у 
1953–1965 роках – перший заступник Голови Ради Міністрів Української РСР. 
Одночасно, у 1957–1959 роках – Голова Держплану УРСР. У 1945 році був 
членом делегації УРСР на установчій конференції ООН у Сан-Франциско.

**  Іващенко Ольга Іллівна (1906–1989) – партійна діячка. У 1950–1954 ро-
ках – другий секретар Київського обласного комітету КП(б)У. 25 травня 
1954 – 8 січня 1965 року – секретар ЦК Компартії України. З січня 1965 року – 
персональна пенсіонерка в місті Києві.

***  Корнійчук Олександр Євдокимович (1905–1972) – письменник, драма-
тург, публіцист. Голова Спілки письменників УРСР у 1938–1941 і 1946–1953 ро-
ках. З 1959 по 1972 рік – Голова Верховної Ради УРСР.
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Записи записами, а свою місію Петро Шелест виконав: він був 
серед тих, хто «забезпечував» усунення Микити Хрущова. У серпні 
1964 року на річці Вовчій під Новомосковськом у Дніпропетров-
ській області Шелест зустрівся з Володимиром Щербицьким. Не 
дуже вдаючись до подробиць, посвятив останнього в те, що насу-
ваються політичні зміни. «Він, – записав Шелест у щоденнику, – 
сприйняв це з особливою зловтіхою, але й з великим боягузтвом, 
бо за вдачею він дуже ляклива людина»88. Та хвилювався не лише 
Щербицький, а й сам Шелест, про що свідчить, зокрема, такий його 
тогочасний запис: «Мені потрібно мати велику витримку, щоб все 
це переосмислити… Трагедія ще й в тім, що до Брежнєва ставлюсь 
з деякою недовірою, надто він “легка” людина. Вірю Підгорному, 
очевидно, тому і пішов на цю доволі ризиковану і серйозну справу. 
Вузол зав’язано і розв’язати його, напевно, не вдасться, доведеться 
рубати. Але при рубанні не тільки тріски летять, може й голова 
злетіти»89.

Отже, переворот було ініційовано, але незабаром стало зрозу-
міло, що він затягується. А це вже було небезпечно, оскільки хтось 
міг проінформувати щодо нього Хрущова. У вересні того самого 
року, повертаючись із закордонного відрядження, до Києва заїхав 
Леонід Брежнєв. Шелест мав із ним досить різку розмову, сенс 
якої зводився до того, що треба або все згортати, або ж рухати 
«справу», не тримаючи людей у підвішеному стані.

Вони стоять найближче, і вони ж його зрадять першими. Зліва 
направо: Леонід Брежнєв, Микита Хрущев, Микола Підгорний. 

1963 рік
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26 вересня 1964 року в Свердловському залі Кремля в Москві 
відбулося засідання Президії ЦК КПРС, присвячене п’ятирічному 
плану розвитку (1965–1970). Із доповіддю виступив Микита Хру-
щов. Незабаром було вирішено провести Пленум ЦК КПРС. Хрущов 
дав відповідні доручення і почав збиратись у відпустку. Крім усього 
іншого, для обговорення Хрущов залишив записку, в якій обґрун-
товував зміну традиційно сформульованого розуміння функціону-
вання партійних комітетів. Суть її зводилася до того, що парткоми 
не повинні втручатися в питання господарського будівництва – їм 
пропонувалося зосередитися винятково на політпросвітницькій 
роботі. У записці засуджувалася практика втручання в справи рад-
госпів і колгоспів. За наявності такого втручання передбачалося 
навіть притягування до кримінальної відповідальності90.

Це, мабуть, і стало тією «останньою краплею», яка перепов-
нила чашу терпіння номенклатури. Адже ця «крапля» посилювала 
наявну плутанину у взаєминах партійних, радянських і господар-
ських структур. Тепер в окремих господарських керівників цілком 

Сторінки із записної книжки Петра Шелеста. Вересень 1964 року
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легітимно виникав привід перекласти відпо-
відальність за недоліки на партійний апарат, 
звинувачуючи його у втручанні в господарські 
справи. Особливо в невигідному становищі 
опинилися партійні комітети. ЦК КПРС, ЦК 
союзних республік, обкоми, крайкоми продо-
вжували вимагати виконання планів, завдань, 
графіків, але при цьому їх могли критикувати 
за втручання в господарські справи. Бюро 
парткомів, звичайно, господарські питання 
обговорювали, але часто в протокол ця час-
тина обговорень просто не вносилася. Усе це 
нервувало партійних працівників, ставило їх у ніякову ситуацію 
і радикалізувало антихрущовські настрої. У цілому слід визнати: 
політика 1962–1964 років, пов’язана з масштабною перебудовою 
партійних і радянських організацій за виробничим принципом, 
призвела до дестабілізації управлінських структур. Це й пришвид-
шило падіння Микити Хрущова.

Він виїхав у відпустку, а у цей час в умовах суворої секрет-
ності готувалася велика антихрущовська доповідь. У її підготовці, 
зокрема, брав участь член Президії ЦК КПРС, заступник Голови 
Ради Міністрів СРСР Дмитро Полянський. І ця доповідь була дуже 
ретельно підготовлена. Вона містила багато інформації, якої По-
лянський, що завідував у ту пору сільськогосподарською політикою, 
знати не міг. У 1999 році Володимир Семичастний підтвердив, що 
доповідь готували економісти КДБ, а друкували її дві друкарки з 
цього ж відомства. За словами Семичастного, доповідь не повин-
на була зберегтися91.

Але текст її зберігся. Де-факто це – набір серйозних звину-
вачень проти Микити Хрущова. Тут і насадження культу власної 
особи, і помилки у проведенні курсу на комуністичне будівни-
цтво, і негативна оцінка політики в сільському господарстві. Тут 
перелік незліченних хрущовських реорганізацій, і звинувачення 
в авантюристській зовнішній політиці, і погіршенні відносин із 
соціалістичними країнами. Тут неефективна політика допомоги 
країнам третього світу, і невдоволення багатоденними поїздками 
Хрущова з великим почтом і родичами за кордон, і роздратування 
тим, що на практиці роль міністра закордонних справ у Хрущова 

Дмитро Полянський. 
1960-ті роки
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виконував його зять – головний редактор газети «Известия» Олек-
сій Аджубей*.

Автори доповіді критикували навіть третю партійну Програму, 
вважаючи нереальними терміни за багатьма програмними показ-
никами. Нарешті, було розкритиковано багато антисталінських 
кроків Хрущова. Загальні висновки були такими: звільнити Микиту 
Хрущова з посад, надалі заборонити поєднання обов’язків першого 
секретаря ЦК КПРС і голови уряду, підвищити роль пленумів ЦК 
КПРС, щорічно обговорювати на пленумі ЦК підсумки діяльності 
Президії ЦК КПРС, ліквідувати розділення партії за виробничою 
ознакою92.

Про цю доповідь, судячи зі щоденникових записів, Петро Ше-
лест щось знав, як знав і про те, що однією з ключових фігур у 
підготовці усунення Хрущова був Олександр Шелепін, а не тільки 
Леонід Брежнєв і Микола Підгорний. Останній у вересні 1964 року, 
повертаючись із зарубіжного відрядження, заїжджав до Києва 
і поінформував Шелеста про свою розмову з Хрущовим, який 
розпитував про змову, що готувалася. Підгорний переконував у 
протилежному, але сильно захвилювався, оскільки у Хрущова була 
якась інформація.

*  Аджубей Олексій Іванович (1924–1993) – журналіст, публіцист, голов-
ний редактор газет «Комсомольская правда» (1957–1959) та «Известия» 
(1959–1964).

Зліва направо: Борис Шульженко – 1-й заступник Голови КДБ УРСР, 
Володимир Семичастний – Голова КДБ СРСР, Віталій Нікітченко – 

Голова КДБ УРСР. Москва, 1966 рік
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У зв’язку з цим Ше-
лест писав пізніше: «Що 
стосується Хрущова, то 
його приспали. За сво-
єю натурою був довірли-
вим, вірив товаришам, з 
якими йому доводилося 
працювати. А головне те, 
що він упевнився, що всі 
його підтримують, його 
авторитет непохитний»93.

«Присипляти» Хрущова довелося перед жовтневим пленумом 
ЦК КПРС і самому Шелесту. 1 жовтня він зустрічав його в Сімфе-
ропольському аеропорту, поїхав із ним на державну дачу, їздив 
на полювання, вів задушевні бесіди. 4 жовтня Хрущов полетів із 
Криму до Піцунди, залишивши Шелеста у смутку. Ось запис того 
дня: «У мене після зустрічі та тривалих розмов з ним лишився 
важкий осад у тому відношенні, чи правильно ми поступаємо, що 
затіваємо “справу”. Адже це прямий політичний заколот, перепле-
тений з інтригами та безсумнівною боротьбою за владу. Але все 
це так далеко зайшло, що тепер у мене немає можливості пере-
налаштувати свої позиції...»94

Наступними днями Петро Шелест переконався, яку важливу 
роль Україні, а значить, і йому особисто відводили змовники. 
Йому регулярно телефонували Леонід Брежнєв і Микола Підгор-
ний, інформували, що з лідерами інших тодішніх республік також 
успішно ведуться перемовини щодо «справи», переказували вітання 
від Дмитра Полянського і Дмитра Устинова*, підтверджували, що 
відомство Володимира Семичастного, тобто КДБ, повністю забез-
печує «справу», просили частіше телефонувати Хрущову, інформу-
вати про стан справ в Україні, тобто показувати, що все спокійно, 
і стежити за хрущовською реакцією. Шелест усе це виконав.

*  Устинов Дмитро Федорович (1908–1984) – військовий і політичний діяч. 
У 1963–1965 роках – перший заступник Голови Ради Міністрів СРСР, Голо-
ва Вищої Ради Народного Господарства СРСР, у 1965–1976 роках – секретар 
ЦК КПРС, координував роботу наукових установ, конструкторських бюро 
та промислових підприємств військово-промислового комплексу СРСР. У 
1976–1984 роках був міністром оборони СРСР.

Микита Хрущов. 1964 рік
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12 жовтня 1964 року він за сигналом Підгорного вилетів до 
Москви, взяв участь у бесіді змовників, що вирішували, зокрема, 
під яким приводом викликати Хрущова до Москви і хто повинен 
виступати. Того ж дня засідала Президія ЦК КПРС, що відпра-
цьовувала «методику» засідання за участі Хрущова. Ось тоді було 
вирішено, що Брежнєв зателефонує Хрущову до Піцунди, викличе 
його до Москви і що першим в обговоренні на засіданні Президії 
виступить саме Петро Шелест. У ніч на 13 жовтня в особняку 
номер 7 на Ленінських горах він складав свій, як він сам потім 
написав, «аргументований, викривальний виступ, що розкривав 
би недоліки Хрущова»95.

…Усе-таки в спілкуванні з політиками завжди потрібно бути 
обережним, підготовленим і постійно пам’ятати: політики завжди 
знають трохи більше, а тому можуть бути на диво спритними.

Восени 1989 року до Шелеста на підмосковну дачу приїхав ки-
ївський журналіст Вадим Бойко. Вони зустрілися, поспілкувалися, 
а потім у газеті «Комсомольская правда» з’явилося інтерв’ю під 

Микита Хрущов і Петро Шелест після полювання.  
1 жовтня 1964 року
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назвою «Людині властиво помилятися». Бойко, зокрема, сказав: 
«Недавно я прочитав, що на жовтневому пленумі ви виступили 
і затаврували ганьбою Хрущова?» На це Шелест відповів, що на 
жовтневому пленумі він взагалі не виступав, тільки одна цент-
ральна газета написала, що він начебто виступав і облив брудом 
Хрущова96. Чиста правда – на пленумі його виступу не було, але 
перед пленумом, 13 жовтня 1964 року, Шелест мав слово на за-
сіданні Президії ЦК КПРС.

Засідання почав Леонід Брежнєв, який, як показує конспект 
його емоційної промови, не був знайомий із «доповіддю Полян-
ського». Потім виступив Микита Хрущов, який вважав брежнєвські 
критичні аргументи вагомими та визнавав деякі свої помилки, але 
при тому виявив бажання працювати й далі. Після цього слово 
взяв Петро Шелест. Усі знали, що Україна з її найбільшою партій-
ною організацією була вотчиною Хрущова, а тому цей виступ мав 
особливе значення.

Перша сторінка стенограми жовтневого пленуму ЦК КПРС,  
на якому було усунуто від влади Микиту Хрущова. 1964 рік
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У своїй книжці Петро Шелест переказує власний виступ. Ра-
зом із тим зберігся короткий запис, зроблений під час засідання 
завідуючим Загальним відділом ЦК КПРС Володимиром Маліним. 
Шелест доповів про досягнуті партією і країною успіхи, на тлі 
яких «виразно видно недоліки і промахи». За його словами, існує 
переоцінка успіхів і нових ідей. Далі він піддав Хрущова нищівній 
критиці: вольові рішення, зриви, виникнення багатьох питань, на 
які потрібно давати відповіді. Пленуми ЦК, на думку Шелеста, пере-
творювалися на партактиви. Він заявив, що не згоден із запискою 
Хрущова про реорганізацію управління сільським господарством, 
що була додана до документів із підготовки листопадового Пле-
нуму ЦК КПРС, оскільки в пропозиціях Хрущова принижується 
роль парткомів. Крім того, Шелест сказав, що через нескінченні 
реорганізації неможливо набрати людей для роботи в партійних 
органах; оголошені Хрущовим у 1957 році плани – «наздогнати і 
перегнати Америку» – провалилися, плани з будівництва житла 

Фрагмент стенограми жовтневого пленуму ЦК КПРС. 1964 рік
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не виконані, обіцянка підвищити зарплату теж не виконана. Ось 
фрагмент із виступу: «Про поділ обкомів – не на правильному шляху 
стоїмо, не можна мовчати. Про планування – колективно треба 
вирішувати, а не одноосібно вирішувати. Останнє засідання про 
план ми нічого не зрозуміли – відповідальність і права республік, 
відповідальність є, а прав немає»97.

Пізніше Шелест згадував, що Хрущов переривав його кілька 
разів, намагався коментувати його виступ. Кінчилося все тим, 
що Шелест достатньо різко відреагував: «Микито Сергійовичу, ми 
слухали вас багато разів – послухайте нас один раз»98.

Хрущов вислухав усіх, а потім виїхав до своєї резиденції на 
Воробйові Гори. Усю його охорону було замінено, зв’язок прослу-
ховувався або блокувався. Він був в ізоляції. А на нього ще чекало 
моральне аутодафе: вислуховувати звинувачення наступного дня, 
коли продовжилося засідання Президії ЦК КПРС, де з доповіддю 
в антихрущовську атаку пішов Дмитро Полянський. Того ж дня 
відбувся пленум ЦК КПРС, на якому основним доповідачем був 
Михайло Суслов і на якому Хрущову не дали слова. Та ніхто більше 
і не виступав.

Подальше відоме: Микита Хрущов був відправлений на пенсію, 
а першим секретарем ЦК КПРС обрали Леоніда Брежнєва, хоча, 
крім нього, називалися кандидатури Миколи Підгорного й Олексія 
Косигіна*. Підгорний відмовився, а Косигін отримав посаду Голо-
ви Ради Міністрів СРСР.

Пояснюючи, чому саме Леонід Брежнєв прийшов на зміну 
Микиті Хрущову і говорячи про його якості, Володимир Семи-
частний зазначав, що це не стільки була чиясь пропозиція, скіль-
ки самі обставини висунули цю кандидатуру: «Він пройшов усю 
війну (інша справа – ким і як), він був Головою Президії Верхов-
ної Ради, він очолював оборонну комісію Політбюро ЦК, він по-
працював у союзних республіках тощо. Його послужний список 

*  Косигін Олексій Миколайович (1904–1980) – партійний і державний 
діяч, у 1957–1960 роках – заступник Голови Ради Міністрів СРСР. Одночасно 
у березні 1959 – травні 1960 року – Голова Державного планового комітету 
Ради Міністрів СРСР. У 1960–1964 роках перший заступник Голови Ради Мі-
ністрів СРСР. У жовтні 1964 – жовтні 1980 року – Голова Ради Міністрів СРСР. 
З ім’ям Олексія Косигіна пов’язують нереалізовану економічну реформу, що 
могла б стати альтернативою майбутнього «застою».
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просто виштовхував його на роль лідера. Потім, він був показний, 
красивий мужик, такі подобалися, а в нас півкраїни – жінки. 
Такі речі теж треба враховувати. За всіма показниками Брежнєв 
годився на роль лідера, одного ми не врахували: не вистачало в 
нього культури і грамотності. Потім стало зрозуміло, що він дуже 
любить підлабузників, цінує родинні зв’язки, ласий до всяких ор-
денів, прикрас, подарунків»99.

Коли 1964 року запропонували обрати Брежнєва першим сек-
ретарем ЦК, за спогадами сучасника, маршал Семен Тимошенко* 
вигукнув: «Кого? Льоню першим секретарем? Отакої...»100 Так, 
саме на «Льоню» зробили ставку ті, хто був серцевиною антихру-
щовського заколоту. Чому? Тому що Брежнєв своєю безбарвністю, 
відсутністю очевидної харизми влаштовував усіх: і тих, хто пле-
кав надію з часом посісти його місце, і тих, хто, втомившись від 
ексцентричності не тільки реформ, а й поведінки Хрущова, щиро 
вважав, що наразі потрібний прогнозований і керований лідер. 
Такий лідер матиме кредит довіри від соратників, а відтак забез-
печить стабільність.

Брежнєв походив із російської родини, що мешкала в Дніпропет-
ровській області. Народився 1906 року в Кам’янському (колишній 
Дніпродзержинськ Дніпропетровської області). В анкетах у графі 
«національність» писав то «росіянин», то «українець». Він по-своєму 
любив Україну. Любив за те, що тут чарівні жінки, прекрасна при-
рода, добрі харчі, мелодійні пісні... При цьому він ніколи не бачив 
самодостатності України в державницькому і духовному вимірі.

1927 року він закінчив Курський землевпоряджувально-меліо-
ративний технікум, працював землевпорядником у Кохановському 
районі в Білорусії, а пізніше займався земельними справами в 
Курській області й на Уралі. Повернувшись до України, вчився в 
металургійному інституті в Дніпродзержинську. Працював інжене-
ром на Дніпровському металургійному заводі, а в 1936–1937 роках 
був директором Дніпродзержинського металургійного технікуму.

*  Тимошенко Семен Костянтинович (1895–1970) – воєначальник. У вересні 
1939 року очолював вторгнення СРСР до Польщі, внаслідок якого території За-
хідної України та Західної Білорусії були приєднані до СРСР. У 1940–1941 роках 
був наркомом оборони СРСР, під час нацистсько-радянської війни командував 
фронтами. У 1961–1970 роках – Голова Ради комітету ветеранів війни.
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   У фатальному 1937 році розпочав політичну кар’єру, ставши 
вже в 1939-му секретарем Дніпропетровського обкому КП(б)У. 
Під час війни був політпрацівником на пізніше всесоюзно відомій 
Малій землі під Новоросійськом. Після війни очолював Запорізь-
кий і Дніпропетровський обкоми партії, ЦК Компартії Молдови. 
У 1952 році Сталін, слухаючи виступ Брежнєва на ХІХ партійному 
з’їзді, назвав його «красивим молдаванином». Це істотно сприяло 
просуванню Брежнєва вгору, його партійній кар’єрі.

У жовтні 1952 року він був обраний секретарем ЦК КПРС. 
Після смерті Сталіна у березні 1953 року його призначили на-
чальником політуправління Військово-Морських сил, заступни-
ком начальника Головного політичного управління Радянської 
Армії і Військово-Морського Флоту. З лютого 1954-го він другий, 
а з серпня 1955-го – перший секретар ЦК Компартії Казахстану. 
Власне, Микита Хрущов довірив йому своє «дітище» – освоєння 
цілинних і перелогових земель, а потім оцінив його роботу: з лю-
того 1956 року Брежнєв став секретарем ЦК КПРС. Його кар’єра 
за хрущовської підтримки стрімко просувалася. Незабаром він 

Вечірній металургійний інститут, місто Кам’янське. Зліва направо: 
студент, секретар партосередку Леонід Брежнєв, директор 

Інституту С. Зінчик, студент К. Грушко. 1932 рік
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став Головою Президії Верховної Ради СРСР і одночасно (з червня 
1963-го) секретарем ЦК КПРС.

Звичайно, більшість тих, хто привів Брежнєва до влади, по-
милилася. Він був не зовсім тим «Льонею», яким, скажімо, уявляв 
його собі маршал Тимошенко. На підтвердження можна навести 

Микита Хрущов і Леонід Брежнєв на урочистому засіданні з нагоди 
20-річчя початку нацистсько-радянської війни. Москва, 22 червня 

1961 року

Йосиф Сталін у президії ХІХ партійного з’їзду,  
останнього в його житті. Жовтень 1952 року
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один маловідомий, але важливий для розуміння «справжнього» 
Брежнєва приклад, пов’язаний із Хрущовим.

Доля Брежнєва вперше вирішувалася на Пленумі ЦК КПРС у 
червні 1957 року, коли проти Хрущова відверто пішли такі сталін-
ські політичні динозаври, як В’ячеслав Молотов і Лазар Каганович. 
Вони вважали, що критика «вождя народів» зайшла аж надто да-
леко. Брежнєв тоді встав і сказав слова на захист Хрущова. Його 
грубо перервав Каганович. «Льоня» не на жарт перелякався, за-
мовк, сів, упав у відчай і на пленумі більше не з’являвся. Переміг, 
як відомо, тоді Хрущов, а незабаром йому передали записку від 
Брежнєва, який жалкував, що не зміг бути на пленумі до кінця, і 
вітав Хрущова з перемогою. Ця записка відновила довіру Хрущова 
і приспала його пильність: незабаром Брежнєв став членом Пре-
зидії ЦК КПРС.

Леонід Брежнєв за різних часів був різним. На початку його 
політичної кар’єри не хто інший, як В’ячеслав Молотов дав йому 
пораду: украй важливо встановлювати з людьми особистісні, довір-
ливі стосунки. «Я, – пізніше зізнався Брежнєв у розмові з Річардом 
Ніксоном, – назавжди запам’ятав цю мудру пораду»101. У Дніпро-
петровську і Запоріжжі говорили про його феноменальну пам’ять 
на людей, про те, що він запам’ятовував імена й по батькові не 
тільки апаратників, а й так званих простих людей, у тому числі 

«Брежнєв змінювався паралельно зі здійманням  
партійними сходами...»  

1936 рік, 1978 рік
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прибиральниць. Він був уважний і доброзичливий, що і створювало 
імідж «народного» керівника. Насправді ж це виявилося не зовсім 
так, а точніше, зовсім не так.

Брежнєв змінювався паралельно зі здійманням партійними 
сходами і врешті-решт став кваліфікованим інтриганом (тут у до-
слідників його діяльності і життя спільна думка). Разом із тим він 
був боягузом, людиною, яка у відповідальних ситуаціях втрачала 
душевний спокій (а це, як відомо з політичної історії різних країн, 
іноді сприяє кар’єрі).

Йому дуже подобалося чути про себе щось позитивне. Усе по-
чиналося з дрібниць, а завершилося фактично спробами створити 
культ його особи з метою нібито «консолідувати» суспільство. Це 
була третя спроба – після Сталіна і Хрущова. Безповоротність цьому 
процесу в 1973 році додав Михайло Суслов своєю запискою «Про 
необхідність зміцнення авторитету тов. Брежнєва Л.І.», яку було 
розіслано в обкоми, крайкоми, ЦК компартій тодішніх республік 
і яка містила ключовий сигнал: працювати на авторитет генсека 
доведеться всім. І ті, хто присягав на вірність «ленінським прин-
ципам колективного керівництва», запрацювали! Та ще й як.

Чотирикратний Герой Радянського Союзу, Герой Соціалістич-
ної Праці, маршал СРСР, лауреат міжнародної Ленінської премії 
«За зміцнення миру між народами», лауреат численних нагород 
Брежнєв мав ще й Ленінську премію з літератури (присвоєну 
1980 року) за перші дві частини спогадів – «Мала земля» і «Від-
родження». До них додалася ще й «Цілина». І вся ця трилогія була 
написана, зрозуміло, не Брежнєвим, а групою «літературних рабів» 
під керівництвом талановитого Анатолія Аграновського*.

Дослідники підрахували, що у Сталіна було в чотири-п’ять разів 
менше орденів, ніж у Брежнєва. Дуже істотно він поповнював свою 
колекцію нагород під час ювілеїв або річниць із дня народження. 
Оскільки вибір таких нагород був не надто великим, а ключові 
він уже мав, то оточенню доводилося фантазувати. Так, у грудні 
1976 року вийшов наказ про нагородження Брежнєва Почесною 
зброєю із золотим зображенням герба СРСР.

*  Аграновський Анатолій Абрамович (1922–1984) – журналіст, публіцист, 
письменник, співак, кінодраматург, автор понад 20 книжок. У 1970-х роках 
його називали «журналістом номер один» у СРСР.
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Важливими для характеристики інтелекту Леоніда Брежнєва 
є його щоденникові записи 1977 року. У них не згадано жодної 
книжки, жодного музичного твору, жодного театрального спек-
таклю (хоча «протокольно» Брежнєв дещо бачив). Країну, якою 
він керує, Леонід Ілліч позначає, як «СРР» (тобто Союз Радянських 
Республік), часто плутає імена соратників (Едуард Шеварднадзе* 

*  Шеварднадзе Едуард Амвросійович (1928–2014) – політичний діяч. У 
1957–1961 роках – перший секретар ЦК комсомолу Грузії, у 1965–1972 ро-
ках – міністр внутрішніх справ Грузії, у 1972–1985 роках – перший секретар 
ЦК Компартії Грузії, у 1985–1990 роках – міністр закордонних справ СРСР. У 
1995–2003 роках – Президент Грузії.

Петро Шелест і Голова Президії Верховної Ради УРСР Дем’ян 
Коротченко вітають Леоніда Брежнєва в Києві. Травень 1965 року
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у нього, наприклад, записаний як «Шарванадзе»)*. Під «омофором» 
ось такого керівника опинився Шелест з жовтня 1964 року.

Повернімося до того часу. 15 жовтня Шелест прилетів із Москви 
до Києва і прямо з аеропорту Жуляни поїхав на збори партійного 
активу, який засідав у сесійній залі Верховної Ради УРСР. Іще з 
Москви він попросив одного зі своїх помічників, Миколу Кучера, 
підготувати деякі матеріали, а в основу виступу поклав власні 
записи про те, що він бачив і чув під час засідання Президії ЦК 
КПРС.

Це був, по суті, перший публічний антихрущовський виступ 
Шелеста. Він стверджував, що той «за останніх 3–4 роки абсолютно 
став невпізнанною людиною у стосунках із кадрами й у напрямі 
їхньої діяльності... Тов[ариш] Хрущов зосередив повноту всієї вла-
ди у своїх руках. Він і перший секретар Центрального Комітету 
партії, він і Голова Ради Міністрів, він і Голова Комітету оборони, 
він і Голова Бюро ЦК РРФСР. І треба прямо сказати, товариші, що 
немає такої людини, яка б все знала і за все бралася. Немає такої 

*  Наведу кілька цитат (орфографія і пунктуація збережені): 
«16 лютого. Робота вдома. 
10 квітня. Був удома на дачі – обідав. Борщ зі свіжої капусти. Відпочинок 

був на дворі дочитував матеріали. Дивився хокей збірна РСР Швеція – під-
сумок 4:2 на користь СРСР. Дивився “програму часу”. Вечеря – сон. 

13 квітня. Ранок – звичайні – заходи домашні. Брали кров із вени. З 11 го-
дини переговори з Даудом. Питання про зустріч один на один відпало.

Відпочивав – на славу – (обід). Працював із Дорошиною. 
14 квітня. – четвер. Працював удома – помив голову Толя. Вага 86-700.
Переговори з Підгорним – про вруч[ення] мені комс[омольського] квитка 

№ 1.
Виступ Тяжельникова.
Мій виступ.
Галя читає підвал із “правди” про обмеження стратегічних озброєнь.
Хто автори цього матеріалу. Обід і відпочинок 2.30-4.10. 
3 травня. Вага – 85.300…
Кравці – костюм сіренький віддав – і тужурку шкір[яну] для прогулянок 

узяв.
Зателефонував Ю. В. Андропов – приїхав ми з ним розмовляли. 
Робота з Дорошиною.
3 червня. Прийняв Черненка – підписав протокол працював із Галею До-

рошиною. Відпочинок – вилетів до Завидова – 5 кабанів...» (Цит. за: Поли-
тическая история: Россия – СССР – Российская Федерация. В 2 т. – Т. 2. – М., 
1996. – С. 599–600).
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людини, не може бути, універсалізм тут, у керівництві народним 
господарством, неприпустимий, треба, очевидно, було спиратися 
на кадри, прислухатися до кадрів, вислуховувати їх, ухвалювати 
колективні рішення...»102

Далі Шелест підкреслював, що Хрущов був недостатньо підго-
товлений з багатьох питань, критикував нескінченні хрущовські 
реорганізації, констатував провал гасла «наздогнати і перегнати 
Америку», критикував зовнішню політику Хрущова, його поїздки за 
кордон. Окрема частина виступу була присвячена тому, як Хрущов 
атакував самого Шелеста, звинувачуючи його в некомпетентності у 
сфері сільського господарства. Ще цікавіше те, що Шелест згадував 
брутальне хрущовське ставлення до академіка Андрія Сахарова за 
те, що останній зважився сказати правду про академіка Трохима 

Зліва направо: Олексій Косигін, Петро Шелест, Петро Машеров, 
Леонід Брежнєв у мисливському господарстві «Залісся» під Києвом. 

1967 рік
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Лисенка. Шелест захищав Сахарова, а поведінку Хрущова назвав 
«виявом у найгіршому вигляді культу особи»103.

Шелест розповів, наскільки важкою була обстановка на Пре-
зидії ЦК КПРС, згадав Брежнєва і знову покритикував Хрущова: 
«Висловили все, ось це, що я вам розповів частково і дійшли такого 
висновку, і він вже під кінець погодився, то репліки давав, “я погано 
поводився”, прямо так зневажливо, виступаєш – головою хитає, 
мовляв, що ти дурень говориш, або руками розводить. Тов[ариш] 
Хрущов, ви не розводьте руками, ви послухайте, послухайте, що 
люди говорять. Дійшли такого висновку, що він погодився, подав 
заяву про те, що він йде, зібрали наступного дня Пленум»104.

На одну частину виступу Петра Шелеста варто звернути осо-
бливу увагу: «Якщо ми говорили так: товариш Хрущов, цього не 
можна зробити, це неможливо, от не виходить ось так-то і так-то. 
Ти, що проти політики партії? Ти небезпечна людина. Небезпечна 
людина той, хто висловлює свою думку, своє судження в Президії 
Центрального Комітету партії»105.

Промовляючи ці слова, Петро Шелест, звісно, не міг знати, що 
невдовзі як «небезпечну людину», тобто такого, який має власну 
думку, потрактують його самого...

Із приходом до влади Леоніда Брежнєва справи Володимира 
Щербицького почали поліпшуватися: у жовтні 1965 року його знову 
призначили Головою Ради Міністрів УРСР, оскільки його поперед-
ника Івана Казанця перевели на роботу до Москви. І тут доречно 
нагадати, що повернення Щербицького на тодішній прем’єрський 
пост відбулося всупереч думці Шелеста. Він після обговорення на 
Президії ЦК Компартії України наполягав на кандидатурі Олексан-
дра Ляшка, що працював секретарем ЦК.

Брежнєв вислухав Шелеста, а потім заявив, що Ляшко малові-
домий. Відкинув він і другу кандидатуру – Никифора Кальченка*, 
що вже був Головою Радміну України. Зрозуміло, у Брежнєва вже 
був свій ставленик. Ось що згадував про це Шелест: «Я виступаю 
проти кандидатури Щербицького, при цьому посилаюсь і на думку 

*  Кальченко Никифор Тимофійович (1906–1989) – партійний і державний 
діяч, у 1954–1961 роках – Голова Ради Міністрів УРСР, у 1961–1962 роках – 
заступник, у 1962–1976 роках – перший заступник Голови Ради Міністрів 
УРСР.
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Президії ЦК КПУ. Категорично протестує проти кандидатури Щер-
бицького Підгорний, обґрунтовуючи і аргументуючи свої запере-
чення. Питання узгодження затягується, Шелепін робить досить 
прозорий натяк, що, мовляв, треба погоджуватися...»106

12 жовтня 1965 року. Це одна з дат, яка, можливо, допоможе 
нам глибше зрозуміти якості Шелеста як людини і політика. Цього 
дня його прийняв Леонід Брежнєв, і йшлося про Володимира Щер-
бицького. Шелест уже зайняв позицію, і вона негативна. Брежнєв 
тисне. Те саме ще до розмови робили й деякі секретарі ЦК КПРС, 
намагаючись уламати непокірного Петра Юхимовича. Сильний, 
вольовий, по-директорському впертий, Шелест наводить останній 
аргумент: він, мовляв, є представником не тільки своєї думки, це 
думка членів Президії ЦК Компартії України. Відповідь Брежнєва: 
ти дай згоду, а з ними ми разом зможемо домовитися...

Оце вже точно – політична історія України могла скластися 
по-іншому, якби Щербицького не допустили до влади. Але Шелест 
у парадоксальний спосіб «ламається». Важко однозначно сказати, 
чому. Мабуть, спрацьовує інстинкт політичного самозбереження. 
Виправдовуючись, він потім запише: «...Знехотя, я дав згоду, але 
ця згода була вимушеною – під натиском і притиском... У розмові 
зі мною Підгорний сказав: “Петре, тебе вмовили як слона. Будеш 
мати великі неприємності, сам нарікай на себе...” На душі був 
бридкий осад з якимось поганим передчуттям. Далеко пізніше я 
оцінив слова М. В. Підгорного, але вже не зміниш. А головна моя 
помилка в тому, що я сподівався і покладався на партійну, просто 
людську добропорядність Брежнєва і Щербицького, а її у них не 
виявилося, та, очевидно, її ніколи у них і не було»107.

Схоже, Петро Шелест ніколи не читав Нікколо Мак’явеллі, 
який писав у своєму трактаті «Державець», зокрема, що «мудрий 
державець не може і не повинен дотримуватися своєї обіцянки, 
якщо це шкодить його інтересам…»108

Утім, схоже, не читали його й ті, хто звинувачує Шелеста в 
аморалізмі за його участь у заколоті проти Хрущова і різку зміну 
політичного вектора у жовтні 1964 року. Про яку «доброчесність» 
можна говорити, прийшовши у велику політику? Про уміння лаві-
рувати або йти проти течії, якщо є підстави, – так. Про уміння шу-
кати й змінювати союзників (оскільки у політиці немає постійних 
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ворогів і постійних 
друзів) – так. Про 
майстерність у бо-
ротьбі за статуси та 
ресурси – так. Але 
про доброчесність і 
мораль...

Як уже наголо-
шувалося, Леонід 
Брежнєв поступово 
прибрав із політич-
ної авансцени прак-
тично всіх, хто зіграв 

значну роль у поваленні Хрущова і забезпеченні його приходу до 
влади. Немає сумнівів, що рано чи пізно він дістав би і Шелеста. 
Але так склалося, що останній, керуючись якраз етичними, а 
не прагматичними мотивами, достатньо рано підставив себе під 
удар.

У грудні 1966 року він був у службовій поїздці в Тернопільській 
області. Пізно вночі до нього на прийом напросився начальник 
обласного управління КДБ Іван Ступак (Шелест помилково у спо-
гадах позначає його як «Л. Ступака»). Поговорили про складність 
ситуації в області, а потім Ступак розповів, що нещодавно з метою 
перевірки роботи обласного управління з Москви приїздила велика 
група працівників союзного КДБ. Самі москвичі затіяли розмову 
про Брежнєва, характеризуючи його вкрай негативно. Говорили, 
що новий лідер – інтриган, здібностями не відзначається, що до 
влади прийшов за допомогою не дурних, але довірливих людей, 
господарства країни не знає, ніколи на самостійній господарській 
роботі не був, що він бабій, п’яниця та розпусник. А далі Ступак 
передав такі слова москвичів: «Найгірше і найсумніше, що він за 
допомогою інтриг, підлабузників і підлесників, прийомів демагогії 
може надовго затриматися при владі, а це, крім великої шкоди для 
народу, нашої партії, нічого не дасть»109.

Як тепер добре відомо, московські чекісти поставили дуже 
точний діагноз керівникові країни, а оцінка перспективи виявилася 
пророчою. Шелест особисто неодноразово мав нагоду переконатись 

Леонід Брежнєв. 1968 рік
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у цьому. Наприклад, у вересні 1971 року він зробить такий за-
пис про полювання в Завидові під Москвою: «На полюванні були 
Брежнєв, Підгорний, Гречко*, Машеров**, приїздили Полянський і 
Демічев***. Багато говорили про все, менше всього про справи. Ба-
гато пили... Після першого дня полювання ввечері, коли за столом 
добряче випили, Брежнєв запросив до столу якусь дівицю – весь 
час лизався з нею і буквально пускав слину, а потім зник з нею на 
всю ніч. Наступного дня полювання Брежнєв взяв до себе в човен 
свою нічну супутницю. Подібні “експерименти” він повторював 
щораз, на будь-якому полюванні. Було гидко дивитися на цю роз-
пусту. А що скажеш?»110

Проте у грудні 1966 року для Шелеста постала проблема: що 
робити, чи повідомляти про розмову із Ступаком до Москви? Спер-
шу він попросив того викласти все письмово. Ступак завагався, але 
до ранку листа приніс. Шелест зателефонував до Москви Миколі 
Підгорному і сказав, що хоче доповісти особисто Брежнєву. Під-
горний відповів: «Дивися сам, як вчинити, але май на увазі: тебе 
можуть неправильно зрозуміти»111. А як учинити, якщо маєш справу 
з чекістом? Раптом він першим повідомить своєму керівництву 
про те, що говорили про Брежнєва, і про те, що перший секретар 
ЦК був проінформований?

*  Гречко Андрій Антонович (1903–1976) – військовий і державний діяч, 
брав участь у вторгненні до Польщі у вересні 1939 року, під час нацистсько-
радянської війни обіймав командні посади. З листопада 1957 року – перший 
заступник міністра оборони СРСР, головнокомандувач Сухопутних військ 
СРСР, з квітня 1960 року – перший заступник міністра оборони і головно-
командувач Об’єднаних збройних сил держав – учасниць Варшавського До-
говору. У 1967–1976 роках – міністр оборони СРСР.

**  Машеров Петро Миронович (1918–1980) – партійний діяч, з 1959 року – 
секретар, з 1962-го – другий секретар, з березня 1965 року – перший секре-
тар ЦК Компартії Білорусії. Загинув за нез’ясованих обставин, що сприяло 
виникненню версії про усунення його як евентуального конкурента Леоніда 
Брежнєва.

***  Демічев Петро Нилович (1918–2010) – державний і партійний діяч. У 
1961–1974 роках – секретар ЦК КПРС, у 1962–1964 роках – Голова Бюро ЦК 
КПРС по хімічній і легкій промисловості. З 1965 року курирував питання іде-
ології, історії і культури, у 1965–1966 роках був Головою Ідеологічної комісії 
ЦК КПРС. У 1974–1986 роках – міністр культури СРСР, у 1986–1988 роках – 
перший заступник Голови Президії Верховної Ради СРСР.
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8 грудня 1966 року Брежнєв вислав за Шелестом літак до Киє-
ва, чого раніше ніколи не бувало. Стало зрозуміло, що Підгорний 
уже поінформував шефа про неприємні відгуки. Одне слово, роз-
повів Петро Шелест про те, як дехто «трактує» нового партійного 
лідера в Москві та передав Брежнєву листа Ступака, написаного 
у Тернополі. Розповів, маючи намір зробити «як краще», але вий-
шло «як завжди». Слухаючи, Брежнєв дуже переживав, змінився 
на обличчі, навіть розгубився, запитав тільки, чи знає ще хтось 
про листа. Знав тільки Підгорний. «Я, – напише потім Шелест, – 
не раз сумнівався у доцільності свого вчинка: що повідомив і 
передав листа Брежнєву. Незабаром мій чесний, добрий “жест” 
почав якоюсь мірою проявлятися. Помалу почалося відчуження й 
охолодження стосунків, і воно все більше відчутне»112.

Проте треба чесно визнати: у стратегічному плані Петро Ше-
лест за весь час перебування на посаді першого секретаря не ви-
ступив проти жодної з брежнєвських «ініціатив», у тому числі й 
агресії в Чехословаччині 1968 року. Взагалі в питаннях зовнішньої 
політики Шелест сповідував, як сказав один із дослідників, «орієн-
тацію на жорстку лінію»113.

Віталій Петрович Шелест згадував про батька: «Захід у плані 
політичному – імперіалізм і так далі – він, звичайно, не приймав»114. 
Чехословаччина не була для Шелеста Заходом у повному розумінні 
слова, але він добре пам’ятав приклад Угорщини 1956 року. Там 
теж спочатку намагалися шукати компроміс, домовлятися, а потім 
комуністів просто почали вішати на стовпах. Тому Шелест був за 
те, щоб у Чехословацькій компартії, що переживала в 1968 році 
кризу, розкол, пошуки моделі соціалізму з «людським обличчям», 
керували не такі ненадійні, з його точки зору, люди, як Александр 
Дубчек*.

*  Дубчек Александр (1921–1992) – політичний діяч. У 1925–1938 роках 
з родиною мешкав у СРСР, після повернення до Словаччини працював на 
заводах в місті Тренчин, з початком Другої світової війни брав участь у 
антифашистському русі. У 1955–1958 роках навчався у Вищій партійній 
школі у Москві, згодом перебував на партійній роботі у Словаччині. У січні 
1968 – квітні 1969 року – перший секретар ЦК Компартії Чехословаччини, 
головний ініціатор курсу реформ, відомих як «Празька весна». У 1969 році 
відсторонений від посади першого секретаря, очолював Федеральні збори 
Чехословаччини, а потім (1969–1970) був послом у Туреччині. У 1970 році 
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Петро Шелест брав 
участь у декількох на-
радах керівників со-
ціалістичних країн, 
присвячених чехосло-
вацькій кризі. Понад 
те, Брежнєв доручив 
Шелесту спеціальну 
місію з формування 
нового уряду Чехо-
словаччини. У липні 
1968 року він за на-
поляганням Брежнєва 
вилетів до Угорщини, 
де в Будапешті зустрів-
ся з Яношем Кадаром*, що очолював Угорську соціалістичну ро-
бітничу партію. Потім вирушив на озеро Балатон для зустрічі з 
Василем Біляком**, на якого Москва зробила політичну ставку. 
Вони проговорили з 23-ї години до 5-ї ранку, і їхня бесіда була 
ретельно записана. Шелест пропонував Біляку написати листа 

виключений з Компартії, працював керуючим лісництвами в системі словаць-
кого лісного господарства. У 1989–1992 роках Голова Федеральних зборів 
Чехословаччини.

*  Кадар Янош (1912–1989) – угорський політичний діяч, ставленик Москви, 
у 1956–1988 роках – перший (генеральний) секретар ЦК Угорської соціаліс-
тичної робітничої партії, одночасно у 1961–1965 роках – Голова Ради Міністрів 
Угорщини. У ніч на 2 травня 2007 року, на центральному кладовищі міста 
Будапешта невідомими була розкрита могила Я. Кадара, а також понівечена 
урна його дружини. На склепі, що знаходиться поруч із могилою, залишено 
напис: «Убивці і зраднику немає місця в святій землі!»

**  Біляк Василь (1917–2014) – комуністичний політик і державний діяч, під 
час Другої світової війни брав участь в антинацистському русі. З 1950 року 
перебував у апараті Компартії Чехословаччини, у 1962–1968 роках – секретар 
ЦК Компартії Словаччини. Мав неприховану прорадянську орієнтацію, був 
противником «Празької весни» і одним з підписантів листа-запрошення до 
ЦК КПРС, що став формальною підставою для введення військ Варшавського 
Договору до Чехословаччини 21 серпня 1968 року. У 1968–1988 роках був 
секретарем ЦК Компартії Чехословаччини. З 1989 року жив у Словаччині, 
притягувався до суду, але засуджений не був.

Петро Шелест, Александр Дубчек  
і Леонід Брежнєв. 1968 рік



Розділ 2.  На політичному Олімпі

100

керівництву СРСР від імені групи прорадянських діячів Компартії 
Чехословаччини з проханням про допомогу. Тобто йшлося про 
юридичне оформлення майбутньої агресії.

21 липня 1968 року в Москві Шелест доповів про всі переговори 
Брежнєву. Вони випили по чарці коньяку. Брежнєв подякував за 
роботу, пообіцяв, що ніколи цього не забуде й додав: «Ти, Петре, 
справжній друг і товариш»115. А на Політбюро ЦК КПРС, де Шелест 
також доповідав про свою місію, йому і Юрію Андропову*, який 
очолював після Володимира Семичастного КДБ СРСР, доручили 
організувати зустріч із чехословацькими керівниками. Шелест і 
Андропов запропонували це зробити на прикордонній залізничній 
станції Чієрна-над-Тисою.

Перед зустріччю, як згадував Олександр Ляшко, у нього від-
булася тривожна розмова з Шелестом про події в Чехословаччині. 
Ляшко тоді запитав, яка його особиста думка з приводу можливих 
дій Радянського Союзу щодо чехословацьких опозиціонерів. «Мій 
співбесідник різко повернув голову до мене і, дивлячись прямо в 
очі, випалив:

– Треба порішити, і все.
– Як порішити?.. – перепитав я, дивуючись.
– А ось так! Чого не розумієте?»116

29 липня 1968 року зустріч за участі Леоніда Брежнєва й Алек-
сандра Дубчека відбулася. Виступ Дубчека був дуже гострим, мав 
наступальний характер і справив на членів радянської делегації, 
гнітюче враження, викликавши особливу тривогу. Все йшло до 

*  Андропов Юрій Володимирович (1914–1984) – партійний і державний 
діяч, на партійній роботі з 1937 року, брав участь у боротьбі проти гітлерівської 
окупації. У 1953–1957 роках – посол СРСР в Угорщині, ключовий ініціатор 
і співорганізатор радянської інтервенції в Угорщину з метою придушення 
антикомуністичного повстання 1956 року. У 1957–1962 роках – завідувач 
відділу по зв’язках із соціалістичними країнами та комуністичними партія-
ми цих країн, з 1962 року – секретар ЦК КПРС. У 1967–1982 роках – Голова 
КДБ при Раді Міністрів СРСР, організатор переслідувань противників кому-
ністичного режиму в СРСР, брав активну участь в організації вторгнення 
до Чехословаччини у серпні 1968 року. У 1982–1984 роках – генеральний 
секретар ЦК КПРС, з 1983 року – Голова Президії Верховної Ради ССРСР. 
Прагнув виправити деякі вади доби Л. Брежнєва: ініціював антикорупційну 
кампанію, заходи щодо зміцнення дисципліни, намагався адміністративними 
методами зупинити кризові явища.
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розриву Чехословаччини із соцтабором. Заду-
матися було над чим. Брежнєв після виступу 
Дубчека буквально змінився на обличчі – роз-
губився, посинів, а наступного дня занедужав 
і заслаб.

Брежнєв, отже, не був на другій части-
ні наради 30 липня, залишивши замість себе 
Михайла Суслова. На цьому засіданні висту-
пав і Шелест. Він різко критикував політику 
Александра Дубчека. «Мій виступ, – згадував 
Шелест, – справив сильне враження, викликав 
навіть якусь розгубленість серед чехословаків 
і був для них несподіваним. Дубчек зразу ж після мого виступу 
взяв слово і заявив, що мій виступ має тон звинувачення КПЧ… 
Відчувалося, що мій виступ не на жарт стурбував чехів. Багато 
чехословацьких товаришів підходили до мене і казали, що виступ 
дещо різкуватий, але у своїй основі правдивий і правильний»117. 
Перелякався навіть Суслов і пропонував вибачитися перед чехами, 
але Шелест категорично відмовився.

31 липня на нараді виступив Леонід Брежнєв, який сказав, що 
Радянський Союз піде на надзвичайні заходи для захисту соціаліс-
тичних завоювань у Чехословаччині. На початку серпня 1968 року 
в Братиславі на нараді шести соціалістичних країн саме Шелесту 
в обстановці секретності (для цього довелося зустрітися в гро-
мадському туалеті) Василь Біляк передав листа від «здорових сил» 
Чехословаччини, що просили радянське керівництво у разі потреби 
втрутитися, перегородити шлях контрреволюції. І ось 18 серпня в 
Москві чергова нарада керівників соціалістичних країн вирішує 
питання про введення військ до Чехословаччини.

У ніч на 21 серпня 1968 року Петро Шелест залишився на ро-
боті, у будівлі ЦК Компартії України. Він чекав, коли війська п’яти 
країн – учасниць Варшавського договору почнуть вторгнення до 
Чехословаччини. І з настанням 21 серпня вторгнення почалося. 
Події в Чехословаччині стали основою того, що назвуть «доктриною 
Брежнєва». Радянський Союз показував своє право примушувати 
Східну Європу «любити» комуністичний лад і підкорятися йому, а 
також виступати арбітром, якщо цей лад опиниться під загрозою. 

Василь Біляк.  
1984 рік
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Радянські війська на вулицях Праги. Серпень 1968 року

Плакат російською мовою «Окупанти, йдіть додому!» на вулиці 
чеського міста Плзень у день вторгнення в Чехословаччину військ 

країн Варшавського договору, 21 серпня 1968 року
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Як зазначає Роберт Сервіс, повторне політичне закріпачення Че-
хословаччини «намертво заглушило всі розмови про реформи по 
всій Східній Європі»118.

У самій Чехословаччині незабаром усі значні реформатори були 
прибрані зі своїх посад. Знову запанували цензура і репресивний 
контроль. Експерименти з економічною децентралізацією були 
припинені. «Празька весна» зійшла у небуття. І в усьому цьому 
був внесок і Петра Шелеста.

Посприяв він і тому, що на могилі Йосифа Сталіна біля Крем-
лівської стіни з’явився бюст, а до 90-ліття «червоного імператора» 
в газеті «Правда» була опублікована ювілейна стаття, що вочевидь 
сигналізувала про початок ресталінізації в Радянському Союзі. Усе 
почалося 17 грудня 1969 року, коли під час перерви сесії Верховної 
Ради СРСР серед членів Політбюро несподівано виникла розмова 
про прийдешній сталінський ювілей. Дискусія про те, чи публіку-
вати статтю, переросла в принципову суперечку. Тому її оформили 
документально у вигляді «робочого запису» Політбюро.

Михайло Суслов наполягав на публікації: «Я вважаю, що таку 
статтю чекають у країні взагалі, не кажучи про те, що в Грузії 
особливо чекають... Я думаю, що нас правильно зрозуміють усі, 
зокрема інтелігенція... Неправильно можуть зрозуміти Солженіцин 
і йому подібні, а здорова частина інтелігенції (а її більшість) зрозу-
міє правильно»119. Проти публікації виступали Микола Підгорний, 
Арвід Пельше*, Борис Пономарьов**.

У полеміку вступив і Петро Шелест. Він наполягав на публі-
кації – «невеликій, правильній, з позитивним і негативним». Під-
горний заперечував, адже тоді треба писати про жертви репресій, 
про те, скільки їх було. На це Шелест відповів: «Не в тім річ, щоб 
називати цифри, але треба сказати, що в нього були помилки в тому 
дусі, як сказано у постановах ЦК. А війна? Будівництво соціалізму 
під керівництвом Сталіна? Це всьому світу відомо. Я думаю, що 

*  Пельше Арвід Янович (1899–1983) – партійний і державний діяч, ко-
лишній чекіст, у 1959–1966 роках – перший секретар ЦК Компартії Латвії, у 
1966–1983 роках – Голова Комітету партійного контролю при ЦК КПРС.

**  Пономарьов Борис Миколайович (1905–1995) – партійний діяч, академік 
АН СРСР, у 1961–1986 роках – секретар ЦК КПРС. Належав до кола діячів, що 
формували зовнішню політику СРСР.
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треба дати статтю. Інша справа, що, можливо, над цим текстом 
треба ще попрацювати»120. Обговорення продовжилося, і більшість 
членів Політбюро виступила за публікацію.

Крім того, якщо вірити запису самого Шелеста, він іще у лис-
топаді 1969 року в бесіді з Брежнєвим висловив ідею про те, 
що слід було б встановити бюст на сталінській могилі, про що 
вже згадувалося121. Зрештою, статтю в «Правді» опублікували, а в 
1970 році на сталінській могилі встановили бюст роботи Миколи 
Томського.

У країні згорталась економічна реформа, що отримала назву 
«реформа Косигіна», відроджувалися, по суті, сталінські ідеоло-
гічні принципи й відповідна цензура. І все це було приправлено 
розмовами про стабільність у керівництві, що її невдовзі іронічно 
називатимуть «брежнєвський стабілізєц».

Бюст на могилі Йосифа Сталіна біля Кремлівської стіни, 
встановлений у 1970 році
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розділ 3

СлоВа, СпраВи  
і «СпраВа ШелеСта»

У 1963 році, коли Петро Шелест став на чолі Компартії Украї-
ни, з’явилася стаття історика Івана Лисяка-Рудницького «Україна 
в еволюції радянської системи». Автор торкався проблеми так 
званого місництва, яку тоді часто висвітлювали в радянській пре-
сі. Найпопулярнішим було застереження, що не можна віддавати 
перевагу місцевим інтересам над інтересами загальнодержавними. 
Лисяк-Рудницький обстоював думку, згідно з якою місницькі ухили 
самі по собі не мусять мати характеру політичної опозиції. Це рад-
ше прагнення бюрократичних груп, об’єднаних на територіальній 
основі, до (за можливості) безконтрольного господарювання у 
своїх «удільних князівствах». Такі тенденції можуть виявлятися в 
самій Росії, наприклад у Сибіру чи на Далекому Сході.

Проте союзним республікам Іван Лисяк-Рудницький давав 
шанс: тут місництво може набирати політичного забарвлення, 
буде зливатися з відцентровими прагненнями неросійських націй. 
«Ми, – писав Лисяк-Рудницький, – були б дуже наївними, коли б 
у сучасній українській радянській бюрократії хотіли бачити за-
таєних “мазепинців” або хоч би навіть комуністичних “націонал-
ухильників” у стилі 1920-х років. Ці люди – вихованці сталінської 
школи, що в ній вони зазнали довгого й ґрунтовного дресирування 
й приглушення морального інстинкту та здібності до незалежного 
політичного думання. Ми не помилимося, якщо цих людей уважа-
тимемо передусім за безоглядних кар’єристів, а в кращому випадку 
за добрих адміністраторів та господарників… Проте скупчення 
крайових економічних інтересів в одну організовану спільноту 
сприятиме поглибленню “територіального патріотизму” серед вер-
стви, що управляє Українською РСР»122.
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Серед істориків і політологів утвердилася точка зору, що Петро 
Шелест до певної міри «місництвом» займався, тобто сприяв деяким 
господарським реформам з метою більшої автономізації України. 
Понад те, часто йдеться про те, що він формував «контрольований 
український автономізм», підтримував обмежену «українізацію»123. 
Так, схоже, шелестівська політична лінія базувалася на своєрід-
ній подвійній лояльності – загальносоюзній і республіканській, 

Повідомлення про вручення Петром Шелестом ордена Леніна 
київському заводу «Більшовик». 1966 рік
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постійному маневруванні між 
двома політичними дискурса-
ми: централізаторським і анти-
централізаторським.

Петро Шелест уперто над-
силав до центральних москов-
ських інстанцій листи, в яких 
вимагав простих речей: під-
тримки конституційних прав 
України як суверенної респуб-
ліки у рамках СРСР.

Наприклад, 29 березня 1967 
року Шелест робить запис про 
те, що після засідання Політбю-
ро ЦК КПРС у Москві він із Лео-
нідом Брежнєвим обговорював 
питання промисловості, будів-
ництва, транспорту, соціальні проблеми: «Я йому висловив своє 
розуміння, що для виведення на належний рівень усіх цих питань 
потрібно більше дати ініціативи на місцях, союзним республікам, 
зняти багато “центропробок”. Він на ці пропозиції реагував з 
кислою міною, наполягав на тому, що не можна втрачати владу 
центру – так ми і не досягли спільного знаменника»124.

Збереглося багато різного роду записок Петра Шелеста до мос-
ковських центральних організацій, передусім до ЦК КПРС, в яких 
він прямо і чітко виражав свою позицію, переважно з господар-
ських питань, критикував центральні управлінські (господарські) 
структури, нераціональність або економічну егоїстичність їхніх 
дій, вносив пропозиції*.

Колишні працівники апарату ЦК Компартії України згадували, 
що Шелесту дуже не подобався вислів «республіканська партійна 
організація». На його думку, це ніби підкреслювало, що Компартія 

*  До слова, чимало документів вони підписали разом із Володимиром 
Щербицьким, як, наприклад, лист до ЦК КПРС від 8 липня 1969 року, в якому 
протестували проти наміру московських керівників ліквідувати Міністерство 
енергетики і електрифікації УРСР (Див.: ЦДАГОУ. – Ф. 1. – Оп. 25. – Спр. 169. – 
Арк. 6–9).

Петро Шелест і Леонід Брежнєв. 
1960-ті роки
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України, по суті, є місцевою філією КПРС. Так, власне, і було, 
оскільки з літа 1918 року (тобто з моменту заснування) Компартія 
України існувала на правах обласної організації союзної структури. 
Навіть під час прийому в партію у заяві містилося прохання прий-
няти до лав КПРС, а не до лав Компартії України. Проте Шелест 
віддавав перевагу офіційній назві, що звучала, із його точки зору, 
більш «незалежно» – Комуністична партія України125.

Почавши працювати під керівництвом Леоніда Брежнєва, Ше-
лест досить швидко став прозрівати та розуміти, кого він разом з 
іншими антихрущовськими змовниками привів до влади. Інтри-
ги, демагогія, мстивість, акторство, любов до слави й нагород і 
водночас боязкість – усі ці та інші негативні брежнєвські риси 
почали викликати у Шелеста тривогу. Він переговорив із Миколою 

Підгорним, який попередив: 
«Не будь дуже відвертим із 
Брежнєвим»126. Як згадував 
сам Шелест, після цієї розмо-
ви він ніби дійсно «закрився», 
але згодом характер його зно-
ву виявився і він висловлював 
власну думку замість того, 
щоб Брежнєву підтакувати.

Яків Погребняк згадував, 
що одного разу став свідком 
телефонної розмови Шелес-
та і Брежнєва. Це трапилося 
1971 року, і генсек наполягав 
на необхідності здачі якоїсь 
кількості додаткового хліба. 
Діалог вівся на підвищених 
тонах. Шелест відбивався, 
стверджуючи, що Україна не 
може здати такої кількості хлі-
ба – залишиться украй мало 
кормів для тваринництва, 
знизяться заготівля м’яса і 
молока. Наприкінці розмови 

Петро Шелест, Микола Підгорний, 
Леонід Брежнєв. 1966 рік
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він вигукнув: «Що б ви мені не говорили, Леоніде Іллічу, але цьо-
го робити я не буду». Брежнєв одразу ж поклав слухавку. Шелест 
якийсь час сидів мовчки, а потім сказав: «Цього все одно не можна 
робити, хай вони думають про мене, що хочуть»127.

Перший грім пролунав іще у вересні 1965 року. Перед цим, у 
серпні, Шелест надіслав до ЦК КПРС записку з питань зовнішньої 
торгівлі. Записка була невеликою за обсягом. Суть її зводилася 
до того, що під час перебування делегації Української РСР на різ-
них міжнародних конференціях і сесіях ООН представники низки 
капіталістичних країн і країн, що розвиваються, неодноразово 
порушували питання про можливість організації безпосередньої 
торгівлі з Радянською Україною. Чому? Тому що у них не вирішені 
формальні питання про торгівлю з СРСР і доводиться торгувати 
через нейтральні країни. Це пов’язане з великими труднощами, 
тоді як торгівля через Українську РСР як члена ООН ці труднощі 
усувала б.

Петро Шелест підкреслював, що у загальному плані зовнішньої 
торгівлі Радянського Союзу питання про організацію безпосередніх 
зовнішньоекономічних зв’язків України із зарубіжними країнами 
заслуговує на увагу: «За останні роки незмірно зріс міжнародний 
авторитет Радянської України як суверенної держави, що є членом-
засновником ООН і учасником численних міжнародних організацій. 
Радянська Україна посідає чільне місце в світовому промисловому 
виробництві та є одним із найбільших постачальників товарів, що 
експортуються Радянським Союзом, проте можливості республі-
ки для розвитку зовнішньої торгівлі країни використовуються не 
повністю»128.

У зв’язку з цим Шелест пропонував розглянути питання про 
удосконалення організаційних форм зовнішньої торгівлі з тим, щоб 
упорядкувати, зробити чіткішим і організованим «вихід наших 
товарів на зовнішній ринок, використовуючи будь-які сприятливі 
умови для економічно вигідної нам торгівлі. Цьому могло б спри-
яти залучення до більш активної участі в організації зовнішньої 
торгівлі урядів союзних республік»129.

У принципі – записка як записка. Але, приїхавши 2 вересня 
1965 року до Москви на засідання Президії ЦК КПРС, Петро Шелест 
раптом відчув, що називається, могильний холод від своїх колег, 
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відчув, що назріває щось неприємне. І дійсно, після засідання Лео-
нід Брежнєв раптом запропонував іще затриматись і заслухати 
думки щодо записки Шелеста з питань зовнішньої торгівлі. І тут 
почалося.

Олександр Шелепін, Михайло Суслов, Петро Демічев, Олексій 
Косигін обрушилися на Шелеста, звинуватили його у незрілості, 
необачності, у тому, що його записку можуть використати кла-
сові вороги, що вона спотворює ленінські принципи зовнішньої 
торгівлі.

Поступово питання почало зміщуватися у бік «неблагополуччя» 
всієї ситуації в Україні, до того, що там є ознаки місництва, що не 
ведеться належна боротьба з проявами буржуазного націоналізму, 
що погано налагоджена ідеологічна робота і пропаганда дружби 
народів.

Шелест почав усвідомлювати, що справи кепські. Коли мос-
ковські вожді дійшли того, що люди в Україні занадто шанують 
Тараса Шевченка, забагато говорять українською, що там забагато 
радіотрансляцій українською мовою, вивіски магазинів і назви 
вулиць написані українською (навіть у Севастополі трапляються 
такі написи!), – ось тоді в нього терпець урвався.

Він виступив, відкидаючи звинувачення, дав відповідь Шеле-
піну, що пропонував зробити оргвисновки, зібравши Пленум ЦК 
Компартії України: «“Що стосується, – сказав я Шелепіну, – орг-
висновків, то ви мало в чому розумієтесь, що діється в Україні, 
і якщо хочете скликати Пленум, то скликайте, почуєте, що вам 
скажуть!” Напевно, це вплинуло, тому що Брежнєв заявив, що, 
мовляв, ми тільки обговорюємо це питання, а не робимо ніяких 
висновків»130.

Дуже різко виступав Микола Підгорний. Йому приписували 
роль якогось особливого куратора України, оскільки він був ви-
хідцем з неї і досить тісно контактував із Шелестом. Безсумнів-
но, критика Шелеста була адресована частково і йому. Брежнєв, 
звичайно, пом’якшив напругу, хоча за два місяці все-таки було 
формально ухвалено рішення, що засуджувало записку Шелеста 
як політично неправильну. Тож певні висновки московські вожді 
все-таки зробили і оформили це документально.

Отже, у ЦК КПРС почав накопичуватися, концентруватися 
антишелестівський негатив. Препогано було те, що до цього був 



Розділ 3.  Слова, справи і «справа Шелеста» 

111

причетний брежнєвський «сірий кардинал» – Михайло Суслов, 
консервативний, злопам’ятний, «людина у футлярі», як його на-
зивали.

Незабаром трапився ще один характерний епізод, про який 
згадував Шелест: «Ми довгий час зверталися в Держплан, щоб 
нам виділили 10–15 тисяч тонн металу для ремонту устаткування 
цехів металургійних заводів. Не виділяють – пишуть держпланові 
чиновники, що немає. Тоді ми з І.П. Казанцем, Головою Ради Міні-
стрів України, крутили-крутили і вирішили так: дамо директорам 
підприємств, міністрові чорної металургії УРСР завдання – нехай 
усе те, що вони виробляють понад план, візьмуть собі. Точніше, 
ми владою уряду України віддаємо їм ті надлишки для ремонту 
цехів. Так і зробили. І це Шелепін назвав місництвом, розбаза-
рюванням державного майна. Я знову обурився і відповів, що це 
не місництво, а розумна державна ініціатива, адже металурги всі 
робили понад план. Ми ж із Казанцем собі тієї сталі не взяли для 
будівництва дач, лімузинів і таке інше. Україна дає понад 52 відсо-
тки всього металу країни, а сама не має чим ремонтувати ковші, 
що лопнули, секції батарей, що перегоріли. Металургам бракує 
металу. Це ж соромно! А крім того, і небезпечно, а якщо аварія, а 
якщо зупиниться виробництво? З кого спитають – з держпланового 
столоначальника чи з нас?»131

Зрозуміло, що на тлі брежнєвського централізму, що поступово 
наростав, уніфікаторської лінії таку активність Шелеста досить 
легко можна було визнати «небезпечною». Хоча в своїх виступах, 
а також у численних записках до керівних органів він обстоював 
не «націоналізм», а права України. Після згаданої шелестівської 
ініціативи Івана Казанця забрали «на підвищення» до Москви, 
на посаду союзного міністра чорної металургії, тобто позбавили 
посади Голови Ради Міністрів УРСР. Усе це стало наслідком спеці-
альної записки Олександра Шелепіна, що звинувачував українське 
керівництво у місництві.

Мине час, і Шелест занотує: «Шелепін у цьому епізоді був 
Брежнєвим використаний як знаряддя, бо згодом сам потрапив 
у немилість і був без усякої причини звільнений від роботи й 
обов’язків члена Політбюро ЦК, але це вже другий захід у “розмі-
щенні” кадрів: прибрати всіх товаришів, хто активно допомагав 
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Брежнєву прийти до влади і хто становив хоч найменшу для нього 
небезпеку, маючи свою думку»132.

Взагалі треба зауважити, що Петро Шелест отримав посаду 
«першого комуніста» України у дуже непростий час. Його і його 
московське керівництво серйозно лякав нонконформізм, турбувало 
пожвавлення національно-культурного руху в Україні, який часто 
сприймався і трактувався в першу чергу як «націоналістичний». 
Саме тоді хрущовська політична відлига збудила до активності 
шістдесятників, українських інтелектуалів, переважно літераторів, 
які почали з критики сталінського режиму, а відтак запротестували 
проти спроб ресталінізації. Цей рух не був централізованим, а скла-
дався з низки осередків, у яких люди були об’єднані особистими, 
професійними, релігійними, сімейними чи місцевими стосунками. 
Шістдесятники також протистояли русифікаторським тенденціям 
у національно-культурній сфері.

Цю лінію, зокрема, представляли письменники Ліна Костенко, 
Василь Симоненко, Василь Стус, Іван Драч, Микола Вінграновський, 
Євген Гуцало; літературні критики Іван Дзюба, Іван Світличний, 
Євген Сверстюк; публіцисти Валентин Мороз, В’ячеслав Чорновіл, 

Михайло Осадчий; художники Опанас Зали-
ваха, Алла Горська і багато інших.

1960 року в Києві виник клуб творчої 
молоді «Сучасник» (формально під егідою 
міського комітету комсомолу), учасники яко-
го прагнули легально обговорювати наболілі 
проблеми. Очолив цей клуб молодий тоді 
режисер Лесь Танюк. При клубі були орга-
нізовані секції кіно, театральна, письмен-
ницька, художня. На літературних вечорах, 
що проводилися, збирали повні зали, читали 
вірші Василя Симоненка, Івана Драча, Ліни 
Костенко, Миколи Вінграновського. Влашто-
вувалися краєзнавчі експедиції, наприклад, 
поїздки Україною за ініціативи історика 
архітектури й мистецтвознавця Григорія 

Портрет Василя Симоненка роботи  
Алли Горської
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Логвина, мистецтвознавця Михайла Литвина та за підтримки 
Максима Рильського, зокрема, з метою опису вцілілих церков. 
За ініціативи клубу було створено студентський міжвузівський 
фольклорний мандрівний хор «Жайворонок».

Поки діяльність клубу носила переважно культурницький ха-
рактер, влада його толерувала. Поступово ця діяльність отримала 
новий зміст – суспільний. Крім того, у роботі клубу брали участь 
негуманітарії: математик Ніна Вірченко, медики Ярослав Геврич, 
Любомир Пиріг, фізик Олексій Ситенко та інші. На літературно-
художніх вечорах почали повертатись із небуття імена Леся Курба-
са, Миколи Куліша, Миколи Хвильового, інших діячів українського 
«розстріляного відродження» 1920–1930-х років; говорили і про 
жертви «великого терору» 1937–1938 років. Були проведені вечори 
пам’яті Лесі Українки, Василя Симоненка, Володимира Маяковсько-
го (тоді прочитали його вірш «Борг Україні»), Івана Франка.

Подібні клуби почали виникати і в інших регіонах України. Так, 
у Львові діяв клуб «Пролісок» за участі Михайла Косіва, Михайла 
і Богдана Горинів, Григорія Чубая, Ігоря Калинця та інших.

Восени 1962 року при київському клубі створили комісію 
для перевірки чуток про масові поховання жертв комуністичних 

Зліва направо: Іван Драч, Микола Вінграновський, Григорій 
Сивокінь, Леоніда Світлична, Михайлина Коцюбинська,  

Іван Світличний. 1960-ті роки
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репресій у передмісті Києва – біля селища Биківня. Влада ствер-
джувала, що тут поховано розстріляних під час німецької окупації 
людей, тобто свідомо брехала. Той факт, що це могильник, ство-
рений для жертв комуністичного терору, офіційно буде визнаний 
лише під час горбачовської перебудови.

В’їзд до Національного заповідника «Биківнянські могили»,  
що розташований поруч із трасою Київ–Чернігів.  

2016 рік. Фото Ю. Шаповала

…До слова, Петро Шелест особисто побував у Биківні. 16 квіт-
ня 1971 року він занотував: «Біля Києва у районі хутора Биківні, 
в лісі, знайдено 200 могил-пагорбів з захороненими останками. 
У розкопуванні могил брали участь і робили висновки судмедек-
сперти. Вони встановили, що в цьому місці було розстріляно не 
менше 500 осіб… Є сліди насилля, багатьох було розстріляно із 
зав’язаними руками. Разом з останками знайдено багато особис-
тих речей… Був особисто на місці – страшна картина людських 
трагедій. Слідчі органи ведуть розслідування, хто ці нещасні, коли 
це трапилось і хто винуватець цієї трагедії. Багато речей з іно-
земними марками і клеймами. Зробили перезахоронення, вирили 
екскаватором загальну могилу, склали у великі дерев’яні ящики, 
ось так і захоронили – просто зарили. Хто ці люди, за що їх стра-
тили і хто стратив, поки нічого не відомо, але можна знайти сліди 
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Під час розкопок у квітні 1971 року

Спільний могильник у Биківні після розкопок. Квітень 1971 року
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і цього злочину»133. Як бачимо, Шелест не говорить категорично, 
що винні німці. Він ставить запитання.

Уже 1962 року влада почала обмежувати діяльність клубу «Су-
часник», а навесні 1964 року він був остаточно ліквідований134.

З початку 1960-х років щорічно 22 травня, в день, коли тіло 
Тараса Шевченка було перевезене до України, біля пам’ятника 
поетові поряд із «червоним корпусом» Київського університету, в 
самому центрі Києва, проходили несанкціоновані збори. У лютому 
1963 року на вже згаданій конференції з питань культури укра-
їнської мови в Київському державному університеті її учасники 
звертали увагу на недоліки мовної політики, проте владні струк-
тури не захотіли прислухатися до того, про що йшлося.

Ці та інші чинники стимулювали розповсюдження непідцен-
зурної літератури, так званого самвидаву. Це було не просто ін-
телектуальне підґрунтя опору, а чи не найголовніша форма його 
існування. На початку 1960-х років це були видання поезій, статей, 
спогадів, що стосувалися переважно літератури. У 1963–1965 роках 
з’являються політичні статті, анонімна публіцистика, а в другій 
половині 1960-х років поширюються публікації з авторськими 
підписами, а також публікуються різного роду документи. Саме 
в другій половині 1960-х, на думку Георгія Касьянова, зростає ін-
телектуальний потенціал самвидаву, він стає місцем консолідації 
нонконформістів і фактично інфраструктурою руху опору135.

Влада перейшла у наступ. У серпні–вересні 1965 року відбулися 
перші масові арешти українських дисидентів. Саме тоді молодий 
літературний критик-нонконформіст Іван Дзюба надіслав на ім’я 
Петра Шелеста і Володимира Щербицького свій памфлет під назвою 
«Інтернаціоналізм чи русифікація?». Ще один примірник був наді-
сланий на адресу Олександра Твардовського, головного редактора 
журналу «Новый мир» (це видання в той час залишалося оплотом 
радянської ліберальної інтелігенції).

Мине час, і в січні 1972 року Дзюба пояснить співробітникам 
КДБ УРСР, що його памфлет був покликаний довести, що арешти 
не можуть бути методом вирішення наболілих проблем з питань 
української культури, мовної ситуації. Дзюба писав, що «відчува-
лася загальна потреба якогось “роз’яснення”, якогось виступу в 
цій справі. Офіційні кола мовчали. Серед тих, хто багато в чому не 
погоджувався з офіційною національною політикою, не знайшлося 
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кому виступити відверто, принципово і на всю широту питання. 
Тоді довелося взятися за цю справу мені»136.

Готуючи свій текст, Іван Дзюба зробив своїми союзниками 
не будь-кого, а тих, кого в СРСР обожнювали, кому поклоняли-
ся, – «класиків марксизму-ленінізму». Він вільно оперував їхніми 
висловами, посилався на їхні праці, а також достатньо професійно 
використовував інші джерела: стенограми партійних з’їздів періоду 
комуністичної політики «коренізації»/«українізації» (до речі, у той 
час ці поняття в суспільному лексиконі були відсутні, їх просто 
«викреслили» з історико-політичного дискурсу), ухвали партії та 
уряду, публікації тодішніх керівників, статистику, публіцистику, 
літературні твори. Головне, запевняв Дзюба, полягає в констатації 
«незадовільного і ненормального становища» в багатьох питан-
нях, що стосуються української мови і культури, розуміння, що 
«все ненормальне в національній сфері випливає не з принципів 
соціалізму й ленінської національної політики, а з порушень і ви-
кривлень цих принципів…»137.

Проте, хоч би як Іван Дзюба присягався у своєму памфлеті в 
пошані до спотворених або проігнорованих «першоджерел», ро-
зумний читач одразу ж задавався простеньким питанням: що ж це 
за «першоджерела» такі, якщо ними можна маніпулювати? Йосиф 
Сталін, Микита Хрущов, Леонід Брежнєв завжди розписувалися в 
незмінній пошані до Леніна, але цитували його і використовували 
те, що називали «ленінізмом», так, як їм було потрібно. Отже, задум 
Дзюби був не таким і простим. Тим паче що у фіналі памфлету він 
робив висновок про те, що «процес денаціоналізації і русифікації 
є колосальним мінусом для справи соціалістичного демократизму 
і має об’єктивно реакційне значення»138. Усе це виглядало дуже 
переконливо, і на це треба було реагувати.

У січні 1966 року Петро Шелест зібрав ЦК Компартії України 
у зв’язку з появою памфлету Івана Дзюби і листа на його захист. 
Було вирішено, як згадував сам Шелест, підготувати ґрунтовний 
«викривальний» документ. Разом із тим він зазначав, що в цьому 
відмовився брати участь письменник Олесь Гончар. Як говорив 
саме Шелест: «Такий вчинок нас усіх засмутив... Були занадто “га-
рячі” голови, які вимагали мало не виключення Гончара з партії... 
Піти цим шляхом – значить, нашкодити нашій спільній справі: 
відштовхнути, а може, і втратити талановитого письменника і 
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впливову людину серед творчої інтелігенції. У цій справі довело-
ся витримати немалий тиск з боку запопадливих “ортодоксів-
марксистів”. Особливо лютували Грушецький і Ватченко*, та й у ЦК 
КПРС знайшлися такі “діячі”, які жадали “політичної крові”»139.

Так, Шелест давав санкцію на критику Олеся Гончара, яка часто 
переходила на рівень політичного цькування. Проте він не віддав 
письменника на розправу. Приблизно так само тоді, у середині 
1960-х років, він учинив і з Іваном Дзюбою: офіційно вивергалися 
тонни словесного бруду, але Дзюбу не чіпали, не посадили.

Віталій Петрович Шелест згадував: «Цікава ситуація з кни-
гою Івана Дзюби “Інтернаціоналізм чи русифікація?”. Вона була 
у батька майже настільною. Він її читав, плювався, говорив, що 

*  Ватченко Олексій Федосійович (1914–1984) – партійний діяч, учасник 
нацистсько-радянської війни, представник так званого дніпропетровського 
клану, який підтримував Володимира Щербицького. Від 1948 року на пар-
тійній роботі. У 1954–1955 роках – секретар, у 1955–1959 – другий секре-
тар Дніпропетровського, у 1959–1963 – перший секретар Хмельницького, у 
1963–1964 – перший секретар Дніпропетровського сільськогосподарського, 
у 1964–1965 – перший секретар Черкаського, у 1965–1976 роках – перший 
секретар Дніпропетровського обкомів Компартії України. Прибічник політики 
русифікації. У 1976–1984 роках – Голова Президії Верховної Ради УРСР. Не-
гативно зображений у романі Олеся Гончара «Собор».

Іван Дзюба. 1960-ті роки

Обкладинки видань твору Івана Дзюби 
«Інтернаціоналізм чи русифікація?» 

різними мовами
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так не можна, я відповідав, що є фак-
ти, їх треба осмислити. Його позиція 
щодо Дзюби в наших розмовах бага-
торазово прокручувалась і поступово 
формувалася»140.

Звісно, памфлет Дзюби прочитав 
не тільки Петро Шелест. Його скороче-
ний варіант розіслали до обласних пар-
тійних комітетів – для ознайомлення. 
«Інтернаціоналізм...» вивчили у вищих 
керівних інстанціях Москви. Рукопис 
читала російськомовна інтелігенція та 
учасники правозахисного руху в Радян-
ському Союзі. Нарешті, в Україні він 
пішов «у народ»: його передруковували, 
поширювали, передавали одне одному, 
він був популярним, зокрема, серед сту-
дентів. 1968 року памфлет опублікували 
за кордоном у перекладі декількома мовами, а на ті часи це було 
злочином, оскільки ідеї Івана Дзюби у своїх цілях використовував 
«класовий ворог».

З відома Шелеста на це відреагували. 1969 року Товариство 
культурних зв’язків із українцями за кордоном у Києві надруку-
вало невелику книжку такого собі Богдана Стенчука «Що і як 
обґрунтовує І. Дзюба (Ще раз про книгу “Інтернаціоналізм чи ру-
сифікація?”)». До тексту додали перелік «основних книг і статей», 
опублікованих союзними, республіканськими й обласними видав-
ництвами у 1964–1967 роках, а також авторефератів докторських 
і кандидатських дисертацій (що були захищені у вказаний період) 
з національного питання.

Перелік, мабуть, повинен був «прояснити» Дзюбі, підкреслити, 
яка велика увага в СРСР і УРСР приділяється тому, що Стенчук на-
зивав «національною політикою КПРС і практикою національного 
будівництва в СРСР»141. Книжка Дзюби оголошувалася наклепом 
на все це, а сам він поставав людиною, що намагалася «пожва-
вити збанкрутілі ідеї українського буржуазного націоналізму» і 
переспівувала «антирадянські виступи сучасних антикомуністів, 
знаходячи при цьому нові методи й аргументи»142.

Книжка зі 
«спростуванням» 

памфлету Івана Дзюби
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Насправді ніякого «Богдана Стенчука» не 
існувало, а підписане його ім’ям видання під-
готували в апараті ЦК Компартії України. Проте 
твердження «Стенчука» виглядали жалюгідно 
й непереконливо. Негайно вони були піддані 
нищівній критиці незаангажованих коментато-
рів. Оцінюючи писання «Стенчука», помічник 
Володимира Щербицького Віталій Врублевський 
згодом напише: «Книга була набагато слабкіша 
за працю Дзюби. І не тому, що її писали при-
мітивні автори. В групі працювали журналісти, 
відомі вчені. Головною слабкістю було те, що 

реальні факти життя спростувати важко…»143

Доцільно пригадати ще один текст. Ідеться про статтю іс-
торика й археолога Михайла Брайчевського «Приєднання або 
возз’єднання? Критичні замітки з приводу однієї концепції», що 
з’явилася в 1966 році та призначалася для публікації в «Українсько-
му історичному журналі». У ній містилася професійна і безжаль-
на критика канонічної точки зору на зміст і наслідки російсько-
українського договору 1654 року144.

Пікантність полягала в тому, що Брайчевський зважився кри-
тикувати дуже важливий офіціозний документ – «Тези до 300-ліття 
возз’єднання України з Росією 1654–1954 рр. Схвалені ЦК КПРС». 
Ці тези були свого роду «сакральним» текстом, оскільки над ним 
працювали фахівці вищого рангу, а редагували їх у центральних 
пропагандистських структурах Москви. Отже, їх можна було лише 
вивчати і неухильно їм наслідувати.

Михайло Брайчевський же порушив цей ідеологічний канон. 
Його текст поширювали у самвидаві, проте все закінчилося лише 
звільненням ученого з Інституту історії АН УРСР, де він працював. 
Тобто треба зазначити, що за Шелеста жодних фатальних наслід-
ків для автора статті не було, а сам він із 1970 року працював в 
Інституті археології АН УРСР (масштабну ідеологічну «проробку» 
Брайчевського знов розпочали у 1972 році, коли його статтю, до 
слова, без відома автора, надрукували в Канаді).

Отже, наведені приклади засвідчують: Шелест не дав роз-
гулятися пристрастям. Можливо, тому навіть ті, хто опинився 
в ув’язненні, якось інакше, не так, як Щербицького, згадують 

Михайло 
Брайчевський
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Шелеста. Його син Віталій Петро-
вич розповідав: «У мене... була ці-
кава розмова з В’ячеславом Чор-
новолом. Він якось мені говорив: 
“Ви дивуєтеся, пане Віталію, що я 
до вашого батька добре ставлюся? 
Був такий випадок. Я вже сидів чо-
тири роки, десь у січні 1970 року 
до мене підходить слідчий і каже: 
“Ну, В’ячеславе, готуйся, скоро – на 
волю. Про тебе вже Петро знає”. 
Але його ж зняли!”»145

Поза сумнівом, поставлений пожвавленням українського куль-
турно-національного руху початку і середини 1960-х років у складні 
умови, Шелест вимушений був лавірувати, компенсуючи (за дав-
ньою українською політичною традицією) свій обмежений «авто-
номізм» (чи то пак «місництво») політичною запопадливістю.

Наприклад, було розгорнуто ідеологічну кампанію проти по-
пулярного в Україні журналу «Жовтень», що виходив у Львові 
за редакцією письменника Ростислава Братуня. І журнал, і його 
головний редактор піддалися в травні 1965 року несправедливій 
критиці. Бюро Львівського обкому партії обвинуватило керівництво 
журналу в публікації «ідейно невитриманих творів», у «ствердженні 
тенденцій, несумісних з ленінськими принципами партійності та 
народності мистецтва»146.

Нова антиукраїнська кампанія розвернулася в УРСР після по-
станови Президії ЦК Компартії України від 11 травня 1966 року. 
Ухвала була прийнята на основі інформації Верховного Суду УРСР, 
Прокуратури УРСР і Комітету державної безпеки при Раді Міністрів 
УРСР про «пожвавлення націоналістичних елементів». Сплановані 
заходи безумовно нагадували сумної пам’яті «чистки» для боротьби 
з інакомисленням. Вузи, науково-дослідні установи, творчі спілки – 
ніщо не залишилося поза увагою партійно-чекістського тандему, що 
рішуче взяв курс на викорінювання «націоналізму». Схема скрізь 
була однаковою: для обговорення інформації ЦК скликалися збори 
«трудових колективів». Вони під орудою політичного диригента за-
суджували «відступників». Партійні збори виключали позначених 

В’ячеслав Чорновіл
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осіб із партії, а комсомольські збори – з комсомолу. Часто такого 
роду «засудження» тягнуло за собою звільнення з роботи147.

Цей процес «очищення» супроводжувався тотальною ідеоло-
гічною обробкою. У другій половині 1960-х років значно підсилив 
свій тиск ключовий орган ідеологічної цензури – Головліт УРСР148. 
Якщо в 1968 році було прийнято дві «ідеологічні» ухвали ЦК Ком-
партії України, то в 1969–1971 роках – десять149.

Утім, Шелесту вдавалось якось балансувати. Особливо це стосу-
валося сфери мистецтва, в якій, за словами його молодшого сина, 
Петро Шелест був «достатньо ліберальний»150. Це йому згодом 
поставлять на карб як «прояви націоналізму». А що ж він, власне, 
такого робив?

Наприклад, він енергійно підтримував академічний ансамбль 
танцю під керівництвом Павла Вірського, взагалі сприяв розви-
тку українського національного мистецтва, хоча при цьому (як 
справжній інтернаціоналіст) не гнобив і мистецтво інших народ-
ностей.

Ба більше, Шелест примудрився посприяти й московським мит-
цям. Коли приїздив у справах до Москви, завжди прагнув потрапити 
до Театру на Таганці, був у добрих стосунках із керівником театру 
Юрієм Любимовим*. У кабінеті останнього є знаменита стіна з ав-
тографами відомих осіб. Так ось, є там і автограф Петра Шелеста. 
Він розписався на стіні після перегляду спектаклю «Дерев’яні коні» 
за романом Федора Абрамова. Шелест розговорився з Любимовим, 
і той поскаржився, що театру забороняють гастролювати, що ніде 
грати. Тоді Шелест запропонував приїхати до України і додав: 
«Я дозволяю. Не хвилюйся, все беру на себе»151.

…Театр на Таганці дійсно приїхав, і гастролі його тривали по-
над місяць. Україна мала змогу побачити та почути багато чудових 
акторів, у тому числі й опального славетного барда Володимира 
Висоцького. Я дотепер пам’ятаю ті гастролі в Києві. Пам’ятаю вели-
чезний натовп бажаючих потрапити до Київського театру оперети, 

*  Любимов Юрій Петрович (1917–2014) – актор, режисер, педагог, у 
1964–1984 і у 1989–2011 – художній керівник, у 1990–2011 роках – директор 
Московського театру на Таганці. Цей театр вважався нонконформістським і 
новаторським мистецьким осередком, користувався величезною популярністю 
у глядачів. У липні 1984 року Юрій Любимов був позбавлений радянського 
громадянства, працював за кордоном, у 1988 році повернувся до Москви.
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де йшли вистави. Пам’ятаю, що 
після багатогодинного стояння 
під театром мені так і не вда-
лося потрапити на спектаклі (у 
Києві не поталанило, натомість 
вдавалося у Москві). Пам’ятаю 
також, що не було засмучення, 
а було якесь особливе відчуття 
від того, що є такий театр, що 
можна й у нас тепер побачити 
таких акторів, що є якийсь ост-
рів свободи серед усього іншого 
радянського театрального і не-
театральності світу. Зрозуміло, 
в ту пору я не міг знати, що до 
всього цього причетний і Петро 
Шелест.

У 1964 році Петро Шелест 
уважав за потрібне запроси-
ти до ЦК Компартії України 
письменника-фронтовика Вік-
тора Некрасова. Партійний ке-
рівник фактично вибачався за 
ті несправедливі оцінки, що їх 
давали публікаціям Некрасова 
за хрущовської доби. Як згаду-
вав Іван Дзюба, крім того що з 
Некрасова зняли якісь партій-
ні стягнення, йому «сподобався 
сам Петро Юхимович усупереч 
його упередженню проти керів-
ників високого рангу. З особливим задоволенням оповідав, як 
Шелест поспівчував: “Так, нелегко у наш час бути письменником”. 
Тут Віктор Платонович посміхався та іронічно додавав на адресу 
наших вождів: “Вони все розуміють, все розуміють!”»152 *

*  Сам Петро Шелест пізніше, у листопаді 1971 року, у своїх записах оха-
рактеризує Віктора Некрасова так: «Його притісняють звідусіль, що викликає 

Віктор Некрасов. 1970-ті роки

Карикатура на Віктора Некрасова 
з обкладинки журналу «Перець» 

(№ 10, травень 1963 року)
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Важливими є приклади і з кінематографом. 1964 року чинов-
ники від кіно аж надто захвилювалися через фільм режисера Во-
лодимира Денисенка «Сон». Він був створений за сценарієм Дмит-
ра Павличка до 150-річчя від дня народження Тараса Шевченка. 
Сумніви були такі: чи не запатріотичне це кіно, чи не переходить 
воно в «кінонаціоналізм»? Зараз усе це чути досить дивно, але на 
той час це було питання абсолютно практичне і воно могло зава-
дити виходу стрічки на екрани. Ось тоді влаштували спеціальний 
перегляд для членів Президії ЦК Компартії України. Петро Шелест 
достатньо емоційно й однозначно позитивно сприйняв фільм, який 
ухвалили до показу.

У зв’язку з кіно не можна не пригадати кінорежисера Сергія 
Параджанова. На прем’єрі його згодом всесвітньо відомого фільму 
«Тіні забутих предків» у вересні 1965 року в київському кінотеатрі 
«Україна» відбувся несанкціонований мітинг проти ресталінізації. 
Тоді виступили В’ячеслав Чорновіл та Іван Дзюба. Параджанова 
допитували, а потім він опинився в «творчому безробітті». Він 
написав листа до ЦК Компартії України і був на прийомі у Ше-
леста. Останній, за словами самого Параджанова, запропонував 
йому поставити фільм під назвою «Хліб», про українську землю. 
Параджанов погодився й із симпатією відгукувався про партійного 
лідера, хоча за вже знаним кінорежисером стежили «органи», а він 
нещадно критикував систему. З постановкою фільму «Хліб» нічого 
не вийшло, але Параджанова тоді все ж таки не заарештували – 
Шелест не дав цього зробити. Заарештують Сергія Параджанова 
значно пізніше – 17 грудня 1973 року153.

Підтримку в Шелеста знайшов і кінорежисер Микола Мащен-
ко. Його фільм «Іду до тебе...» за сценарієм Івана Драча про Лесю 
Українку (її грала московська актриса Алла Демидова) 1970  року 
заборонило для показу союзне Держкіно за появу в кадрі Ісуса 
Христа. Порадивши прибрати біблійні сюжети, Петро Шелест ска-
зав: «Хай Москва не показує наш фільм, а ми у себе демонстру-
ватимемо його»154.

гнів та озлоблення. З такою людиною потрібно розумно попрацювати. Він 
же не ворог, але нашим ставленням до нього ми його можемо зробити якщо 
не ворогом, то недругом напевне» (Петро Шелест: «Справжній суд історії ще 
попереду». Спогади. Щоденники. Документи. Матеріали / Заг. ред. та вступ 
Ю. Шаповала. – С. 544).
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Шелест буквально врятував і фільм режисера Юрія Іллєнка 
«Білий птах з чорною ознакою», знятий 1970 року на кіностудії 
імені Олександра Довженка. Перший кінопоказ відбувся в Пала-
ці «Україна» 17 березня 1971 року. І це був сеанс для делегатів 
ХXІV з’їзду Компартії України.

Через два дні, виступаючи на партійному форумі, присвяченому 
господарським питанням, перший секретар Івано-Франківського 
обласного партійного комітету Віктор Добрик* несподівано ата-
кував фільм: «Я не знаю, які думки більшості делегатів, але думки 
делегатів нашої області, що крім шкоди цей фільм абсолютно нічого 
не дасть, особливо для трудящих західних областей України»155. Тоді 
Шелест доручив своєму синові Віталію провести, сказати б, ідео-
логічну експертизу, оскільки один із героїв стрічки був учасником 
Української повстанської армії (УПА). «Крамоли» не знайшлося, 
фільм відправили на Московський міжнародний кінофестиваль, 
а там «Білий птах з чорною ознакою» отримав приз**.

*  Добрик Віктор Федорович (1927–2008) – партійний діяч, у 1963–1969 ро-
ках – перший секретар Дніпродзержинського міського комітету партії Дніпро-
петровської області, у 1969–1973 роках – перший секретар Івано-Франківського 
обкому партії, у 1973–1987 роках – перший секретар Львівського обкому 
Компартії України. У 1987–1991 роках – заступник голови Всесоюзного зо-
внішньоторговельного об’єднання «Союззовнішбудімпорт». 

**  Заради об’єктивності треба зазначити, що дебютний фільм Юрія Іл-
лєнка як режисера «Криниця для спраглих» за сценарієм Івана Драча був 

Сергій Параджанов. 1970-ті роки
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Слід пригадати й майже детективну історію з будівництвом 
Палацу «Україна» (нині це Національний палац «Україна» – осно-
вне місце проведення політичних заходів і концертів). Тоді Москва 
не дозволяла республікам будівництва театрів, палаців культури, 
клубів, спортивних споруд, що мотивувалося браком коштів. На-
віть там, де починали будівництво, його «заморожували». Крім 
того, Шелесту нагадали, що в Києві вже є Жовтневий палац. Тоді 
був здійснений такий маневр: Петро Шелест проінформував цент-
ральні органи, що будують сучасний кіноконцертний зал. На це 
він згоду отримав.

Куратором будівництва спочатку був Олександр Ляшко, а потім, 
після його переходу на роботу до Верховної Ради УРСР, Олексій 
Титаренко*. Авторами проекту стали архітектори Євгенія Марин-
ченко та Петро Жилицький. «Поки Держплан і Держбуд, – згадував 

заборонений постановою ЦК Компартії України від 30 червня 1966 року. 
Тобто це сталося також за доби Петра Шелеста.

*  Титаренко Олексій Антонович (1915–1992) – партійний діяч, особа з 
ближнього кола Володимира Щербицького. У 1963–1966 роках – перший 
секретар Запорізького обласного (у 1963–1964 роках промислового облас-
ного) комітету Компартії України. У 1966–1982 роках – секретар (відповідав 
за розвиток народного господарства), у 1982–1988 роках – другий секретар 
ЦК Компартії України. 

Петро Шелест на відкритті палацу «Україна». Київ, 1970 рік
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Олександр Ляшко, – дізналися про таке грандіозне будівництво з 
“надмірностями”, справу було зроблено»156.

Коли з’ясувалося, що будують все-таки «свій» палац з’їздів, 
розгорівся скандал. Московські керівники почали Шелеста «ви-
ховувати», до Києва – «розбиратися» – приїхала комісія на чолі з 
Миколою Підгорним. Однак грошей, які були витрачені, до речі, з 
бюджету УРСР, уже не повернеш – і палац таки побудували. Його 
відкриття відбулося 17 квітня 1970 року, формально до 100-річчя 
Володимира Леніна.

Олександр Ляшко згадував, що дуже довго на Політбюро ЦК 
Компартії України дискутувалося питання про назву. Були пропо-
зиції назвати споруду «Палацом дружби народів». Сумнівалися в 
усьому. Хтось із надто «пильних» висловив сумнів навіть із приводу 
кольорів залу для глядачів: мовляв, стіни жовті, а крісла – блакитні, 
а це «націоналістичні» жовто-сині кольори.

Ляшко на тому засіданні вимушений був висловитися. І його 
аргументація становить певний інтерес, оскільки чудово відбиває 
політичний дух того часу: «Якщо хтось боїться політичного тлума-
чення цих кольорів, то невже ми повинні подарувати два найкра-
сивіші кольори націоналістам?.. А зараз подивіться на кольори залу 
для глядачів. Комусь ввижається “жовто-блакитний прапор”? Але 

Палац «Україна». Київ, 2020 рік. Фото Ю. Шаповала
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тоді він бачиться в перевернутому вигляді: небо – жовте, земля – 
блакитна. Отже, давайте не будемо. Сьогодні такі розмови здаються 
неймовірними, але, на жаль, так було... Погоджували все: і назву, 
і кольори, – ніби серйозніших проблем не було»157.

До речі, за Україною тоді незабаром пішов слідом Казахстан, 
побудувавши в Алма-Аті палац, подібний до київського. А Палац 
«Україна» став справжньою прикрасою і Києва, і всієї України, 
якою направду пишався Петро Шелест і пошану до якої прагнув 
відчувати від свого московського керівництва.

Іще одним підтвердженням цієї його лінії була підтримка низки 
починань у сфері краєзнавства й охорони пам’ятників в Україні. 
На засіданні Президії ЦК Компартії України у травні 1962 року 
було прийнято постанову «Про створення багатотомної “Історії 
міст і сіл Української РСР”». Саме тоді всю практичну роботу до-
ручили заступникові Голови Ради Міністрів УРСР Петру Троньку 
і Головній редакції Української Радянської Енциклопедії на чолі з 
письменником Миколою Бажаном.

Так почалася підготовка унікальної краєзнавчої енциклопедії 
в 26 томах, яка виходила впродовж 1967–1974 років. У збиранні 
матеріалу та написанні нарисів про міста і села брали участь 
співробітники обласних державних архівів, музеїв, краєзнавчо-
дослідницьких установ, ентузіастів-краєзнавців. Державна істо-
рична бібліотека України спільно з Інститутом історії АН УРСР 
розробила методичні рекомендації з організації роботи обласних 
бібліотек у наданні допомоги авторам багатотомника. Шелест 
неодноразово проводив спеціальні наради, присвячені дійсно фун-
даментальному проекту.

...Розповідають, що ідея цього проекту зародилася у Петра 
Шелеста, коли він був іще першим секретарем Київського обкому 
Компартії України. Під час чергової поїздки до обласної глибинки 
його машина застрягла в непрохідній багнюці. Тому довелося зано-
чувати в найближчому селі. Там, у якійсь сільській хатині, Шелест 
випадково звернув увагу на дореволюційну книжку, де містився 
докладний опис села, зроблений місцевим (мабуть, освіченим і 
серйозним) дияконом.

Ось після прочитання цієї книжки й виникла у Шелеста ідея 
створення сучасної науково-популярної публікації, яка б місти-
ла біографії майже 40 тисяч населених пунктів України158. Ідея 
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врешті-решт була реалізована, і вона була настільки масштабною 
і вагомою, що 1976 року, вже після позбавлення Шелеста всіх 
посад і після звинувачень на його адресу, авторський колектив 
26-томної «Історії міст і сіл Української РСР» був удостоєний Дер-
жавної премії СРСР.

Петро Шелест приділяв серйозну увагу й охороні пам’ятників, 
санкціонувавши у грудні 1966 року створення Українського то-
вариства пам’ятників історії і культури. За короткий період це 
товариство разом з іншими державними інституціями підготувало 

Державний музей народної архітектури й побуту УРСР  
у селі Пирогове під Києвом
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повний реєстр нерухомих історичних і культурних пам’ятників на 
території УРСР.

Іще один прикметний проект, розробка якого була почата за 
Петра Шелеста, – це Державний музей народної архітектури й 
побуту УРСР у селі Пирогове під Києвом. Його зведення почалося 
в лютому 1969 року.

З 1964 року під особистим контролем Петра Шелеста був 
обладнаний просто неба Музей народної архітектури й побуту в 
місті Переяслав-Хмельницький. Також він підтримав звернення 
Спілки письменників УРСР щодо створення в Києві Державного 
архіву-музею української літератури та мистецтва.

31 серпня 1965 року політичне керівництво УРСР схвалило 
ідею оголосити територію острова Велика Хортиця (він розташо-
ваний у сучасному Запоріжжі, поряд зі знаменитою дамбою Дніп-
рогесу) Державним історико-культурним заповідником, створити 
тут тематичний садово-декоративний парк «Історія запорізького 
козацтва». Це рішення було конкретизовано в постанові Ради Мі-
ністрів УРСР від 18 вересня 1965 року. Але цією постановою все 
не обмежилося.

Уряд України поставив завдання перед Міністерством культури, 
Держбудом, Держпланом, Міністерством фінансів, Академією наук, 
творчими спілками архітекторів, художників, письменників УРСР 
разом з обласними виконавчими комітетами до 1 квітня 1966 року 
подати пропозиції щодо будівництва в перспективі в різних регіонах 
України пам’ятників і пам’ятних знаків, які б розкривали історію 
українського козацтва.

Пропозиції були узагальнені. Вони стали, по суті, основою 
масштабної монументальної програми. Планувалося спорудження 
45 гранітних обелісків, 25 скульптурних образів видатних діячів 
українського козацтва, 50 стел, 21 пам’ятного каменя і 14 марму-
рових меморіальних дощок. Попередня вартість проекту становила 
800 тисяч карбованців159.

Проте це не означало, що в Україні тепер зводитимуть пам’ят-
ники винятково героям-козакам. Не меншу увагу Шелест приді-
ляв увічненню пам’яті про радянських воїнів часів Другої світової 
війни. У другій половині 1960-х років активізувалася робота з 
проектування та будування обелісків на честь міст-героїв Києва, 
Одеси, Севастополя, пам’ятника-монумента радянським воїнам, 
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загиблим за звільнення Донбасу – «Савур-могили» у місті Сніж-
не Донецької області, обелісків на згадку про розгром німців у 
Корсунь-Шевченківській битві (місто Корсунь-Шевченківський; 
Бойкове поле в селі Шендерівка Черкаської області).

У квітні 1968 року Петро Шелест робить такий запис: «Усім скла-
дом Політбюро й апаратом ЦК КПУ розглядали проект архітектурно-
художньої споруди і оформлення Корсунь-Шевченківської панора-
ми – місця розгрому великого німецько-фашистського військового 
з’єднання. І будівництво обеліска на честь ознаменування міста-
героя Києва. Щодо обох проектів було внесено багато ділових, 
конкретних, корисних, раціональних зауважень»160.

Завершувалося будівництво пам’ятників мирному населенню 
та військовополоненим солдатам і офіцерам, загиблим у Дар-
ницькому районі й у районі Сирецького масиву Києва. Шелест 
особисто відгукнувся на прохання колишнього заступника коман-
дувача Першого Українського фронту Івана Петрова та ветеранів 
війни встановити пам’ятник танкістам, що увірвалися до Києва 

Танк на проспекті Перемоги, неподалік від колишнього заводу 
«Більшовик». Київ, березень 2020 року. Фото Ю. Шаповала
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1943 року. Він поїхав маршрутом руху танків і під час поїздки 
визначив місце для пам’ятника. 6 листопада 1968 року машину 
Третьої Гвардійської танкової армії за номером 111 помістили на 
Брест-Литовському проспекті (нині проспект Перемоги, неподалік 
від колишнього заводу «Більшовик»). Пізніше Шелест підтримав 
ініціативи ветеранів щодо споруди пам’ятників маршалові броне-
танкових військ Павлу Рибалку, тричі Героєві Радянського Союзу 
Івану Кожедубу і монумента авіаторам161.

Поступово розгорталися роботи й на острові Хортиця. 14 трав-
ня 1970 року Петро Шелест робить такий запис: «Розглядав пи-
тання, пов’язані зі створенням етнографічного музею України, а 
також меморіалу на честь Запорізької Січі на острові Хортиця. Все 
це необхідно для історії нашого народу, для покоління, виховання 
патріотичних почуттів. Дуже погано, що декотрі українці не зна-
ють історії свого народу і не хочуть робити нічого, щоб увічнити 
культуру, побут та боротьбу свого народу... Чому ми цікавимось 
античним світом, світом культур Сходу, Африки, а культуру свого 
народу забуваємо. Це можуть робити тільки недоумки, зрадники 
свого народу...»162

За Петра Шелеста активізувалися дослідження історії україн-
ського козацтва. Тут передусім треба пригадати монографію Олени 
Апанович «Збройні сили України першої половини XVIII століття». 

Вид Дніпрогесу з острова Хортиця. 2011 рік. Фото Ю. Шаповала
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Рукопис довгий час лежав у ви-
давництві. Петро Шелест дізнався 
про це від директора Інституту 
історії АН УРСР Кузьми Дубини 
і дав указівку видати цю книжку 
«щонайшвидше і якнайкраще»163. 
Так і було зроблено.

1971 року був виданий «Лі-
топис Самовидця» – унікальний 
козацький літопис XVII–ХVIIІ століть. За оцін-
кою історика Володимира Антоновича, це був 
перший козацький літопис, що відрізняється 
повнотою і жвавістю розповіді, а також досто-
вірністю.

Непроста ситуація склалася з монографією 
тоді доцента Київського державного університе-
ту Раїси Іванової, відомої як письменниця Раїса 
Іванченко. Монографія під назвою «Михайло 
Драгоманов у суспільно-політичному русі Ро-
сії та України (друга половина ХІХ століття)» 
була вже видана, проте її наклад затримали 
на підставі «закритої» рецензії, а відтак почали 
знищувати. Усе це було справою рук заступника міністра освіти 
УРСР Валентина Маланчука* (про нього ще йтиметься). Іванову 

*  Маланчук Валентин Юхимович (1928–1984) – партійний діяч, доктор 
історичних наук, професор. Від 1952-го впродовж 12 років працював в апараті 
Львівського обкому партії: інструктором, лектором, помічником секретаря 
обкому, завідуючим відділом науки і культури. Перебуваючи на посаді се-
кретаря Львівського обкому КПУ з ідеології, набув слави теоретика й борця з 
українським націоналізмом. Брутальна поведінка з львівською інтелігенцією 
стала причиною звільнення з посади секретаря. У 1967–1972 роках – заступ-
ник міністра вищої та середньої спеціальної освіти УРСР. 1972 року обраний 
секретарем ЦК КПУ. Період його перебування на посаді головного партійного 
ідеолога дістав назву «епоха маланчукізму». Вона характеризувалася різ-
ким зростанням політичних репресій, жорстким ідеологічним пресингом на 
творчу інтелігенцію, здійсненням заходів, спрямованих на штучне звуження 
сфери вжитку української мови, дискримінацію Української автокефальної 
православної церкви, ідеологічними чистками у Спілці письменників Украї-
ни, академічних установах. У квітні 1979 року несподівано був звільнений з 

Олена Апанович. 1990-ті роки

Раїса Іванченко. 
1970-ті роки
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звинуватили в тому, що вона залучила Драгоманова до провідних 
діячів українського революційно-визвольного руху, що суперечило 
ленінській оцінці його як «українського міщанина» і «ліберала».

Раїса Іванова пішла на прийом до Маланчука, який у відповідь 
на її запитання, чому так нещадно таврують її працю, відповів: 
«Це наша справа, чому ми так вчинили. Ми перед вами не повин-
ні звітувати!..»164 Іванова написала листа на ім’я Шелеста165. І ось 
тоді відділ науки та навчальних закладів ЦК Компартії України 
організував додаткові рецензії, зібрав думки фахівців. Для задо-
волення занадто «пильного» Маланчука і тих, хто стояв за ним, 
авторові порекомендували внести до книжки деякі правки, після 
чого монографія побачила світ. «Безумовно, – переконана Раїса 
Іванченко, – це робилось за дорученням і за сприяння першого 
секретаря ЦК КПУ П.Ю. Шелеста»166.

Не заперечував Петро 
Шелест і проти переви-
дання окремих праць Ми-
хайла Грушевського, що 
містили великий факто-
логічний матеріал з історії 
Київської Русі, Визвольної 
війни українського наро-
ду під проводом Богдана 
Хмельницького. Ще 1966 
року в газеті «Літературна 
Україна» і в «Українсько-
му історичному журналі» 
з’явилося дві статті, при-
свячені Михайлові Грушев-
ському167. За всієї ідеоло-
гічної заангажованості (а 
як тоді могло бути інак-
ше?) і недомовленості ці 
публікації сповіщали про 
деякі зміни офіційного 

посади секретаря ЦК Компартії України. Останні роки завідував кафедрою 
історії КПРС в Київському політехнічному інституті.

Петро Шелест. Січень 1968 року
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ставлення до колишнього лідера Української Центральної Ради. 
А він політично однозначно вважався українським «буржуазним 
націоналістом», хоча, як відомо, добровільно повернувся в березні 
1924 року до Радянської України168.

15 грудня 1969 року Петро Шелест отримав записку, в якій 
обґрунтовувалася доцільність перевидання окремих робіт Михайла 
Грушевського з уже згаданої проблематики. Йшлося про те, щоб 
запропонувати Інституту історії АН УРСР підготувати роботи до 
друку із відповідними коментарями й подати пропозиції до ЦК 
Компартії України.

На жаль, проект не вдався, а причину цього дуже точно по-
значив історик Михайло Марченко, який сказав своєму внукові, 
правозахисникові Валерію Марченку, що навряд чи з цього щось 
вийде, оскільки Грушевський «супе речить усім офіційним теоріям 
історії України. Неспростовний, тому і заборонений. Ну, і відомо: 
всі, хто його лає, у нього ж безсовісно списують»169.

Та не лише про перевидання Грушевського думали при Шелесті. 
У 1965 році на з’їзді письменників України виникла пропозиція 
перевидати твори Володимира Винниченка, якого, як відомо, у 
1920-ті роки в УРСР видавали. Як згадував письменник Віталій 
Коротич (а саме йому належала ініціатива перевидати Винни-
ченка), створили комісію, Шелест усе це підтримав. Але «тут же у 
Львові знайшовся український суперпатріот, який десь прокричав: 
нарешті більшовики видадуть прем’єр-міністра часів Директорії!.. 
Комісію миттєво ліквідували, Винниченка остаточно заборонили. 
Пізніше при зустрічі Шелест мені сказав: “Ну що, побачив, що 
ваші ідіоти роблять?” Я тоді зрозумів, що він не такий простий і 
дурний...»170

31 травня 1968 року Петро Шелест зробив нечувану спробу зна-
йти неформальний контакт з українськими письменниками. Він із 
групою літераторів вирушив на теплоході по Дніпру до господарства 
«Тетерів». Серед присутніх були Олесь Гончар, Василь Козаченко, 
Леонід Новиченко, Віталій Коротич, Микола Зарудний, Дмитро 
Павличко, Іван Цюпа, Микола Бажан, Павло Загребельний, Яків 
Баш, Петро Панч та інші. Відбулася довга неформальна розмова, 
яка розтопила лід у багатьох аспектах взаємин. І хоча Шелест ви-
ступав на письменницьких з’їздах, зокрема, закликаючи захищати 
українську мову, літератори нарешті побачили першого секретаря у 



Розділ 3.  Слова, справи і «справа Шелеста» 

136

неформальній ситуації, дістали можливість висловитися без зайвої 
дипломатії. Шелест, своєю чергою, підкреслив: «Ми не все знали, 
про що тут йшлося. Що в наших силах, ми все зробимо»171.

До цієї зустрічі вже тоді скептично поставилися Володимир 
Щербицький та Олексій Ватченко, які вважали, що Шелест «за-
грає» з інтелігенцією. Згодом Петро Шелест згадував, що у Москву 
надійшов «донос, наклеп, домисли щодо моїх дій під час зустрічі з 
письменниками, і я отримав із центру солідне напучення – з цим я 
не погодився, але “рубець” залишився. Розумну справу сприйняли 
неправильно»172.

Як зазначають дослідники, Петро Шелест і його прибічники 
зайняли проукраїнську позицію в дискусії з питань історії Компартії 
України, що тривала з кінця 1950-х років. Головною особливістю 
цієї версії минулого Компартії України була більша толерантність 
до українського націонал-комунізму. Цю позицію обґрунтовували 
історики, найбільш наближені до першого секретаря, – співробіт-
ники Інституту історії партії при ЦК Компартії України.

Саме тоді, зокрема, була підготовлена велика довідка про колиш-
нього «боротьбиста»*, наркома освіти України в 1924–1927 роках 

*  «Боротьбисти» – група членів УПСР, які отримали свою назву від на-
зви газети «Боротьба». На ІV з’їзді УПСР 13–16 травня 1918 року, під час 
гетьманщини, ця група становить керівництво партії і послідовно веде УПСР 
на радянські позиції. В 1919 році партія перейменовується. Тепер вона має 
назву «УПСР (комуністів-боротьбистів)». Улітку вона об’єднується з УСДРП 
(незалежних-лівих) і змінює назву на «Українська Комуністична Партія (бо-
ротьбистів)». У лютому 1920 року боротьбисти звернулися до Виконкому 
Комінтерну з проханням прийняти їх у Комінтерн. Їм відмовляють. Лідер 
більшовиків Володимир Ленін спеціально написав зауваження на проект 
постанови Виконкому Комінтерну про відмову боротьбистам. При цьому він 
підкреслив необхідність мотивувати відмову звинуваченнями боротьбистів 
«не в націоналізмі, а в контрреволюційності і дрібнобуржуазності». 26 лютого 
1920 року Виконком Комінтерну в своїй постанові зазначив, що партія бо-
ротьбистів «відступає від принципів комунізму в ряді найважливіших питань», 
що «бажання створити на Україні другу, паралельну партію В[иконавчого] 
К[омітету] Комуністичного Інтернаціоналу не може розглядатися інакше, як 
спроба розколоти ряди трудящих». Водночас у постанові підкреслювалося, що 
«справжнім комуністичним елементам боротьбистів ніхто не перешкоджає 
вступити в ряди КПУ (більшовиків)». Навесні 1920 року партія боротьбистів 
входить до КП(б)У (чи, як тоді мовилося, «об’єднується») і передає їй велику 
кількість керівних українських кадрів. До лав більшовиків були прийняті, 



Розділ 3.  Слова, справи і «справа Шелеста» 

137

Олександра Шумського*, несправедливо засудженого й знищеного 
за вказівкою вищого кремлівського керівництва. Юридично його 
реабілітували 1958 року, а ось політична реабілітація при Шелесті 
не відбулася: не вистачило часу.

Наступника Шумського, наркома освіти УРСР у 1927–1933 ро-
ках Миколу Скрипника**, Підгорному і Шелесту особисто довелося 
захищати на вже згадуваному засіданні Політбюро ЦК КПРС 2 ве-
ресня 1965 року. Саме за Шелеста, у 1969 році, в Харкові (який 
з 1919 по 1934 рік був столицею УРСР) установили пам’ятник 
Скрипнику.

Іще одного колишнього боротьбиста, а в минулому, як і Шум-
ський, українського лівого есера Шелест повернув у політичну 
історію. Йдеться про Голову Ради Народних Комісарів УРСР у 
1934–1937 роках Панаса Любченка***.

зокрема, Василь Блакитний, Григорій Гринько, Панас Любченко, Олександр 
Шумський, Андрій Хвиля та інші діячі.

*  Шумський Олександр Якович (1890–1946) – член Української Цент-
ральної Ради в 1917 – січні 1918 року. З 1918 року був членом УПСР, згодом 
боротьбистом. З 1920 року – член партії більшовиків. У 1924 році – завідувач 
Агітаційно-пропагандистського відділу ЦК КП(б)У. У 1924–1927 роках – нарком 
освіти УСРР. Вступив у конфлікт із генсеком ЦК КП(б)У Лазарем Каганови-
чем, був обвинувачений у націонал-ухильництві. Заарештований 13 травня 
1933 року. Засуджений до 10 років позбавлення волі. Перебував на засланні 
у Красноярську. У 1946 році під час повернення в Україну в потязі вбитий 
співробітниками МГБ СРСР. (Докладніше див.: Шаповал Ю. Олександр Шум-
ський. Життя, доля, невідомі документи. – К.; Л., 2017).

**  Скрипник Микола Олексійович (1872–1933) – більшовицький діяч, 
один з ідеологів і реалізаторів політики українізації, нарком освіти України у 
1927–1933 роках. Обвинувачений у націонал-ухильництві. 7 липня 1933 року 
наклав на себе руки у власному робочому кабінеті. (Докладніше див.: Коше-
лівець І. Микола Скрипник. – Мюнхен, 1972).

***  Панас Любченко (1897–1937) – колишній член УПСР, «боротьбист», 
з 1918 року – член партії більшовиків, з 1927 року – секретар ЦК КП(б)У. 
У 1934–1937 роках – Голова Раднаркому УСРР/УРСР. Покінчив життя само-
губством 30 серпня 1937 року у перерві засідання пленуму ЦК КП(б)У, на 
якому проти нього було висунуто політичні обвинувачення. (Про долю Панаса 
Любченка див.: Пирог Р.Я. Как погиб Председатель Совнаркома Украинской 
ССР П.П. Любченко // Известия ЦК КПСС. – 1990. – № 10. – С. 140–141; 
Бачинский П.П., Табачник Д.В. Афанасий Петрович Любченко // Вопросы 
истории. – 1990. – № 12. – С. 60–75; Шаповал Ю.І. Україна 20–50-х років: 
сторінки ненаписаної історії. – К., 1993. – С. 233–239; Кутик О.М. Панас 
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У січні 1965 року Петро Шелест звернувся до ЦК КПРС із 
листом, в якому підкреслював, що «пред’явлені Любченку П.П. 
звинувачення сфальсифіковані органами НКВС. Враховуючи, що 
Любченко П.П. у 1937 році був кандидатом у члени ЦК КПРС і 
членом Президії Ради Національностей ЦВК СРСР, просимо Вашої 
згоди на розгляд питання про посмертну реабілітацію Любчен-
ка П.П. у партійному відношенні»173. І така політична реабілітація 
відбулася того ж року.

За часів Шелеста вперше було здійснено спробу визнати й опри-
люднити факт голоду в Україні в 1932–1933 роках. За словами іс-
торика Станіслава Кульчицького, 1966 року Петро Шелест дав усну 
вказівку в статті газети «Вісті з України», що видавалася для укра-
їнської діаспори, згадати про голод початку 1930-х років. Стаття 

Петрович Любченко: політична діяльність та еволюція світогляду. Дис. … 
канд. іст. наук. – Запоріжжя, 2010.)

Петро Шелест (у вишиванці) приймає гостей на державній дачі 
у Мухалатці (Крим). Зліва направо: Іван Лутак, Олексій Ватченко 
(третій зліва), Петро Шелест. Крайній справа Олександр Ляшко. 

1970 рік
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в принципі була «парадно-вітринна», 
присвячена, природно, успіхам в еконо-
мічному розвитку УРСР. Проте редакція, 
яка підтримувала тісний контакт із то-
дішньою спецслужбою і мала величезний 
досвід перестраховки, затримала статтю. 
Врешті-решт вона була опублікована, але 
без згадки про трагедію голоду174.

У вже згаданій дискусії з питань історії 
Компартії України були й ті, хто далеко не 
мажорно сприймали спроби переосмис-
лення феномена українського націонал-
комунізму та інших непростих проблем. 
Вони звинувачували своїх опонентів у «се-
паратизмі» і навіть «націоналізмі». Цих 
українських істориків підтримували з Мо-
скви. Передусім ідеться про академіка АН 
СРСР Ісаака Мінца* і партійного ідеолога 
Михайла Суслова.

У листопаді 1967 року Петро Шелест 
приймає Миколу Бажана, який очолював 
підготовку 12-томної Української радян-
ської енциклопедії. Він пожалівся, що на 
нього тиснуть, щоб не було статей про 
Микиту Хрущова, Миколу Скрипника та деяких інших діячів. Після 
зустрічі Шелест робить такий запис: «Як грубо в нас дозволено 
втручатися в історію, викривляти і фальсифікувати її. Я вважаю, 
що це злочин деяких “політиків-ідеологів” перед історією, народом, 
нашим поколінням. Дав пряму вказівку об’єктивно висвітлювати 

*  Мінц Ісаак Ізраїлевич (1896–1991) – учасник громадянської і Другої 
світової війн, історик, академік АН СРСР, усе життя інтерпретував історію 
кон’юнктурно, так, щоб це відповідало політичному курсу в поточний момент. 
Один з ідеологічних творців культу особи Й. Сталіна, якого перестав згадувати 
після 1956 року. З 1962 року – голова Наукової ради Академії наук СРСР з 
комплексної проблеми «Історія Великої Жовтневої революції». У 1974 році за 
тритомну працю «Історія Великого Жовтня» (підготовлена у 1967–1973 роках) 
отримав Ленінську премію.

Петро Шелест.  
Вересень 1971 року
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діяльність, вміщувати біографічні дані, подавати портрети згідно 
з прийнятими нормами і положеннями»175.

Ставлення до історії України «нагорі» за часів Петра Шелеста 
виразно відбилося під час підготовки двотомного видання «Історія 
Української РСР». Воно побачило світ 1967 року і було написано 
переважно співробітниками академічного Інституту історії. Роботи 
такого роду за радянських часів були покликані затверджувати той 
«образ минулого», який найбільш імпонував владним структурам. 
На відміну від подібних видань 1950-х років, двотомник містив по-
стулат про реакційні мотиви царського «звільнення» українських 
земель від «іноземних поневолювачів» унаслідок «возз’єднання» 
1654 року і наприкінці XVIII століття (а саме так трактувалося під-
порядкування царській імперії Правобережжя і результати другого 
і третього поділу Польщі).

Ідея одностороннього культурного впливу Росії на Україну піс-
ля Переяславського договору була замінена іншою: «Возз’єднання 
забезпечило благотворний взаємовплив російської та української 
культур»176. Дуже значними в двотомнику були часткова реабілі-
тація і розробка елементів цілісної концепції історії українського 
національного руху. Недаремно один з канадських дослідників 
назвав двотомник найменш російськоцентричним з усіх подібних 
повоєнних публікацій177.

20 травня 1961 року в УРСР запровадили щорічну Шевченків-
ську премію. Петро Шелест вирішив підвищити статус цієї нагоро-
ди. 23 квітня 1969 року Республіканські премії імені Т.Г. Шевченка 
і Республіканські державні премії з архітектури були перетворені 
на Державні премії імені Т.Г. Шевченка в галузі літератури, мис-
тецтва й архітектури при Раді Міністрів УРСР.

Шелест не обмежився тільки преміями, якщо говорити про 
нагороди. Мало хто знає, що за його ініціативи виготовили маке-
ти українських орденів у металі. Тоді діяв закон про єдині союзні 
нагороди, але Петро Шелест, мабуть, вирішив, що Україна і своїм 
минулим, і своєю впливовою роллю в Союзі РСР заслужила на те, 
щоб мати власні нагороди.

Макети були виготовлені та показані в Москві Миколі Підгор-
ному. Він і розповів про них Олександру Ляшку, Голові Верховної 
Ради УРСР, підкресливши, що ініціативу Шелеста в центрі можуть 
не просто не сприйняти, а «рознести» й інтерпретувати по-своєму... 
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Ляшко дуже здивувався, оскільки нія-
кого попереднього обговорення ні в 
Політбюро ЦК Компартії України, ні у 
Верховній Раді УРСР не було.

Після приїзду до Києва Олександр 
Ляшко прийшов до Шелеста і детально 
розповів про розмову з Підгорним. Ше-
лест, не відповідаючи, вийшов до сусід-
ньої кімнати. За прочиненими дверима 
клацнули замки сейфа. Повернувся він 
до кабінету, тримаючи в руках червону 
коробку. У ній були зразки українських 
орденів і медалей у вигляді малюнків, а 
кілька – вже в металі. «Усі вони, – за сло-
вами Ляшка, – були чисто радянськими: 
відбивали тематику праці з символами 
України в художньому оформленні.

– Так-так, невчасно, значить, я це 
затіяв... – слабким голосом поскаржив-
ся Петро Юхимович, – хай полежить. 
Може, коли-небудь стануть у нагоді? – 
І закрив коробку»178.

Важко раціонально пояснити, на що 
розраховував Шелест. Був 1971 рік, і 
він не міг не розуміти, що грає з вогнем, оскільки вже знав своїх 
супротивників, що називається, в обличчя. Єдине, чим можна 
пояснити його ініціативу, – це прагненням довести ключову роль 
України в збереженні СРСР, її значущість у тому, що тоді називали 
«єдиним народногосподарським комплексом», нарешті, прагненням 
зберегти бодай якусь респуб ліканську гідність за умов тотального 
сервілізму й пристосуванства, коли від керівників вимагалося лише 
одне – підтакувати центру.

У серпні 1966 року Петро Шелест зробив такий запис у своєму 
щоденнику: «...Без відповідальності не можна бути на відповідаль-
ній роботі»179. Як ми вже переконалися, він міг брати на себе від-
повідальність і не боявся цього. Разом із тим, як переконливо по-
казують його записи, незважаючи на його рішучість, вимогливість 
і навіть часом жорсткість, він губився перед проявом політичного 

За спиною Петра 
Шелеста... Володимир 
Щербицький, 1971 рік
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інтриганства, перед стіною неприйняття, що поступово наростала 
перед ним, з боку найближчого оточення, перед залаштунковими 
політичними комбінаціями (в першу чергу з боку Володимира 
Щербицького та його клевретів).

Петро Шелест, який начебто пройшов школу хрущовської 
«справи», тобто змови з метою усунення Микити Хрущова, не 
зробив жодних рішучих кроків, щоб хоч би спробувати позбутись 
учасників змови проти нього, які стали йому відомі. А те, що він 
знав цих учасників, підтверджують його щоденникові записи.

У листопаді 1967 року він фіксує, що був на полюванні в за-
критому господарстві Залісся (куди, до речі, полюбляли приїжджати 
Хрущов і Брежнєв). Далі йдуть такі слова: «Після полювання хтось 
із присутніх мисливців, будучи напідпитку, сказав мені: “За подіями 
вам треба стежити і спостерігати. Майте на увазі, що у ставленні 
до вас поведінка Щербицького підступна”»180. А ще далі Шелест 
шкодує, що свого часу погодився на повернення Щербицького 
у Київ на посаду Голови Ради Міністрів УРСР, і пригадує слова 
Миколи Підгорного: «Ти, Петре, про це пожалієш, пам’ятай, що 
це підла людина»181.

У листопаді 1969 року не хто інший, як Леонід Брежнєв у роз-
мові сказав Шелесту, що до ЦК КПРС надходить багато листів про 
факти націоналізму в Україні. На прохання Шелеста познайомитися 
з цими листами Брежнєв промовчав. Оскільки були листи, значить, 
були і їхні автори. Проте Шелест не робить спроби серйозно розі-
братися з цим, без перебільшення життєво важливим для нього 
питанням.

Дослідникам іще належить з’ясувати, які саме (і чиїми зусил-
лями) накопичувалися в Москві «матеріали» на Петра Шелеста. Не 
підлягає сумніву й інше – його послідовник, Володимир Щербиць-
кий, майбутній перший секретар ЦК Компартії України, отримав 
чудовий урок для себе, як триматись і яку саме лояльність сповіду-
вати щодо московського центру.

Записи Шелеста відображають те, що він сумнівався в якостях 
другого секретаря ЦК Івана Лутака*, Голови Партійної комісії Івана 

*  Лутак Іван Кіндратович (1919–2009) – партійний діяч, учасник 
нацистсько-радянської війни, у 1961–1967 роках – перший секретар Крим-
ського обласного комітету Комуністичної партії України (у січні 1963 – грудні 
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Грушецького, першого секретаря Дніпропетровського обкому Ком-
партії України Олексія Ватченка. Стосунки між ними й Шелестом 
складалися не кращим чином.

Георгій Крючков, що працював у апараті ЦК Компартії Укра-
їни, згадував: він дізнався про те, що група членів Політбюро ЦК 
КПУ незадоволена діями Шелеста, зі слів секретаря ЦК Олексія 
Титаренка. До деталей при цьому останній не вдавався, але го-
ворив: «Скільки можна тягнути? Якщо вирішили, так треба йти 
до ЦК КПРС і ставити питання. А не вести нескінченні порожні 
розмови»182.

До згаданих діячів Крючков додає Олександра Ляшка, що був 
із 1963 року спочатку секретарем, потім другим секретарем ЦК, 
а з 1969-го – Головою Президії Верховної Ради УРСР. Останній у 
своїх спогадах заперечує, що брав участь в усуненні Шелеста, хоча 
звинувачує його у прагненні до розкоші, в авторитарному стилі, 

1964 року – перший секретар Кримського сільського обласного партійного 
комітету). У 1967–1969 – секретар, у 1969–1976 роках – другий секретар ЦК 
Компартії України. У 1976–1988 роках – перший секретар Черкаського об-
ласного комітету Компартії України.

Володимир Щербицький і Петро Шелест
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що «дедалі більше переростав в адміністрування»183. Надзвичайно 
цікаве ще одне міркування Олександра Ляшка: «Та якби у першого 
секретаря виникли якісь підозри, були хоч наймінімальніші до-
кази змови, що готується, то він би поспішно скликав Політбюро 
і, користуючись своєю необмеженою владою, так би рубонув, що 
й іншим не кортіло б»184.

Так, саме так, найімовірніше, і зробив би Володимир Щербиць-
кий, якщо б опинився у такій ситуації. Але Петро Шелест через 
певні обставини, включно з його характером, так зробити не міг. 
Та й хто б йому дозволив, якщо його зраджували місцеві лідери, 
яким було добре відомо про антишелестівські настрої в Москві! 
Як точно зазначає Георгій Крючков, деталей метушні Шелест не 
знав, але «своїм гострим чуттям здогадувався, що довкола нього 
щось недобре затівається»185.

Іще 1966 року Володимира Щербицького обрали кандидатом, а 
в квітні 1971-го, коли проходив ХХІV з’їзд КПРС, членом Політбюро 

Володимир Щербицький і Петро Шелест. 1965 рiк
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ЦК КПРС. Це був унікальний випадок: жодна з тодішніх союзних 
республік ніколи не мала одночасно двох членів союзного Політ-
бюро. Власне, тим самим послідовник Шелеста вже був визначе-
ний. Це був виразний і тривожний сигнал. У своєму щоденнику 
Шелест фіксує: «…Зі мною з питання про вибори Щербицького 
розмови не було. У кулуарах багато було розмов начебто про мій 
перехід після з’їзду на роботу до Москви... Обрання Щербицького 
до складу Політбюро – це сигнал не на мою користь, хоча Брежнєв 
це прикриває значимістю республіки...»186

Пізніше Шелест коментував цю ситуацію так: «І тоді вже мені 
стало майже все зрозуміло – всі плани Брежнєва. Почалася “опе-
рація підсиджування”. Якщо ж говорити про Щербицького, а це 
моя власна думка, і я на неї маю право… то це далеко не свята 
людина... А в Україні немало проблем підігрівав “теоретик інтер-
націоналізму” Валентин Юхимович Маланчук і ті, хто його підтри-
мував, особливо вчені, що йому старанно прислужували, доводячи 
й оспівуючи ліквідацію національних відмінностей»187.

І ось тут саме час повернутися в нелегкий для Шелеста 
1965 рік – рік першого «покосу» інакодумців в Україні. Він був 
пов’язаний не тільки з уже згадуваним вересневим засіданням 
Політбюро ЦК КПРС, на якому Шелеста вперше різко критикува-
ли на самій «верхівці», а й з появою статті секретаря Львівського 
обкому Компартії України Валентина Маланчука.

Стаття під назвою «Сила великої дружби» була опублікована 
16 грудня 1965 року в газеті «Правда» – найголовнішій партійній 
газеті. Йшлося про «рецидиви українського націоналізму», які ні-
бито не помічало партійно-державне керівництво УРСР. По суті, це 
був зухвалий виклик Шелесту і його оточенню, очевидно, кинутий 
за вказівкою зверху.

Якби був у цей час на чолі ЦК КПУ Володимир Щербицький, 
він би так «рубонув», як писав Ляшко, що від Маланчука залиши-
лися б «ріжки та ніжки». Але Шелест не знайшов нічого за краще, 
як перемістити «суперпильного» провінційного борця з націона-
лізмом, провокатора і кар’єриста до Києва на посаду заступника 
міністра вищої і середньої спеціальної освіти.

Проте жертви Молоху інтернаціоналізму Шелесту довелося 
приносити. Як вже мовилося, створення та поширення самвидавної 
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літератури, позацензурної поезії та 
творів інших жанрів, проведення 
нонконформістських творчих вечо-
рів, демонстрацій, маніфестацій – 
усе це було реальністю в УРСР, дра-
тувало владу й викликало її проти-
дію. Невдовзі після обрання на поса-
ду першого секретаря ЦК Компартії 
України, 30 серпня 1963 року, Петро 
Шелест провів зустріч із членами 
колегії КДБ при Раді Міністрів УРСР, 

начальниками обласних управлінь КДБ. Він зазначав, що в Україні 
спостерігається «пожвавлення націоналістичних елементів, мають 
місце прояви антирадянщини, розповсюдження листівок»188.

Ідеологічний і адміністративний тиск на радикальну частину 
шістдесятників не давав результату. Ось чому влада перейшла 
до репресій. Саме в період перебування Петра Шелеста на чолі 
партійної організації України прокотилися дві великі репресивні 
хвилі. У 1965-му і в 1972 році відбулись арешти інакодумців і пра-
возахисників, тих, кого прийнято називати «дисидентами».

У серпні–вересні 1965-го заарештували 24 особи, у січні–квітні 
1972 року – 73. У період між цими двома, як їх нарекли, «генераль-
ними косовицями» було ізольовано ще 148 громадян, які критику-
вали систему189. За ґратами, зокрема, опинилися Іван Світличний, 
В’ячеслав Чорновіл, Михайло і Богдан Горині, Василь Стус.

Активна боротьба КДБ про-
ти інакодумства, дисидентів та 
інтелектуальної опозиції режи-
му, застосування проти них з 
1969 року примусового психі-
атричного лікування, позбав-
лення громадянства, арештів, 
звільнення з роботи – все це 
посилило протидію дисидентів. 
Група київських інтелектуалів 
(Василь Лісовий, Євген Про-
нюк, Юрій Бадзьо) виступала з 

Леопольд Ященко.  
1970-ті роки

Алла Горська із сином.  
1958 рік
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аргументованою критикою фундаментальних засад комуністичної 
ідеології та політики.

У 1969 році мистецтвознавець і диригент Леопольд Ященко за-
снував у Києві етнографічний хор «Гомін». Він об’єднав любителів 
народної пісні, людей різних професій. Більше 160 учасників цього 
колективу прагнули відродити народні звичаї та свята. Ці люди ви-
ступали не в концертних залах (куди б їх, утім, і не покликали), 
а на природі, там, де веснянки, колядки, щедрівки, купальські 
розваги виглядали органічно. Видавалося все це неформально, а 
звернення до народних українських традицій незабаром трактували 
як «націоналізм». Влада прагнула дискредитувати хор і припинити 
його існування.

Наприкінці грудня 1970 року відбулася спеціальна нарада се-
кретарів райкомів, керівників і секретарів партійних організацій 
підприємств, навчальних закладів і установ, у яких працювали або 
вчились учасники хору. По суті, на нараді були розроблені заходи 
щодо ліквідації хору. Саме тоді за вказівкою ЦК Компартії України 
партбюро Спілки композиторів України доручило президії Спілки 
створити комісію за «оцінкою» діяльності Леопольда Ященка. У 
лютому 1971 року за матеріалами комісії йому була винесена су-
вора догана, а у вересні його виключили зі Спілки композиторів 
(відновлять лише 1989 року). Хор був ліквідований190.

У своїх записках і спогадах Петро Шелест жодним словом не 
згадує про трагічну загибель художниці Алли Горської, однієї з 
найпомітніших постатей в українському дисидентському русі. Од-
ним із досягнень українського мистецтва 1960-х років став вітраж, 
у створенні якого Алла Горська брала участь разом з Опанасом 
Заливахою, Людмилою Семикіною, Галиною Севрук і Галиною 
Зубченко. Він був присвячений 150-річчю Тараса Шевченка і на-
зивався «Возвеличу отих рабів німих». Вітраж, що знаходився в 
Київському університеті, був зруйнований 18 березня 1964 року 
за розпорядженням Київського міського комітету партії і ректора 
Київського університету.

Тоді ж Аллу Горську виключили зі Спілки художників. А через 
деякий час її «виключили» з життя: 28 листопада 1970 року вона 
була вбита в місті Василькові неподалік від Києва. Слідство вели 
працівники прокуратури Київської області. Вони стверджували, 
що Горську вбив її свекор, оскільки ставився до неї неприязно, 
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після чого покінчив життя самогубством 
(його знайшли з відрізаною головою на 
залізничних коліях біля Фастова).

Похорони Алли Горської на Берко-
вецькому кладовищі в Києві 7 грудня 
1970 року перетворилися на своєрідну 
акцію протесту проти режиму. Тоді ви-
ступили Олександр Сергієнко, Іван Гель, 
Євген Сверстюк, Василь Стус. Загибель 
Горської викликала великий резонанс, і 
буквально відразу почали ширитися чут-
ки, що це було політичне вбивство, що до 
нього причетна комуністична спецслужба, 
що метою було залякати всіх, хто насмі-
люється критикувати владу191.

Своєрідними координаторами вико-
рінювання інакодумання були саме пар-
тійні органи, що діяли у тісному контак-

ті зі створеним за ухвалою ЦК КПРС від 17 червня 1967 року 
П’ятим управлінням КДБ при Раді Міністрів СРСР, і відповідні п’яті 
управління-відділи у тодішніх територіальних органах державної 
безпеки.

Чекісти активно займалися «профілактикою» громадян. Цей 
термін насправді означав шантаж і залякування людей можливи-
ми наслідками у випадку, якщо вони не виявлятимуть лояльність 
до влади. У число «наслідків» включалась і можлива кримінальна 
відповідальність. Усе це робилося з відома і санкції партійних ко-
мітетів, що як вогню боялися тих чи інших виявів «українського 
націоналізму».

З 31 березня по 21 квітня 1967 року в Україні перебувала де-
легація Компартії Канади на чолі з генеральним секретарем Тімом 
Баком. У своєму звіті делегація відзначила наявність в Україні 
реальних проявів політики русифікації, вказала на беззаперечні 
факти переслідувань представників шістдесятників і правозахис-
ників192.

Начебто все свідчило про те, що Петро Шелест – перекона-
ний комуніст, людина системи. Але саме система почала жор-
стко й послідовно критикувати його, звинувативши врешті-решт у 

Федір Овчаренко. 
1970 рік
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політичних та ідеологічних помил-
ках. Що ж саме Шелесту ставили в 
провину й чому?

У березні 1968 року був звіль-
нений секретар ЦК Компартії Укра-
їни Андрій Скаба, а його місце посів 
Федір Овчаренко*. Запросив його 
на роботу особисто Петро Шелест 
і знайшов у ньому однодумця. Пе-
ред офіційним вступом на посаду 
Овчаренко пройшов узгодження та 
співбесіди в Москві, у ЦК КПРС. 
Пізніше він згадував, що його вра-
зила розмова з Леонідом Брежнє-
вим. Його побажання було таке: 
необхідно, по-перше, тримати у 
центрі уваги й посилювати бо-
ротьбу з українським буржуазним 
націоналізмом і, по-друге, всіляко 
прискорювати асиміляцію україн-
ської нації193.

Уражений вимогою асиміляції, 
Овчаренко послався на більшо-
вицького ідола Володимира Леніна, 
який писав про те, що відмирання 
нації не можна прискорити або зу-
мовити, не можна позбавити цілий 
народ його рідної мови, культури, 
звичаїв, характеру й відмінностей 
від інших народів. На це Брежнєв 
відповів, що він, звичайно, свя-
то оберігає ленінське вчення про 

*  Овчаренко Федір Данилович (1913–1996) – учений і політичний діяч, ака-
демік АН УРСР за фахом «колоїдна хімія» (1961). У 1950–1956 роках – секретар 
партійного комітету Академії наук Української РСР. У 1956–1958 роках – за-
відувач відділу науки і культури ЦК Компартії України. У 1968–1972 роках – 
секретар ЦК з ідеології. 

Повідомлення про 
присвоєння Петру Шелесту 

звання Героя Соціалістичної 
Праці у газеті «Правда».  

14 лютого 1968 року
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нації, але сучасність вимагає інтернаціонального виховання трудя-
щих у нещадній боротьбі з проявами націоналізму й злиття націй 
у дружну сім’ю народів, в єдиний радянський народ194.

Проте незабаром стало зрозуміло, що від звинувачень в «упу-
щеннях» у боротьбі з «українським націоналізмом» ротацією міс-
цевих кадрів не відбутися.

До кінця 1960-х років Шелест став для Москви небажаною 
особою. Та заведені номенклатурні ритуали порушено не було: у 
лютому 1968 року йому на честь його 60-річчя присвоїли звання 
Героя Соціалістичної Праці. Паралельно активізувалися зусилля з 
його дискредитації. Чому?

Саме десь до кінця 1960-х років Леонід Брежнєв не протесту-
вав проти того, щоб під час засідань Політбюро ЦК КПРС велася 
полеміка, висловлювалися критичні думки. Власне, він і потім 
відкрито не виступав проти цього, але досвідчені «царедворці» 
швидко зорієнтувалися в тому, що подобається і не подобається 
генсекові. Поступово навколо «шановного Леоніда Ілліча» почала 
формуватися мовчазна «одноголосність». Сюди, як ми вже пере-
коналися, Петро Шелест ніяк не вписувався. І своїм характером, 
і своїм баченням ролі і місця України «в сузір’ї братських респу-
блік». «Брежнєв, – фіксує він у щоденнику в березні 1971 року, – 
зовсім насмілився, починає проявляти “вождизм”, і з боку все це 
виглядає дуже сміливо, але й сумно. Повторюється все те, за що 
критикували Хрущова»195.

Пол Маґочі цілком слушно стверджує, що поступове неприй-
няття Петром Шелестом повернення Москви до економічної цен-
тралізації, підтримка українських культурних інтересів і нібито 
толерантне ставлення до українських дисидентів призвели до на-
ростаючого конфлікту з Брежнєвим і його прихильниками196. Тим 
паче що зусиллями політичних ворогів, конкурентів і спецслужби 
Шелесту було створено імідж «надмірного» українського патріота, 
який нібито плекає плани більшої автономізації України, та ще 
й об’єднує навколо себе групу молодих політиків, незадоволених 
політикою і поведінкою Леоніда Брежнєва.

У липні 1970 року Головою КДБ при Раді Міністрів УРСР при-
значили Віталія Федорчука*. Він почав із жорсткої критики свого 

*  Федорчук Віталій Васильович (1918–2008) – один з керівників кому-
ністичної спецслужби, учасник нацистсько-радянської війни. Закінчив Вищу 
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попередника Віталія Нікітченка. Як зазна-
чав у своєму щоденнику Шелест, Федорчук 
почав займатися «невластивими справами: 
перевищенням влади і законності, контроль-
ними функціями за радянським і партійним 
активом. Телефонує вранці на роботу міні-
страм і перевіряє, чи вони є на роботі»197. Та 
нового «першого чекіста» України цікавили 
не лише міністри, а й секретарі ЦК, обко-
мів партії, відповідальні працівники Ради 
Міністрів.

Федорчук неодноразово заявляв: «Ми 
працюємо на Союз, ми інтернаціоналісти, 
і ніякої України в нашій роботі немає»198. Він проявив себе як без-
застережний прихильник жорстких методів у роботі спецслужб. 
Шелест цей стиль роботи прокоментував так: «“Докопується”, 
чому не було справжньої боротьби проти націоналістів і “праці” 
Дзюби… На його думку, боротьба тоді, коли, не розбираючись, за-
проторюють до в’язниці… Від таких тупоголових і народжуються 
націоналісти»199. Проте головним завданням Федорчука було зібра-
ти матеріал на Петра Шелеста, довести, що він належним чином не 
керував боротьбою проти «націоналістів» і дисидентського руху.

школу КДБ СРСР (1960). У 1963–1966 роках – заступник начальника Управ-
ління особливого відділу КДБ при Раді Міністрів СРСР по Групі Радянських 
військ в Німеччині. З лютого 1966 – начальник Управління особливого від-
ділу КДБ при Раді Міністрів СРСР по Групі Радянських військ в Німеччині. З 
вересня 1967 року – начальник 3-го управління КДБ при РМ СРСР (військова 
контррозвідка). 16 липня 1970 року призначений Головою КДБ при Раді 
Міністрів УРСР. Виявив себе як беззастережний прибічник жорстокого при-
душення інакомислення, національної інтелігенції і самвидаву. У 1978 році 
провів істотне зміцнення органів КДБ в Україні. Це на практиці означало 
збільшення апарату й посилення тотального контролю за суспільством. З 
травня 1982 року – Голова КДБ при Раді Міністрів СРСР. З грудня 1982 по 
січень 1986 року – міністр внутрішніх справ СРСР. До виходу на пенсію (1991) 
працював генеральним інспектором Міністерства оборони СРСР. (Докладніше 
див.: Лисюк Ю., Чисніков В. Керівники органів державної безпеки Радянської 
України (1953–1991 рр.) // З архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ. – 2001. – № 2. – 
С. 432–433; Виталий Федорчук: «Я никогда не стыдился своей службы в 
КГБ» // В мире спецслужб. – 2004. – № 4. – С. 76–78.)

Віталій Федорчук. 
1970-ті роки
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У лютому 1971 року до Києва приїхав Юрій Андропов. Пе-
тро Шелест був переконаний, що шеф КДБ приїхав із завданням 
з’ясувати його думки й позиції перед з’їздом партії. Відбулася від-
верта розмова. Шелест давав достатньо різкі критичні оцінки стилю 
керівництва центру, стилю роботи Політбюро під керівництвом 
Леоніда Брежнєва, зауважуючи, що треба більше уваги приділяти 
економіці, доводити до кінця розпочаті справи. «...Я, – записав 
після цього Шелест у щоденнику, – про це сам говорив Брежнєву, 
і не один раз. У цілому, бесіда з Андроповим пройшла добре, але 
відчуваю, що вона для мене даремно не минеться»200.

Один з дослідників ставить питання, а чи міг Шелест лікві-
дувати опір, якщо він дійсно цього хотів? Відповідь мала б бути 
позитивною, оскільки у 1972 році поліцейськими діями вдалося 
тероризувати й на той момент зупинити найбільш відверті форми 
опозиції. Це могло бути зроблено й у 1969, 1970-му або 1971-му 
році, але цього не було зроблено з багатьох причин. Шелест, аж 
ніяк не друг українського національного руху, відчував, що може 
маніпулювати ним у своїх особистих інтересах. Виступаючи про-
ти «буржуазного націоналізму» в промовах і статтях, він не про-
тидіяв настільки сильно, наскільки міг, «проявам українського 

націоналізму»201.
Усе це так і водночас не зовсім 

так. Зараз складно повірити, але в 
СРСР не існувало закону про діяль-
ність спецслужб, що надавало їм 
величезні можливості, створюва-
ло велику сферу компетенції. Крім 
того, варто взяти до уваги й те, що 
«український» КДБ був усього лише 
провінційною філією свого москов-
ського центру. Недаремно у січні 
1969 року Шелест фіксує в своєму 
щоденнику: «Про дисидента Чорно-
вола потрібно зібрати всі матері-
али, узагальнити і висунути йому 
звинувачення. Проте все це можна 
робити тільки із санкції Москви, Петро Шелест. 1969 рік
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але, якщо ми будемо зволікати, нас звинуватять у примиренні з 
“фрондою”»202.

Як уже наголошувалося, і за Шелеста погромних акцій в Україні 
було предосить. Хоча зрозуміло й інше: ті акції не йдуть у порівнян-
ня з широкомасштабними діями Віталія Федорчука, переконаного, 
що Шелест «заграє» з «націоналістами».

26 лютого 1972 року Петро Шелест пише у щоденнику: «Під-
бираються до відомого письменника В[іктора] Некрасова, уже ви-
кликали його на допит. Про художника Гончара* кажуть, що він у 
себе на квартирі має колекцію стародавніх ікон, великий любитель 
мистецтва, але трохи “вільнодум”, хоча і член партії. КДБ намага-
ється всю колекцію “прикрити” через побоювання, що на квартирі 
у Гончара збирається інтелігенція. Ставлять всі ці запитання, а за 
моєю реакцією “додивляються”. Ну що ж, і нехай. Але я не можу 
такі питання вирішувати сліпо, тим більше не думаючи»203.

Федорчук зі своїми підлеглими почав формувати справу «Блок», 
за якою відбудуться арешти дисидентів. Фігурантами цієї справи 
стануть Іван Світличний, Євген Сверстюк, Ніна Строкатова, Зи-
новій Антонюк, Микола Плахотнюк, Олександр Сергієнко, Ірина 
Калинець, Василь Стус, Данило Шумук, Леонід Плющ, В’ячеслав 
Чорновіл, Іван Гель, Михайло Осадчий, Стефанія Шабатура та 
інші. Як уже наголошувалося, у січні–квітні 1972 року в УРСР 
було заарештовано понад 70 осіб. Саме у справу «Блок» спочатку 
намагалися «вписати» Івана Дзюбу, щоб створити бодай якісь під-
стави для його арешту.

Коли у березні 1972 року Дзюбу хотіли звільнити з посади ре-
дактора у видавництві «Дніпро», Шелест на повідомленні Федорчука 

*  Гончар Іван Макарович (1911–1993) – скульптор, графік, етнограф, ко-
лекціонер, учасник нацистсько-радянської війни. Працював у галузі станкової 
та монументальної пластики. Зібрав велику колекцію етнографічних матері-
алів, творів народного мистецтва. Створив перший в УРСР приватний музей, 
який облаштував у власному будинку, спорудженому на виділеній Спілкою 
художників УРСР землі неподалік від Києво-Печерської лаври. Музей було 
відкрито для загального огляду в 1959 році. У 1972 році І. Гончара виключили 
з партії і вимагали передати збірку в державні музеї. На основі своєї збірки 
І. Гончар уклав альбом «Україна й українці». Певну місцевість він ілюстру-
вав фотографіями характерних типажів місцевих мешканців, замальовками 
церков і жител, зразками вишивки, ткацтва, гончарства. У 1993 році хатній 
музей став державним.
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Резолюція Петра Шелеста на спецповідомленні про Івана Дзюбу 
(щодо звільнення останнього з роботи у видавництві «Дніпро»): 
«Тов. Овчаренку Ф.Д. Ужити заходів. Дзюба повинен працювати  

до повного вирішення питання. Доповісте». 23 березня 1972 року
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написав таку резолюцію: «Тов. 
Овчаренку Ф.Д. Ужити заходів. 
Дзюба повинен працювати до 
повного вирішення питання. 
Доповісте»204.

28 березня того ж року Ві-
талій Федорчук надсилає Петру 
Шелесту нові матеріали у справі 
«Блок», які виготовлені в одному 
примірнику й підлягають повер-
ненню у КДБ. Спираючись на 
вис новки «комісії компетентних 
фахівців» щодо памфлету «Інтер-
націоналізм чи русифікація?» і 
на затвердження цих висновків 
на Політбюро ЦК Компартії 
України, він зауважує: «Отрима-
на згода на притягнення Дзюби 
до кримінальної відповідальності»205.

Тим часом у Москві 30 березня 1972 року було влаштовано 
ще одне політичне дійство, у центрі якого зовсім не випадково 
опинився Петро Шелест. Уранці, об 11 годині, у Кремлі відкрилося 
засідання Політбюро ЦК КПРС, на якому Юрій Андропов робив 
доповідь про ворожу пропаганду та її вплив, про загострення кла-
сової та ідеологічної боротьби. Шеф КДБ, як і належить, говорив 
про антипартійні та антирадянські прояви всередині Радянського 
Союзу, про просочування за кордон небажаної інформації, про 
розповсюдження самви даву.

Першим в обговоренні виступив Петро Шелест. Він соліда-
ризувався з ключовими тезами доповіді Андропова, говорив про 
складну ситуацію в Україні, згадував памфлет Івана Дзюби «Інтер-
націоналізм чи русифікація?», сказав про необхідність обмежити 
в’їзд іноземних туристів і виїзд євреїв з України, підкреслив, що 
національна політика – складне і тонке питання.

Леонід Брежнєв під час виступу кілька разів кидав репліки 
щодо книжки Петра Шелеста «Україно наша Радянська», що вий-
шла 1971 року: мовляв, у ній оспівується козацтво, пропагується 
архаїзм. При цьому Брежнєв зізнався, що сам він книжки не читав, 

Обкладинка книжки  
Петра Шелеста «Україно наша 

Радянська». 1970 рік
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Матеріали у справі «Блок», надіслані до ЦК Компартії України.  
28 березня 1972 року
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але так кажуть. І ще генсек запитав, чому щодо праці Дзюби не 
було вжито рішучих заходів – треба було більше виявити пильності 
та у зародку все заглушити.

Шелест відчув, що Брежнєв спеціально провокує, загострює всі 
питання, ніби дає імпульс для розвитку цих тем у подальших ви-
ступах. Так і сталося. У виступах раз у раз виникала тема України 
з помилками в національній політиці, з погрозами «націоналізму». 
Олексій Косигін дійшов до того, що запитував: а навіщо в Україні 
в школах вивчати українську мову?

Коли почалися виступи, Брежнєв зробив воістину акторський 
жест: він кілька разів виходив з-за столу головуючого, підходив до 
Шелеста зі спини й ніби дружньо клав йому руку на плече. Ма-
буть, це повинно було означати – ти, мовляв, Петре Юхимовичу, 
не хвилюйся, критика критикою, але все буде добре.

Було кілька виступів, з-поміж них Бориса Пономарьова, Ми-
хайла Суслова, Миколи Підгорного, Олександра Шелепіна. Проте 
вбило Шелеста не це, а неочікуваний ним виступ Володимира 
Щербицького. Він розповів про небезпеку націоналізму в Укра-
їні, про зв’язок цього явища із сіонізмом, про те, що не вжили 
належних заходів щодо книги Івана Дзюби. Щербицький зробив 
особливий акцент на тому, що робиться багато помилок у кадро-
вих питаннях, оскільки висувають, як правило, українців. Голова 
Ради Міністрів УРСР гранично відверто дав зрозуміти, що він не 
у «команді» першого секретаря.

Підсумки підбивав Леонід Брежнєв. Він вийшов за рамки ан-
дроповської доповіді та недвозначно заявив, що в Україні склалася 
неблагополучна ситуація, про що Шелест недостатньо інформував 
ЦК КПРС, що притуплена політична відповідальність із боку ке-
рівництва УРСР. Звісно, це було неправдою, оскільки до Москви 
від Шелеста потоком, за традицією, йшли інформації про всі про-
блеми. Крім того, як уже зазначалося, й інших «інформаторів» тоді 
в Києві вистачало.

Ось як у своїх спогадах коментує цю ситуацію Олександр 
Ляшко: «Пізніше, роздумуючи над тактикою, застосованою Бреж-
нєвим… я зрозумів, що в Москві генсеком і його вірним оточенням 
все готувалося давно. Потрібний був лише вдалий момент. А ним 
визначили згадане Політбюро з обговоренням доповіді Андропо-
ва. Шелест виглядав там таким, який не зовсім погоджувався з 
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оцінками ідеологічної роботи в Україні, особливо з національного 
питання. А ось Щербицький був поступливіший, визнавав помилки 
і недоліки. З часом стало зрозумілим і те, що план зміни керівни-
цтва в Україні був задуманий генсеком ще до XXIV з’їзду»206.

З цього засідання Петро Шелест вийшов із важким серцем і 
саме того дня записав: «Я вперше замислився, як бути далі? І дій-
шов висновку, що треба звільнятись, бо в такій обстановці далі 
працювати було неможливо»207.

Мабуть, цей стан (а може, і щось інше) і завадив Шелесту про-
інформувати членів ЦК Компартії України про критичну розмову, 
що відбулася, і невтішні оцінки ситуації в Україні. Хоча Пленум 
ЦК Компартії України відбувся наступного дня. Згодом це йому 
також пригадають.

Тепер на Петра Шелеста дивилися крізь «збільшувальне скло». 
І він уже не міг стримати репресивну активність Віталія Федорчука. 
18 квітня 1972 року Іван Дзюба був заарештований. Починалася 
нова сторінка боротьби з ним і з його працею «Інтернаціоналізм чи 
русифікація?»208. Сам Іван Дзюба у зв’язку з цим написав: «Шелест, 
хоч і залишався ще тоді першим секретарем ЦК, але реальної влади 
не мав, “національну політику” провадив Голова КДБ Федорчук 
(під прикриттям ЦК)…»209

Починалась і нова сторінка у біографії Шелеста. Його знову 
викликали до Москви. 19 травня 1972 року в Свердловському залі 
Кремля відкрився черговий Пленум ЦК КПРС. Обговорювали об-
мін партійних квитків і міжнародне становище. Саме тоді Леонід 
Брежнєв і зробив пропозицію, від якої Петро Шелест не зміг від-
мовитися. Пропозиція щодо «підвищення», про роботу на посаді 
заступника Голови Ради Міністрів СРСР. Тобто Шелест повинний 
був стати заступником Олексія Косигіна, який щиро вважав, що 
українську мову взагалі не слід вивчати в школах України…

Усе сталося доволі швидко. Під час виступів на Пленумі Лео-
нід Брежнєв викликав Петра Шелеста до кімнати президії для 
розмови про переведення до Москви. Шелест усе зрозумів і про-
сив відпустити його на пенсію. На це він почув таку відповідь: 
«Щодо роботи до тебе претензій немає, але так потрібно зробити 
для загальної користі справи. Відпустити тебе зараз на пенсію не 
можемо. Настане час, і вийдеш на пенсію, і добру пенсію. А зараз 
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ти повинен бути в Москві. Давай згоду, і всі члени Політбюро 
правильно зрозуміють цей твій крок. Щодо роботи, її обсяг далі 
розглянемо»210.

Петро Шелест поцікавився, а хто ж буде замість нього. Брежнєв 
спочатку ухилився від прямої відповіді. Тоді Шелест почав вислов-
лювати свою думку, зокрема, запропонував як свого наступника 
Олександра Ляшка. Висловився він і щодо решти можливих кад-
рових пересувань. Брежнєв нічого не коментував, але першому 
секретареві проговорився: «У нас там є член Політбюро»211. Стало 
зрозумілим, що в Україні на партійному троні однозначно сидітиме 
Володимир Щербицький.

Шелесту треба було вирішувати. «Рішучий», «жорсткий», «ав-
торитарний», як його називали, він не влаштовував політичного 
демаршу. Звичайно, він міг упертися, заявити, що він просто 

Петро Шелест і Леонід Брежнєв
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подасть заяву, піде у відставку, втратить усе, але з України нікуди 
не поїде... Навряд чи Леонід Брежнєв навіть із його можливостя-
ми зміг би зламати таку комбінацію. Але Шелест учинив інакше. 
Він просто відповів: «Ну що ж, якщо інакше не можна вчинити, 
робіть, як хочете»212.

Брежнєв підвівся радісний, обійняв і розцілував Шелеста і 
чомусь сказав: «Спасибі». Яків Погребняк, присутній на Пленумі, 
згадував: «Через якийсь час у зал пленуму вслід за Брежнєвим 
увійшов Шелест, почервонілий, розбурханий, – ми здогадувалися: 
сталося щось неприємне для Шелеста»213.

Увечері того самого дня відбулося засідання Політбюро ЦК 
КПРС, на якому Леонід Брежнєв повідомив про згоду Петра Ше-
леста перейти до Москви і вибачився перед ним, що не зміг пере-
говорити раніше.

Олександру Ляшку довелося разом із Шелестом і Щербицьким 
(тобто між двома супротивниками) повертатися до Києва на літаку 
ТУ-134 у передньому салоні. Він згадував про те, яким обтяжли-
вим був цей політ, що здавався нескінченним. Згадував і те, що 
Шелест наказав принести червоного вина, фруктів і сказав: «Що 
б там не було, давайте вип’ємо. Можливо, не скоро доведеться 
ось так посидіти»214.

У Києві він прямо з аеропорту Бориспіль поїхав на дачу до 
Межигір’я. Як він сам потім зізнавався: «Ніч була жахливою. Не 
раз наверталися сльози, стискало горло від незаслуженої образи»215. 
Наступного дня був опублікований Наказ Президії Верховної Ради 
СРСР про призначення П.Ю. Шелеста на нову посаду.

Він почав розбирати папери, передав подарунки, що нале-
жали йому, до київської філії союзного Музею В.І. Леніна і до 
Палацу піонерів, переговорив із деякими обласними керівниками, 
вирішував власне «квартирне питання». Він іще не підозрював, 
які приниження йому уготовані попереду. Два дні він намагався 
додзвонитися до Брежнєва, але той не відповідав, хоча Шелест 
знав, що генсек у Москві. Тоді додзвонився до секретаря ЦК КПРС 
Андрія Кириленка, з яким у нього відбулася неприємна, різка роз-
мова. Шелест цікавився, коли буде Пленум ЦК Компартії України 
і чому це тримають від нього в таємниці. Кириленко ухилився 
від відповіді.
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Того ж дня Петро Юхимович «з’ясував стосунки» з Володимиром 
Щербицьким. Розмова так само була дуже неприємною, різкою і, 
можливо, вплинула на подальші дії Щербицького. Шелест висловив 
усе, що знав про його «дії», про те, що його наступник – «нещира, 
небезпечна людина, великий кар’єрист і підлабузник»216. Безсум-
нівно, про цю розмову стало відомо у Москві. Звісно, Шелестом у 
той момент керували емоції, а вони, як відомо, поганий порадник 
у житті політика. Одначе наступні події не спростували, а підтвер-
дили правильність Шелестових оцінок якостей Щербицького.

Тим часом московські вожді прагнули якнайшвидше вилучити 
Шелеста з України, щоб провести формальні вибори нового пер-
шого секретаря без присутності колишнього. 23 травня 1972 року 
Іван Лутак передав Шелесту вимогу Михайла Суслова негайно 
вилетіти до Москви. Тепер вже колишній «директор України» по-
справжньому вибухнув і відповів: якщо Суслову щось потрібно, 
нехай телефонує без посередників. Брежнєвський «сірий кардинал» 
передзвонив, пояснив, що Пленум у Києві відкладається, тому 
треба виїздити до Москви. Шелест зібрав апарат ЦК Компартії 
України, подякував за спільну роботу, вибачився за образи, якщо 
вони були, попрощався.

24 травня весь склад Політбюро ЦК Компартії України прово-
джав Петра Шелеста на Київському залізничному вокзалі. Тільки-
но він виїхав, прийшла московська директива: негайно провести 
Пленум ЦК. Це можна розуміти так, що у Москві певною мірою 
побоювалися: а раптом пропозиція щодо усунення першого се-
кретаря не буде підтримана членами ЦК Компартії України? По-
боювалися, звичайно, марно.

25 травня 1972 року (незважаючи на те що 8-му п’ятирічку 
УРСР завершила згідно з формальними ознаками успішно) Петра 
Шелеста звільнили з посади першого секретаря. У протоколі за-
сідання Пленуму ЦК Компартії України це виглядало так: «Про 
першого секретаря ЦК КП України (Пропозицію вносить тов. Лу-
так І.К.)

1. У зв’язку з призначенням тов. Шелеста П.Ю. заступником 
Голови Ради Міністрів СРСР звільнити його від обов’язків першого 
секретаря і члена Політбюро ЦК КП України.

2. Обрати першим секретарем ЦК КП України тов. Щербиць-
кого В.В.
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Постанова про перехід Петра Шелеста на роботу до Москви. 
Травень 1972 року
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Просити ЦК КПРС утвердити п. 2 цієї постанови»217.
Як бачимо, жодних мотивів переміщень указано не було, але 

з часом їх сформулюють. Згадуючи тодішню ситуацію, Юрій Єль-
ченко зазначає: «Ми знали, що у Брежнєва Володимир Васильович 
був більш ніж поважаною людиною, вихідцем з одного – Дніпро-
петровського – “партійного гнізда”. Не виключено, що Брежнєв 
бачив у ньому і свого наступника. Але на шляху стояв Шелест, 
якого і “висунули” 1972 року на посаду заступника Голови Ради 
Міністрів СРСР. Щербицький обійняв його посаду в Україні. Як уже 
згадувалося, Петру Юхимовичу отак м’яко приписали націоналіс-
тичні схильності. Відтоді він із “незручного” (йдеться знову-таки 
про його різкість, прямоту й упертість) перейшов до категорії 
“небажаного”... Вважаю, що, незважаючи на можливі недоліки в 
роботі і, тим більше, на жорсткі риси його вдачі, що не сприйма-
лися багатьма, обійшлися з Шелестом (перш за все Брежнєв) без 
належної партійної солідарності»218.

Усунення Петра Шелеста викликало численні розмови (на пер-
шому етапі непублічні) в Радянському Союзі та безліч коментарів 
на Заході. Особливо серед тих, хто стежив за розвитком подій в 
Україні. Як зазначав один із коментаторів, Теодор Кравчук, «па-
діння Шелеста не було несподіваним; це могло трапитися з ким 

Володимир Щербицький і Леонід Брежнєв. Київ, 1972 рік



Розділ 3.  Слова, справи і «справа Шелеста» 

164

завгодно із сталіністів у неросійській республіці, який опортуніс-
тично використовував національне питання проти великоросій-
ських шовіністів у Кремлі. Це було схоже на спробу балансувати 
на безкінечному канаті»219.

Усунення Шелеста прокоментував Віктор Некрасов: «Відхід Ше-
леста пояснювали (канадські українці особливо у це чомусь вірять) 
його, мовляв, націоналістичними переконаннями та устремліннями 
до якоїсь самостійності. Не впевнений, що насправді так було (ну 
які у секретаря ЦК можуть бути устремління до самостійності, до 
якої?), але певний, а може, назвемо його елементарний, державний 
розум у нього, очевидно, був»220.

Обрання Володимира Щербицького означало не тільки те, що 
Леонід Брежнєв отримав в Україні такого бажаного керівника, яким 
можна керувати. Це означало ще й зміцнення позицій близького до 
генсека «дніпропетровського клану» керівників. Саме тоді з’явився 
такий жарт: «В історії України був допетровський період, потім 
петровський, а нині – дніпропетровський».
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«іСторія ще Скаже  
СВоє СлоВо»
Замість післямови

Після переїзду до Москви Петро Шелест залишався членом 
Політбюро ЦК КПРС і за рангом йому була надана дача Анастаса 
Мікояна в Калчузі – селі в Одинцовському районі Московської об-
ласті, де розташовувалися дачі радянської еліти і де до самогубства 
дружини бував навіть Йосиф Сталін. Улітку 1972 року в Підмосков’ї 
почалися лісові та торф’яні пожежі. Вони були настільки масштаб-
ними, що на їхню ліквідацію мобілізовували військові частини.

Згадані пожежі й стали своєрідним емоційним тлом стану 
Петра Шелеста. Він зазнавав тяжких переживань через неспра-
ведливості, вчинені стосовно нього. Він намагався більше часу 
проводити вдома. І саме у перші два роки перебування у Москві 
своєрідною віддушиною для нього стали щоденники. Він багато 
писав, робив нотатки.

Пізніше Петро Шелест із дружиною поселився в номенкла-
турному будинку по вулиці Велика Бронна. У жовтні 2001 року 
мені довелося побувати в будинку і квартирі, де я зустрічався з 
Іраїдою Павлівною. Вона багато розповіла про свого чоловіка, про-
вела для мене своєрідну екскурсію по номенклатурній квартирі. 
Показала багато цікавого, наприклад, символічну булаву, яку в 
березні 1971 року подарували Шелесту в Києві військові. Ця була-
ва викликала ревнощі у Леоніда Брежнєва (йому про подарунок, 
звісно, доповіли), оскільки у нього такої не було. Сама квартира 
не справила на мене якогось особливого враження, хоча вона була 
досить простора й зручна. Та тільки-но я пригадав, у яких будин-
ках і квартирах мешкала більшість людей у СРСР, ця московська 
квартира, що називається, «заграла» своїми вигодами, оскільки 
створена була для життя, а не для існування.

Петро Шелест буквально з перших днів у Москві відчув, що 
у велику політику йому вже ніколи не повернутися. Відчув він і 
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Булава, подарована Петру Шелесту в березні 1971 року в Києві 
військовими, що викликала гнів Леоніда Брежнєва.  

Фото Ю. Шаповала. 18 квітня 2000 року

Будинок по вулиці Велика Бронна у Москві, де мешкав Петро 
Шелест. 18 квітня 2000 року. Фото Ю. Шапо вала
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свою непотрібність у Раді Міністрів СРСР, оскільки сам Олексій 
Косигін сказав, що ще не визначився з майбутніми обов’язками 
свого нового заступника. Потім Шелесту запропонували бути ку-
ратором на той час найпроблемніших ділянок в економіці: палива 
і енергетики. Він відмовився.

26 травня 1972 року він написав заяву до ЦК КПРС, просив 
«у зв’язку з різким погіршенням здоров’я і до краю пригніченим 
морально-фізичним станом» звільнити його від обов’язків члена 
Політбюро і нової посади. «Не збільшуйте мій тягар, – ішлося в 
заяві, – не доводьте до сумних небажаних наслідків. У моїй роботі 
я завжди за все платив сам. Прошу задовольнити моє прохання»221. 
Шелест розповів про заяву декому з членів Політбюро. Микола 
Підгорний і Дмитро Полянський порадили її не подавати, оскільки 
вона може бути сприйнята як протест. Заява не пішла далі.

Наприкінці травня вирішилося питання щодо компетенції 
Шелеста. Його зобов’язали бути куратором Міністерства шляхів 
сполучення, Міністерства Морського флоту, Міністерства зв’язку, 
Міністерства охорони здоров’я, Міністерства медичної промис-
ловості, Міністерства транспортного будівництва, Міністерства 
лісової і деревообробної промисловості, річковим, автомобільним 
транспортом, автодорогами. Він прагнув працювати енергійно, 
як робив це завжди. Олексій Косигін його всіляко підтримував, 
допомагав. Разом із тим, коли Шелест у рамках своїх нових повно-
важень хотів поїхати до України з метою відвідин деяких об’єктів, 
йому ввічливо, але твердо було відмовлено.

На початку червня 1972 року до Києва поїхала дружина Ше-
леста Іраїда Павлівна і зрозуміла, що антишелестівська кампанія 
в УРСР іще тільки розгортається. Шелест зателефонував Щербиць-
кому. Відбулася ще одна вкрай важка для Шелеста розмова. Вона 
в принципі була безплідною, але підтвердила, що Щербицький 
діє, виходячи з московських указівок. Пригнічений стан Шелеста 
помітив Косигін і всіляко намагався його заспокоїти, посилаючись 
на досвід власної опали за часів Сталіна.

«Мужаюся, – записує 6 червня Шелест, – думаю, що в роботі 
багато що притлумиться, але образа, несправедливість ніколи не 
забудуться. Мені дуже шкода Іринку і синів моїх, якби не вони, я 
б ужив інших заходів і кроків»222. Важко сказати, що саме він мав 
на увазі...
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Тим часом в Україні почали відбуватися події, які ще раз пере-
конали Петра Шелеста, що він не повинен був погоджуватися на 
переїзд до Москви. 19 червня 1972 року, фактично через місяць 
після усунення колишнього першого секретаря, Володимир Щер-
бицький проінформував членів Політбюро ЦК Компартії України 
про засідання Політбюро ЦК КПРС, що відбулося ще 30 березня. 
Того самого засідання, на якому з доповіддю виступав Юрій Андро-
пов, де критикували Петра Шелеста і про яке сам він (унаслідок 

Постанова про затвердження П. Ю. Шелеста членом Президії  
Ради Міністрів СРСР. 26 травня 1972 року
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не зовсім зрозумілих причин) не поінформував партійне керівни-
цтво УРСР.

20 червня було проведено нараду з першими секретарями об-
комів партії, головами облвиконкомів, керівниками міністерств 
і відомств УРСР, що тривала сім із половиною годин. 25 червня 
Володимир Щербицький надіслав до ЦК КПРС розширену інформа-
цію про нараду. Повний запис змісту виступів на нараді залишив 
і включив до своїх мемуарів Федір Овчаренко223.

Якщо говорити стисло, то Петру Шелесту пригадали буквально 
все, у чому полягав склад його «злочину». Розпочав Щербицький 
із того, що в УРСР зросли «націоналістичні, сіоністські тенденції». 
Після цього можна було в принципі нічого не обговорювати. Проте 
обговорення відбулося. Іван Дзюба, самвидав, збори біля київського 
пам’ятника Тарасу Шевченку, хор «Гомін», етнографічний музей у 
Пироговому і заповідник на Хортиці, «насильницьке впровадження 
української мови» (ішлося про видання творів Олександра Пушкіна 
українською, трансляцію футболу по першій програмі українською, 
про те, що у Севастополі на пляжі написи зроблені українською, 
у Закарпатті угорці та румуни після закінчення середньої школи 
не знають російської мови, про те, що усі публічні заходи ведуть-
ся українською), а також «нечіткий виступ» Шелеста на V з’їзді 
письменників із закликом «Берегти рідну українську мову», справа 
«Блок», «загравання з творчою інтелігенцією» (зокрема, у вигля-
ді подорожі з письменниками на теплоході по Дніпру), «спроби 
реабілітувати Мазепу, а Б. Хмельницького показати зрадником, 
переглянути роль Петлюри, Центральної Ради, переоцінити роль 
Скрипника, – Щербицький нічого не забув. Наостанок він підкрес-
лив: – Ми самі повинні зробити висновок з усього цього»224.

Володимир Цибулько*, Олексій Ватченко, Віктор Добрик (він 
знову таврував фільм «Білий птах з чорною відзнакою») одностай-
но перейшли в атаку на «український націоналізм», який тепер 
міцно асоціювався з діяльністю Шелеста. Віталій Федорчук дорікав 
йому навіть у тому, що він не хотів його призначення в КДБ УРСР 
(нібито це призначення залежало від першого секретаря)225. Раз у 

*  Цибулько Володимир Михайлович (1924–1987) – партійний діяч, учасник 
нацистсько-радянської війни. У 1970–1985 роках – перший секретар Київського 
обласного комітету Компартії України.
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раз у виступах згадувалася книжка Шелеста «Україна наша Радян-
ська», яка, за твердженням Федорчука, отримала найпозитивнішу 
оцінку в націоналістів226. Критичні стріли летіли й у бік секретаря 
з ідеології Федора Овчаренка.

У згаданій інформації про нараду, направленій до ЦК КПРС, 
формулювання були ще категоричнішими. Наприклад, стверджу-
валося, що, «з одного боку, т. Шелест П.Ю. з трибуни вів розмови 
про боротьбу з націоналізмом і сіонізмом, а з іншого, його все 
більше роз’їдала інфекція націоналізму»227. Щербицький розрахо-
вувався зі своїм супротивником «за повною програмою», тому до 
записки потрапило навіть твердження про те, що Шелеста треба 
було звільнити ще раніше, що «перебування т. Шелеста П.Ю. в 
Політбюро ЦК КПРС – це питання часу»228.

Про книжку Шелеста «Україна наша Радянська», згадану в за-
писці кілька разів, було сказано, що вона «підігріває хворі націо-
налістичні почуття і настрої»229. У «безпринципності» був звинува-
чений Федір Овчаренко. У записці був важливий для московських 
вождів пасаж: «...У нас є з кого брати приклад: наш ленінський 
Центральний Комітет КПРС, його Політбюро, Генеральний секре-
тар ЦК КПРС усією своєю діяльністю показують пошану і суворе 
дотримання норм партійного життя, принципів колективності, 
систематично інформують партійний актив з усіх найважливі-
ших питань життя і політики партії і нашої держави, радяться 
з активом, уважно прислухаються до думки низових партійних 
працівників»230.

Виконана в стилі огидного політичного сервілізму й тенденцій-
ності, записка, звісно, відбивала той факт, що дозвіл на критику 
Петра Шелеста у такій тональності був даний зверху. Новий перший 
секретар позбувався «шелестівців». Федора Овчаренка, зокрема, 
таврували на Пленумі ЦК Компартії України у липні 1972 року. 
А у вересні того ж року Щербицький запропонував Овчаренку 
написати заяву про перехід на наукову роботу. На запитання, 
чим викликана така пропозиція, була відповідь: у низці питань, 
пов’язаних із роботою Шелеста, винен і секретар ЦК з ідеології. 
23 вересня 1972 року, після засідання Політбюро ЦК Компартії 
України, Федір Овчаренко написав заяву про відставку «у зв’язку 
з погіршенням стану здоров’я»231.
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10 жовтня 1972 року Федір Овчаренко був звільнений не «за 
станом здоров’я», а за недоліки в ідеологічній роботі. За кілька 
днів до цього, а саме 3 жовтня, у листі до ЦК КПРС Щербицький 
писав, що на Овчаренкові «лежить значна частка провини за те, 
що він рішуче не протидіяв проявам українського буржуазного 
націоналізму і сіонізму», а в роботі з творчою та науковою інте-
лігенцією «допускав загравання і навіть брав під захист деяких 
літераторів і вчених, що припускалися серйозних ідейних зривів»232. 
Щербицький просив дозволу на обрання секретарем ЦК Компартії 
України одіозного Валентина Маланчука, що й сталося. До слова, 
політичну біографію Маланчука ще належить написати, хоча вже 
зроблено перші кроки233.

Володимир Щербицький розпочав кадрові перестановки. Були 
звільнені з посад багато завідувачів відділів, колишні підлеглі Фе-
дора Овчаренка, деякі завідувачі секторів ЦК Компартії України. 
За перші півтора року перебування Щербицького при владі були 
звільнені з посад шість перших секретарів обкомів партії234.

Олександр Ляшко згадував, що висунення Валентина Маланчу-
ка, який працював заступником міністра вищої і середньої освіти 
України, для багатьох виявилося несподіванкою. Усі пам’ятали, що 
свого часу Шелест домігся усунення Маланчука з посади секрета-
ря Львівського обкому партії. Ляшко мав розмову з Щербицьким 
і озвучив йому здивування з приводу цього призначення. На це 
Володимир Щербицький відповів: «Кандидатура Маланчука під-
тримується в ЦК КПРС. Там вважають, що звільнення його у Львові 
з подачі Шелеста було невчасним і неправильним... У ЦК КПРС... 
надають першочергового значення боротьбі з проявом націоналіз-
му в республіках. Ось я і вирішив: нехай Маланчук і займається 
націоналістами, щоб у мене голова про них не боліла»235.

І Валентин Маланчук почав займатися «націоналістами». При-
чому не один, а разом зі згаданим уже Віталієм Федорчуком. 
У жовтні 1972 року вони розробили й винесли на розгляд Політ-
бюро ЦК Компартії України пропозиції щодо «поліпшення роботи 
ідео логічних установ, подальшого посилення боротьби з проявами 
ворожої антирадянської націоналістичної “діяльності”, що, зокрема, 
означало “чистку” наукових установ, вузів, редакцій періодичних 
видань, видавництв»236. За словами одного з колишніх працівників 
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ЦК Компартії України, Маланчук особисто контролював випуск 
друкарської продукції в УРСР. Він отримував список того, що го-
тується до видання, і ставив на списку відповідну позначку – до-
зволяти або не дозволяти до друку.

Іще 12 вересня 1972 року до ЦК Компартії України надій-
шов (інспірований, ясна річ, самим апаратом ЦК) розлогий лист 
за підписом директора Інституту літератури імені Т.Г. Шевченка  
АН УРСР, академіка Миколи Шамоти, академіка-секретаря Від-
ділення економіки, історії, філософії і права АН УРСР Бориса 
Бабія і заступника директора Інституту історії АН УРСР, члена-
кореспондента АН УРСР Арнольда Шевельова. Цей лист містив 
«викривальні» інвективи на адресу книжки Шелеста237.

У «світлі вимог партії» до суспільствознавців автори листа об-
ґрунтовували необхідність «критично розглянути книгу П.Ю. Ше-
леста “Україна наша Радянська” і наші висновки повідомити Цен-
тральному Комітету КП України. Зробити це необхідно тому, що 
останнім часом деякі українські радянські історики посилаються 
у своїх роботах на цю книгу. Причому, зважаючи на високе поло-
ження і службову посаду її автора, вони, як і, очевидно, основна 
маса читачів, вважають усі положення цієї книги правильними та 

Володимир Щербицький, Валентин Маланчук. 1970-ті роки
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основоположними, апробованими і санкціонованими відповідними 
директивними органами.

Тим часом уважний об’єктивний аналіз показує, що в цій книзі 
припущено низку методологічних, ідейних помилок і серйозних 
недоліків. У книзі має місце також чимало нечітких формулювань, 
непродуманих та однобічних оцінок окремих явищ і фактів історії, 
фактичних помилок, редакційних недоробок тощо»238. Шамота, 
Бабій і Шевельов підкреслювали, що «про недоліки згаданої кни-
ги доречно було б у прийнятній формі ознайомити партійний і 
державний актив, наукову громадськість, а можливо, широкі кола 
читачів»239.

Про цей лист Шелест тоді ще не знав, але він знав про інше. 
6 грудня 1972 року він записує: «Намагаються приклеїти мені ярлик 
“економічного націоналіста”, а що це – самі не знають... Потерпає 
і родина: піддають неперервним перевіркам різними комісіями 
роботу моїх синів, сумніву – їхню кваліфікацію, ділові якості, на-
віть учене звання молодшого сина. Накладають заборону на його 
виїзд у закордонне відрядження з науковою метою. Обливають 
брудом мою дружину, пліткують, ніби вона їздила у туристичні 
екскурсії за кордон за державний рахунок. Це є нахабна брехня 
і плітка»240.

Серед іншого, Петра Шелеста тоді почали «вирізати» з різно-
го роду кіножурналів і документальної хроніки, де він був за-
фіксований у статусі першого секретаря ЦК. У кадрі залишався 
лише Володимир Щербицький. Так само, до слова, відбувалось і з 
Микитою Хрущовим після його усунення, коли в кадрі залишався 
тільки Леонід Брежнєв.

Шелест почав рішуче добиватися спільної зустрічі з Брежнєвим 
і Щербицьким. Останній спочатку дав згоду, а потім від зустрічі 
ухилився. Зрештою з Леонідом Брежнєвим розмова таки відбулася, 
Шелест навіть заявив: якщо цькування не припиниться, він буде 
публічно себе захищати, і передав листа на адресу Політбюро. 
Брежнєв цей лист прочитав, а потім сказав: «Що ж ти хочеш, щоб 
залишити цей документ і щоб мене після моєї смерті стусонули 
ногами?»241. Лист так і залишився без руху.

14 лютого 1973 року Петру Шелесту виповнилося 65 років. 
Його привітав телефоном Леонід Брежнєв. Але найдорожчими ві-
таннями стали дзвінки з Києва, вітання від онуків Петра, Ірини, 
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Дмитра та Олексія. На дачу до Калчуги приїхали старший син Борис 
зі своєю дружиною, друзі. Незабаром Шелест виїхав на місяць у 
відпустку до Кисловодська.

20 лютого того самого року Політбюро ЦК Компартії України 
обговорило лист про книжку «Україна наша Радянська». 3 березня 
Володимир Щербицький надіслав до ЦК КПРС листа за своїм під-
писом: «Політбюро ЦК КП України обговорило листа академіків 
АН УРСР М.З. Шамоти, Б.М. Бабія і члена-кореспондента АН УРСР 
А.Г. Шевельова про серйозні методологічні, ідейні помилки книги 
П.Ю. Шелеста “Україно наша Радянська”.

Під час обговорення висловлено згоду з висновками вказаного 
листа про те, що деякі положення книги П.Ю. Шелеста теоретично 
неспроможні і політично шкідливі. Враховуючи, що книга “Україно 
наша Радянська” через ряд важливих принципових питань відхо-
дить від партійних, класових позицій і завдає шкоди справі інтер-
національного виховання трудящих, визнано необхідним проінфор-
мувати про її серйозні помилки партійний актив, опублікувати в 
журналі “Комуніст України” аргументовану редакційну рецензію, 
після чого провести  роботу  з  вилучення  названої  книги  з  бібліо-
тек. (Виділено мною. Книгу вилучили, а частину 100-тисячного 
накладу знищили. – Ю. Ш.) Одностайно також засуджено те, що 
тов[аришем] Шелестом П.Ю. практикувалося видання книг за 
його підписом без відома Політбюро ЦК КПРС і Центрального 
Комітету КП України.

Надсилаємо при цьому одноголосно ухвалене рішення ЦК КП 
України “Про книгу П. Ю. Шелеста “Україно наша Радянська” і 
листа групи учених щодо цього питання»242.

Публікація книжки «Україно наша Радянська» має свою істо-
рію. На відміну від сталої традиції, писати перший варіант книжки 
Петро Шелест доручив не Інституту історії партії при ЦК Компартії 
України, а співробітникам Головної редакції Української Радянської 
Енциклопедії. Це, за спогадами колишніх співробітників згаданого 
партійного інституту, викликало заклопотаність у тодішнього його 
директора Івана Назаренка*. Саме за його наполяганням рукопис 

*  Назаренко Іван Дмитрович (1908–1985) – політичний діяч, учений, 
у 1949–1956 роках – секретар ЦК КП(б)У. Водночас із жовтня 1949 по кві-
тень 1950 року виконував обов’язки завідувача відділу пропаганди і агітації 
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було «посилено» цитатами з «класиків марксизму-ленінізму», іншим 
матеріалом, який оспівував успіхи «епохи соціалізму» на противагу 
попереднім епохам.

Проте у книжці, що була, за словами автора, «подорожжю-
розповіддю»243, з описом кожної області УРСР, було щось таке, що 
за бажання могло бути сприйняте як «націоналізм». Передусім, по 
суті, Петро Шелест першим із партійних керівників України (і за-
довго до Володимира Щербицького, який зробить це аж у грудні 
1987 року) нагадав про голод початку 1930-х років, використавши 
евфемізм «важке становище... з продовольством у 1933 році»244.

У квітні 1973 року в Києві, у четвертому номері журналу «Ко-
муніст України» (теоретичному і політичному органі ЦК Компартії 
України) з’явилася рецензія на книжку «Україна наша Радянська». 
Цю рецензію не обговорювали на засіданні редколегії, оскільки 
матеріал під назвою «Про серйозні недоліки і помилки однієї 
книги» заздалегідь був санкціонований Москвою.

Одним з основних звинувачень було таке: «У книзі, яка має 
назву “Україно наша Радянська”, непомірно багато місця відво-
диться минулому України, її дожовтневій історії, водночас слабо 
показуються такі епохальні події, як перемога Великого Жовтня, 
боротьба за побудову соціалізму. При цьому порушуються ленін-
ські принципи класово-партійного, конкретно-історичного підходу 
до аналізу окремих історичних подій і фактів. Особливо наочно 
це виявилося в характеристиці Запорізької Січі. Автор значною 
мірою ідеалізує українське козацтво і Запорізьку Січ, розглядає 
їх як однорідну, так би мовити, позакласову спільність... Слід за-
значити, що останніми роками в наший літературі з’явився ряд 
книг (Р. Іваничука, С. Плачинди, І. Білика), для яких характерна 
ідеалізація патріархальщини. Прикрашаючи минуле, такі автори 
протиставляють його сучасності. Книга “Україно наша Радянська” 
не тільки не допомагає розвінчувати подібні явища, а, навпаки, 
обмежує можливості критики антиісторичних тенденцій в ви-

ЦК КП(б)У. У 1956–1974 роках – директор Інституту історії партії при ЦК 
Компартії України – філіалу Інституту марксизму-ленінізму при ЦК КПРС. 
У 1976–1982 роках – заступник голови правління Українського товариства 
охорони пам’яток історії та культури.
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світленні минулого україн-
ського народу в художніх і 
наукових виданнях»245.

Пізніше Петро Шелест 
згадував, як йому особис-
то влаштовував скандал 
Михайло Суслов: «...Мені 
Суслов кричав: “Архаїзм – 
ці ваші козаки!” Я йому 
відповів: “Якби не козаки, 
то і тебе б тут не було – 
козаки закрили грудьми 
кордони країни від кочо-
вих орд, від турок. Козаків 
ще царі використовували 
для захисту Вітчизни, 
для освоєння південних 
земель. І ми перед ними 
повинні голову схиляти, 
а ви тут таке базікаєте. 
Прикро...”»246.

Молодший син Петра 
Шелеста, Віталій, згаду-
вав: «Наш рід походить 
від Запорізької Січі, в лі-
тописах з’являється наше 

прізвище, про запорожців йому (П. Шелесту. – Ю. Ш.) розповідав 
його батько, мій дід Юхим Дмитрович, Георгіївський кавалер. Він 
із дуже великою пошаною ставився до цього етапу української іс-
торії. Я б навіть сказав так: Запорізька Січ для нього була ідеалом 
суспільного устрою. Зректися цього він не міг. До речі, йому радили 
особливо не ідеалізувати і не романтизувати українське минуле, 
але він наполягав на своєму твердо»247.

Проте підкреслимо ще раз: зовсім не через симпатії до козацтва 
чи через «ідеалізацію минулого» Петра Шелеста усунули від влади. 
Завершувалася згадана редакційна стаття в журналі «Комуніст Укра-
їни» так: «Виникає питання: яку мету переслідував автор, публіку-
ючи названу книгу? Про це побіжно і туманно сказано в передмові. 

Погромна стаття в журналі «Комуніст 
України». 1973 рік
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Здавалось би, що подібного 
роду об’ємисте видання повин-
но було відобразити основні 
риси соціально-економічного 
та ідейно-політичного життя 
українського народу в єдиній 
братній сім’ї народів СРСР. 
На жаль, доводиться конста-
тувати, що автор з цим від-
повідальним завданням не 
справився»248.

Після виходу згаданої по-
громної статті у засобах масо-
вої інформації в УРСР розгор-
нулася галаслива «антишелес-
тівська» кампанія. Як іронічно 
зауважив один західний комен-
татор у 1973 році, «атака на 
Шелеста – це був ніби старто-
вий постріл на початку забігу, 
і всі учасники бігу намагалися 
перегнати один одного в своїх 
лайливих виступах»249.

Іще один коментатор, який 
абсолютно не мав симпатій до Пет ра Шелеста, написав: «Під мас-
кою критики Шелеста, в названій статті, анонімні автори нападали 
на все, що за останні роки встиг відвоювати український народ, 
вони виносили акт обвинувачення не стільки першому секретареві 
ЦК КП України, скільки всьому народу, всім, хто за останнє деся-
тиліття чим-небудь був причетний до порятунку духовності нації 
перед зливою уніформованої радянщини і обрусіння, хто зберіг 
національну і людську гідність чи звичайну пристойність»250.

Леонід Брежнєв і Володимир Щербицький досягли подвій-
ного ефекту. Петро Шелест був не просто усунений з посади, а 
ще й «навздогін» затаврований як націоналіст. Після цього Щер-
бицький надіслав «московським боярам», як він сам їх іронічно 
називав, сигнал, що добре пам’ятає, на чому завжди горіли керів-
ники України: на національному питанні і на «хлібі». В останнє 

Михайло Суслов і Леонід Брежнєв. 
1970-ті роки

Леонід Брежнєв і Володимир 
Щербицький. 1976 рік
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поняття включався, зрозуміло, не тільки хліб, а те, що в погромній 
антишелестівській статті 1973 року було визначено як соціально-
економічне життя українського народу «в єдиній братній сім’ї 
народів СРСР»251.

Новий лідер Компартії України не збирався повторювати поми-
лок минулого, а тому рішуче дистанціювався від «шелестівщини». 
Не випадково в останнє, четверте, «канонічне» видання «Нарисів 
історії Компартії України» Петро Шелест увійшов як діяч, який 
«припустився серйозних недоліків в керівництві республіканською 
партійною організацією»252. А Щербицький практично до початку 
1980-х років займався тим, що «виправляв» помилки свого по-
передника.

Симптоматично й те, що в своїх статтях, книжках і виступах 
Володимир Щербицький завжди уникав уживати вислів «укра-
їнський народ», використовуючи формулу «народ України». Та 
й українську мову підкреслено ігнорував. Оскільки для місцевої 
номенклатури він був прикладом під номером один, це вкрай не-
гативно впливало не тільки на мовну ситуацію, а й на національну 
політику в УРСР загалом.

У квітні 1973 року відбувся пленум ЦК Компартії України з 
кадрових питань. Газета «Правда» повідомляла, що його учасни-
ки засудили прояви «національного хизування та обмеженості в 
окремих керівників, їх безпринциповість і пихатість, нетерпиме 
ставлення до думки інших, схильність до самореклами»253. Усі усві-
домлювали, про кого саме йдеться. Було зрозуміло, що все санкці-
оноване Брежнєвим, якому деякі учасники засідання дякували за 
те, що він допоміг «оздоровити» обстановку в Україні.

І тоді Петро Шелест написав ще одну заяву до Політбюро ЦК 
КПРС про відставку й пішов на півторагодинну розмову з Леонідом 
Брежнєвим. Ось що він записав про цю зустріч: «Я його прямо за-
питав: “У такому випадку скажіть, що мені ставилося у вину, коли 
вирішувалося питання про мій переїзд з України?” Він довго ялозив, 
але сказав: “Назбиралося багато матеріалів, частина правди, але 
багато і домислу”. Я наполягав на тому, щоб мені Брежнєв сказав 
правду... Брежнєв довго думав і сказав: “Ти виявляв забагато са-
мостійності у вирішенні питань, часто не зважав на Москву. Були 
елементи місництва і прояву націоналізму”. Я все це категорично 
заперечив як брехню і наклеп»254.
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Шелест попросив Брежнєва припинити цькування, встановити 
йому пенсію та призначені пільги, перестати третирувати родину, 
а в майбутньому надати яке-небудь поле діяльності, тільки на 
виробництві. Брежнєв пообіцяв. Іще Петро Шелест сказав, що не 
зможе бути присутнім на Пленумі ЦК КПРС. Його переживання 
досягли свого «крещендо».

26–27 квітня 1973 року відбувся згаданий Пленум. Петра Ше-
леста вивели з Політбюро ЦК КПРС (за «станом здоров’я»), позба-
вили державної посади (про це було написано на останній шпальті 
газети «Правда» 8 травня 1973 року) і відправили на пенсію.

27 квітня Шелест записує: «Закінчив роботу Пленум ЦК КПРС. 
Чорні сили зробили свою брудну справу. Я вже не у складі керівни-
цтва: пішов на “відпочинок за станом здоров’я”. Народ усміхається: 
адже всім відомо і видно, що в складі Політбюро я був найміцнішою 
людиною і досить працездатним. Організатори мого цькування – 
Брежнєв, Суслов, Щербицький… святкують “перемогу”»255.

Петро Шелест зліг із серцевим нападом. Після звільнення з усіх 
посад він майже рік не працював. На дачі залишився, по суті, в 
ізоляції. Урядовий зв’язок відрізали, від номенклатурного продо-
вольчого магазину «відкріпили» і позбавили автомобіля. Він важко 
переживав утрату «статусу». Віталій Петрович Шелест зазначав: 
«Етап депресії та очевидної образи завершився, коли після оста-
точної відставки він вирішив піти на роботу за фахом»256.

Отже, Петро Шелест вирішив, що ще може працювати за фахом, 
повернутися до свого заводського минулого. Він почав особисто 

Пенсійне посвідчення Петра Шелеста
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ходити на різні заводи у пошуках ро-
боти. Зустрічали привітно, а потім ви-
являлося, що роботи саме зараз немає, 
але може пізніше з’явиться... Шелест 
зрозумів, що існує якесь табу на його 
самостійне працевлаштування.

Тоді він звернувся до Леоніда 
Брежнєва. Той спочатку хотів його 
«відфутболити», проте за наполяган-
ням Шелеста зателефонував до секре-
таря ЦК КПРС Дмитра Устинова. Той 
у свою чергу – до вже згадуваного ра-
ніше міністра авіаційної промисловос-
ті СРСР Петра Дементьєва. Останній 
влаштував Петра Шелеста на роботу 
начальником дослідно-виробничого 
конструкторського бюро на заводі 
при Долгопрудненському дослідно-

конструкторському бюро автоматики. Там партійний «націоналіст» 
пропрацював понад десять років. Отримував, до слова, 50 рублів 
на місяць, оскільки пенсія його становила 450 рублів. Через це від 
повної зарплати змусили відмовитися. «Там, – згадував Шелест, – 
4,5 тисячі працювало людей. Конструктори заготовляли креслення, 
а я робив літак – дослідно-конструкторський зразок і відправляв 
на серійний завод»257.

Віталій Коротич, який з 1978 року став головним редактором 
журналу «Всесвіт», тоді часто їздив до Москви на різні великі фору-
ми. І ось одного разу в Кремлівському палаці з’їздів він випадково 
зустрівся з Петром Шелестом. «На мій великий подив, – згадував 
Коротич, – він мене впізнав. Було ще пару зустрічей. Він мене роз-
питував про Україну, було видно, як він жахливо за нею тужить… 
Уся ця московська маячня була для нього тягарем»258.

У 1985 році Петро Шелест пішов на справжню (не політичну) 
пенсію. Новий міністр авіапромисловості Аполлон Сисцов* (Петро 

*  Сисцов Аполлон Сергійович (1929–2005) – державний діяч, у 1981–
1985 роках – перший заступник, у 1985–1991 роках – міністр авіаційної 
промисловості СРСР.

Петро Шелест.  
Серпень 1978 року
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Дементьєв помер 1977 року) Шелеста навіть не хотів відпускати на 
пенсію, але довелося. Дали грамоту, оголосили подяку. «Міністр, – 
згадував Шелест, – на пам’ять залишив посвідчення постійне, щоб 
на будь-яке підприємство Міністерства авіаційної промисловості я 
міг без перепустки проходити»259. Після цього Петро Шелест пра-
цював тільки в Комісії партійного контролю Краснопресненського 
районного комітету КПРС.

Характерно, що майже синхронно з батьком, у 1984 році, на 
пенсію вийшов і старший син Петра Шелеста Борис Петрович. 
У 1975 році його перевели на посаду начальника філії навчально-
льотного відділу Ворошиловградського вищого училища штурманів 
у місті Жданові. Згодом, 1977 року, почали «витісняти» і звідти. 
Він переїхав до Москви, де працював до пенсії в одному з науково-
дослідних інститутів.

Я підтримував теплі стосунки з Борисом Шелестом до його від-
ходу у вічність у 2019 році. Разом ми започаткували фонд родинних 

Петро Шелест з синами Віталієм (крайній ліворуч) і Борисом  
(у центрі). Початок 1960-х років
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документів Петра Шелеста у Центральному державному архіві 
громадських об’єднань України в Києві. Борис Петрович активно 
сприяв цьому й передав чимало цінних документів.

У Москві опинився і молодший син – Віталій Петрович. Він 
згадував, що до осені 1973 року Щербицький і його оточення визна-
чилися: «Нам Шелестів в Україні не треба». Керівництво Академії 
наук УРСР порадило заступникові директора Інституту теоретичної 
фізики шукати варіанти. У 1974 році Віталію Петровичу допоміг із 
влаштуванням в Інституті математики в Москві академік Микола 
Боголюбов. І тут у Віталія Шелеста на нервовому ґрунті відкри-
лася виразка. Лише через два місяці він прийшов до президента 
АН УРСР Бориса Патона і повідомив про свій переїзд. Той сказав: 
«Ви правильно зробили. Ви – мудра людина»260. А у 1985 році, 
ще за життя Петра Шелеста, з’явиться 12-й том другого видання 
«Української радянської енциклопедії». За статусом там мала бути 
й з’явилася стаття про члена-кореспондента АН УРСР Віталія Ше-
леста. А от про його батька, який очолював парторганізацію УРСР, 
статті не було261. На жаль, у 2020 році Віталій Петрович, з яким я 
підтримував ділові й дружні контакти, пішов з життя.

Тільки під час горбачовської перебудови відбулося своєрідне 
«повернення в історію» Петра Шелеста. До нього на одну з дер-
жавних дач Ради Міністрів СРСР почали навідуватися гості, щоб 
узяти інтерв’ю. У квітні 1989 року з Києва приїхав тоді ще історик 
Дмитро Табачник. Саме тоді Шелест сказав: «Може, перед кимось 
я і досі винен, але прагнув прислухатися до думки вчених, фа-
хівців, майстрів своєї справи завжди. До цього привчився ще на 
виробництві – там без фахівців пропадеш. Точно так і в республі-
ці – інтелігенцію прагнув підтримувати, особливо молодь. А те, що 
“пробили”, “довели” і заснували Шевченківську премію як найвищу 
нагороду республіки, яка присуджується тільки раз у житті, те, 
що прийняли спеціальну постанову Ради Міністрів про створення 
державного заповідника на Хортиці, цим пишався і пишаюся досі. 
Так само, як і тим, що брав посильну участь у захисті прекрасних 
кінострічок Юрія Іллєнка, у створенні Музею-заповідника україн-
ської народної архітектури і побуту в селі Пирогове»262.

У червні 1989 року з Петром Шелестом розмовляв москов-
ський журналіст Андрій Караулов263. Навесні 1990 року до Шелеста 
приїздив спеціальний кореспондент журналу «Україна» Микола 
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Пам’ятний камінь на острові 
Хортиця з ім’ям Петра Шелеста. 

2011 рік. Фото Ю. Шаповала

Зліва направо: Петро Шелест, секретар Правління Спілки 
письменників СРСР Георгій Марков, Голова Ради Міністрів УРСР 

Іван Казанець, Олександр Корнійчук. Мітинг на могилі Тараса 
Шевченка. Канів, 31 травня 1964 року. Фото Є. Ряпасова
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Шудря, який згодом надрукував інтерв’ю 
з ним264. А ось яким побачив Шелеста у 
жовтні 1989 року київський журналіст Ва-
дим Бойко: «Мене він зустрів бадьоро. У до-
брому здоров’ї і гарному настрої. Одразу ж 
почав жартувати, сипати метафорами. А я, 
зізнатися, був збентежений: як-не-як йому 
все-таки вісімдесят другий рік. І коли б не 
голена наголо голова, що була дуже славно-
звісна в 60-ті роки і дала розвиток модно-
му захопленню партгоспактиву України тих 
років, я б ні за що не повірив, що переді 
мною – Петро Юхимович Шелест»265.

Уперше після відставки Шелест зміг 
приїхати до Києва. Він давно мріяв про це, 

але йому не дозволяли. Лише одного разу наприкінці 1970-х років 
дорогою до Ростова-на-Дону він проїхав через Україну, зупинився 
в Харкові. До Києва потрапив уперше після відставки 1990 року. 
Він провів декілька публічних виступів, які викликали великий 
інтерес.

Інтерв’ю з ним для преси і телебачення зробив згаданий Дмит-
ро Табачник, який потім головував на його виступах. У виступах, 
інтерв’ю Петро Шелест давав амбівалентні оцінки процесам де-
мократизації, підкреслював, що необхідний більший суверенітет 
УРСР, а не вихід її з СРСР.

У перебудову записками Петра Шелеста нібито зацікавився 
Михайло Горбачов*. Він передав через Голову Комітету партійного 
контролю Михайла Соломенцева** прохання ознайомитися з ними. 

*  Горбачов Михайло Сергійович (нар. 1931) – один із керівників КПРС, 
у 1985–1991 роках – генеральний секретар ЦК КПРС, Голова Президії Верхо-
вної Ради СРСР (1989–1990), перший і єдиний Президент СРСР (1990–1991), 
лауреат Нобелівської премії миру (1990). Ініціатор політики перебудови, що 
сприяла колапсу СРСР. Після відставки очолив Міжнародний Горбачов-Фонд 
у Москві. 

**  Соломенцев Михайло Сергійович (1913–2008) – партійний і державний 
діяч, у 1966–1971 роках – завідувач відділу важкої промисловості ЦК КПРС. 
Одночасно, у 1966–1971 роках, – секретар ЦК КПРС. У 1971–1983 роках – Го-
лова Ради Міністрів РРФСР, у 1983–1988 роках – Голова Комітету партійного 
контролю при ЦК КПРС. 

Петро Шелест.  
Червень 1979 року
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Дмитро Табачник бере інтерв’ю у Петра Шелеста. 1989 рік

Афіша 1990 року
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Шелест сказав, що ще не закінчив роботу, але варіант рукопису 
в машинописному вигляді передав. Жодних інших реакцій з боку 
генсека та його оточення більше не надходило. А Шелест ані про 
свій рукопис, ані про себе не нагадував.

У жовтні 1990 року, перебуваючи в лікарні, він пише листа 
до редакції київської газети «Правда України» під назвою «Я вірю 
в розум народний...». Вітаючи факт прийняття Верховною Радою 
Декларації про суверенітет України, що була прийнята в липні того 
самого року, Шелест звертає увагу на те, що «саме зараз особливо 
активізувалися сили, які виступають проти укладання Союзного 
договору, закликаючи до виходу України з Радянського Союзу». 
Він вимагає застосувати закон проти бунтівників і додає: «Суве-
ренна Україна... повинна і може стати республікою матеріального 
благополуччя, гідного вирішення соціальних питань, розвиненої 
національної культури. Але навіщо ж розривати зв’язки з Росією, 
з іншими суверенними республіками у складі федерації нового, 
по суті справи, Радянського Союзу?»266 Закликаючи комуністів 
«вийти з окопів» і очолити перебудову, Шелест зазначає, що вони 

Петро Шелест з дружиною Іраїдою Павлівною на державній дачі 
під Москвою. 1988 рік
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здають одну позицію за іншою, у той час, коли «повинна бути 
тверда упевненість, а не медузоподібність у діях...»267

А далі Петро Шелест звертається до українців: «Дорогі мої 
співвітчизники, мій рідний український працелюбний та інтерна-
ціональний народе! Будьте пильні, не дайте себе ошукати гаслами 
фальшивої демократії, політичної демагогії, екстремізму і нігілізму. 
Сила наша в єднанні на здоровій політичній і моральній основі, в 
піднятті загальної і політичної культури, моральності»268.

Усі ці пасажі в партійній газеті зайвий раз засвідчили, на-
скільки далекими від реалій були обвинувачення Шелеста в «на-
ціоналізмі».

1 грудня 1991 року в московському «Президент-готелі» Пе-
тро Шелест зустрівся із Збіґнєвом Бжезинським. Організував цю 
зустріч Віталій Петрович Шелест. Бесіда, що проходила у дуже 
визначному політичному контексті (саме цього дня проводився 
референдум про незалежність України), тривала дві години. Звісно, 

Петро Шелест виступає на відзначенні 70-річчя авіазаводу № 473, 
яким колись керував. Київ, 1990 рік
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Бжезинський поставив питання: «Сьогодні 
Україна стала незалежною, які почуття ви 
переживаєте?»269

Шелест замислився, а потім, за слова-
ми його молодшого сина, відповів так: «Я 
не знаю: мені радіти, тому що моя країна 
стала незалежною, або засмучуватися, тому 
що загинула інша моя країна, якій я слу-
жив усе життя?»270 І ще Віталій Петрович 
наводив слова, сказані його батьком після 
колапсу Радянського Союзу: «Вісімнадцять 
років правління Брежнєва довели державу 
до того, що прогнив її фундамент»271.

Мабуть, із відчуттям подвійної лояль-
ності Петро Шелест і доживав відведений 

йому земний час. Тоді він часто спілкувався з онуком – Петром 
Борисовичем, істориком за освітою. Від нього відомо, що його дід 
неоднозначно ставився до горбачовських починань і реформ, а Бо-
риса Єльцина* взагалі не сприймав. До слова, якийсь час Єльцин 
жив на сусідній із шелестівською дачі.

Прикметно, що Петро Шелест майже нічого не говорив про 
нову українську політичну еліту. Єдиним діячем, про якого він 
висловився, був Леонід Кравчук, що згодом став першим прези-
дентом України. Коли Кравчук 1994 року програв президентські 
вибори Леоніду Кучмі, Шелест висловив жаль і навіть попросив 
онука передати це за нагоди особисто Кравчуку272.

Петро Юхимович Шелест пішов з життя 22 січня 1996 року в 
Москві. Здоров’я у нього в принципі було міцне генетично. Лише 
у 1995 році йому видалили апендицит. Схоже, що наркоз підірвав 

*  Єльцин Борис Миколайович (1931–2007) – політичний і державний діяч, 
перший Президент Російської Федерації (1991–1999). 31 травня 1997 року 
разом із другим Президентом України Л. Кучмою в Києві підписали «Дого-
вір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною та Російською 
Федерацією». Загалом у відносинах з Україною займав позицію реалізму 
та прагматизму, але в інших міжнародних справах намагався закріпити 
за Росією як правонаступницею СРСР статус «великої держави». 31 грудня 
1999 року оголосив про свою дострокову відставку та передав президентські 
повноваження прем’єр-міністрові В. Путіну.

Петро Шелест.  
1993 рік
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його серце. Отже, Петро Шелест доживав у Росії і там пішов у кра-
щий зі світів. Проте він точно знав, що до України повернеться.

Згідно із заповітом Петра Шелеста, він похований у Києві. 
За словами Віталія Шелеста, це було «абсолютно тверде бажання 
батька. Мені здається, що воно пов’язане з відчуттям національ-
ного романтизму, ностальгії. Петро Юхимович дуже пишався тим, 
що серед його предків були сотники Війська Запорізького... При-
належність до українського козацтва для Петра Юхимовича була 
дуже важливою, йому хотілося лежати в рідній землі. Він не міг 
зрадити родову пам’ять»273. Іще одну характерну деталь пригадала 
дружина Іраїда Павлівна: у родині завжди говорили російською, 
але перед смертю її чоловік марив українською...

13 червня 1996 року урну з прахом Петра Шелеста підза-
ховали до могили його тещі на Байковому кладовищі в Києві*. 

*  Теща Петра Шелеста Дарина Петрівна померла в червні 1970 року. 7 лип-
ня 2007 року до цієї ж могили підпоховали прах дружини Петра Юхимовича 
Іраїди Павлівни, яка пішла з життя 11 лютого цього ж року.

Онуки Петра Шелеста (зліва направо): Дмитро, Петро і Олексій. 
2012 рік
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За словами очевидця, людей під час прощання було небагато, а 
з відомих він помітив тільки тодішнього Голову Верховної Ради 
України Олександра Мороза і колишнього секретаря ЦК Компартії 
України Якова Погребняка. Були, проте, віддані військові почесті 
на державному рівні.

Підбиваючи підсумки, нагадаю слова Петра Шелеста: «У кожно-
го часу свої прикмети»274. Наважуся додати: у кожного часу також 
своя правда. Не забуваймо: за часів Петра Шелеста правдою було 
переважно те, що писала газета «Правда» – центральний друко-
ваний орган правлячої Компартії Радянського Союзу. Згаданий 
партійний орган Петра Шелеста спочатку підтримував, потім із не 
меншим ентузіазмом таврував, а далі на довгі роки просто «забув» 
про нього. «Повернувшись» на історичну мапу України під час пе-
ребудови, Шелест, схоже, знов «зникає» з неї за умов декларованої 
у 2015 році та підкріпленої законами декомунізації.

Тим часом, як видається, не треба забувати і про Петра Ше-
леста, і про комуністичних діячів, до когорти яких він належав, і 

взагалі – не варто забу-
вати про добу комунізо-
ваної України та її роль 
у «червоній імперії», 
тобто в СРСР. Не варто 
з багатьох міркувань, 
передусім тому, щоб не 
повторювати хиб ми-
нулого і, власне, точно 
розуміти, чим це минуле 
було для України, для її 
народу і для її політич-
ного класу.

Могила Петра Шелеста на 
Байковому цвинтарі в Ки-
єві. Березень 2020 року. 
Фото Ю. Шаповала
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Недаремно вважається, що найскладнішою проблемою у сприй-
нятті історії України (особливо політичної) є синтез антагоністич-
них політико-ідеологічних напрямів. З огляду на своє небезпечне 
географічне положення, що підтвердила анексія Росією Криму і 
розпочата у 2014 році російська агресія на сході нашої країни, 
Україна лише тоді має шанс вистояти, коли суспільство зможе 
мирно розв’язати внутрішні суперечності та згуртуватися проти 
зовнішньої агресії чи тиску. А для цього треба просто усвідомити, 
що напрями, які колись протистояли один одному, мусять опану-
вати мистецтво конструктивної співпраці.

У цьому колосальну роль грає формування широкого погляду 
на історію, що охоплював би всі, а не лише селективні аспекти 
минулого. Включно з тими, які колись вважалися несумісними. 
«Потрібен, – зауважував Іван Лисяк-Рудницький, – такий спосіб 
мислення, який дає змогу мати в Лондоні одночасно пам’ятники 
Карлові І й Оліверові Кромвелю. Така постава не означає, що не 
можна критикувати окремих осіб, угруповання чи ідеї або ставати 
на якусь із двох протилежних сучасних позицій. Але вона вимагає 
всеохопного підходу, при якому минулі і сучасні духовні і матері-
альні досягнення нації розглядаються як спільне надбання, а не 
як заслуга якоїсь однієї фракції. І, навпаки, це також передбачає 
готовність узяти на себе частку моральної відповідальності за 
помилки і хиби своєї нації, навіть якщо їх припустилися окремі 
групи або особи»275.

У політичній історії України ХХ століття Петро Шелест постає 
часом парадоксальним діячем. Проте навряд чи підлягає сумніву 
те, що він був виразним представником місцевої еліти, яка напо-
лягала на радянському українському, а не на загальнорадянському 
суверенітеті. Зрозуміло, що він ніколи не був «націоналістом», 
у чому його звинувачували із суто політичних, а також деяких 
інших, пов’язаних із його особистими якостями, причин. Якщо 
вже говорити про Шелеста як про «націоналіста», то його радше 
можна вважати (за формулою Ендрю Вілсона)276 «контекстуальним 
націоналістом» – не так в думках, як у фактичних діях.

Разом із тим немає сумніву, що Петро Шелест належав до тих 
діячів, які були переконані, що комуністичні цілі можна осягну-
ти лише в національному контексті і що комуністична ідеологія 



«Історія ще скаже своє слово».  Замість післямови

192

може мати вплив на місцеве 
населення, лише промовля-
ючи до нього його власною 
мовою. Ці переконання ав-
томатично ставили цих ді-
ячів у двозначну позицію. В 
очах своїх патріотично на-
лаштованих співвітчизни-
ків вони були спільниками 
російських окупантів, а їхні 
партійні товариші дивилися 
на них із певною підозрою, 
як на латентних націоналіс-
тів, а в кращому разі як на 

якихось (дефініцій не бракувало) ухильників.
...Коли у вересні 1971 року помер Микита Хрущов, Шелест 

зробив такий запис: «...В політичній діяльності відповідає не тільки 
той, хто веде, а й ті, хто дозволяє себе “вести”. В політиці, тим паче 
у великій політиці, завжди трапляється найвитонченіша брехня, 
а в боротьбі за владу часто найближчі соратники вдаються до 

інтриганства, лестощів, обману, викрив-
лення істини і навіть злочинів, як це було 
з Хрущовим. Чому так з ними вчинили, 
історія ще про це скаже своє слово»277.

Не викликає сумніву те, що треба ак-
тивно продов жувати дослідження «доби 
Шелеста», уникаючи односторонніх ак-
центів. Проте вже тепер наявний доку-
ментальний і фактичний матеріал дає 
підстави стверджувати: випадок із Пе-
тром Шелестом є типовим для радянської 
політичної системи. Він яскраво ілюструє 
стиль конкурентної боротьби у вищих 
ешелонах влади. Боротьба прямувала 
не на формування широкої громадської 
думки, коли лідери змагаються за голоси 
виборців, за їхню довіру, демонструючи 

Рідкісне фото: на пенсії Микита 
Хрущов захопився фотополюванням. 

Петрово-Дальнєє, 1967 рік

Останнє фото  
Микити Хрущова. 
Липень 1971 року
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міру компетентності та професіоналізм керівника. Навпаки, основні 
акценти переносилися на довгострокове кулуарне протистояння, 
що передбачало інтриги, підсиджування конкурента, комбінації, 
що мають на меті його дискредитацію. А вже після того починався 
публічний ритуал вигнання.

У цьому контексті історія з Петром Шелестом має неабияке 
значення ще й з огляду на спроби реабілітації Леоніда Брежнєва. 
Цей процес виявився очевидним після видання у 2016 році у Мо-
скві тритомника його робочих і щоденникових записів278. Наприк-
лад, Сергій Кудряшов, відповідальний редактор цього видання, 
в одному з інтерв’ю переконував у тому, що Брежнєв мав навіть 
певну емпатію до поваленого за його активної участі Микити 
Хрущова, думав про те, «як забезпечити опальному Хрущову від-
носно комфортне життя. У підсумку йому залишили добрий дім, 
дачу, машину, охорону»279. Проте добре відомо, що Хрущову (і він 
про це сам писав у спогадах, які спочатку частково передав для 
друку на Захід) все дісталося задля того, щоб КДБ міг пильнувати, 
слідкувати за кожним кроком колишнього «вождя».

Проте історія з політичним сходженням і падінням Петра Ше-
леста, що ви знайшли її в цій книжці, дозволяє поставити дещо інші 
акценти й підважує формулу, яку дехто нині намагається запро-
вадити щодо радянської доби взагалі та щодо брежнєвського часу 
зокрема: «все було погано, але все було добре». Біографія Петра 
Шелеста, його спогади формують зовсім інший образ і того часу, і 
московських керівників, і їхніх українських сикофантів. Останніх, 
особливо Володимира Щербицького, за років після проголошення 
незалежності України вперто міфологізують, зображуючи винятко-
во мудрим і далекоглядним керівником. Присвячені йому спогади, 
видані на сьогодні в Україні, занадто формальні, грішать однобіч-
ністю, політичною сервільністю і здебільшого написані людьми, 
які ніколи не перебували у його реальному «ближньому колі»280.

Значно точніше оцінив діяльність Щербицького Вадим Скура-
тівський: «Країна посередині Європи опинилася без європейської 
культури; захованої, замурованої у спецхранах. Без національної 
пам’яті. Будь-яка серйозна спроба подивитися у минуле розцінюва-
лася як буржуазний націоналізм, що з ним безперестанку воював ге-
нерал Федорчук, Голова КГБ з кругозором беріївського функціонера. 
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В.В. Щербицький нацькував якогось Маланчука на українську 
культуру, надавши йому чи не диктаторські повноваження»281.

...Петро Шелест мріяв пережити своїх кривдників. Саме так 
і сталося. Леонід Брежнєв перебував біля «партійно-державного 
керма» понад 18 років, а з життя пішов у листопаді 1982-го. Воло-
димир Щербицький після понад 17-річного перебування при владі 
пішов у відставку у вересні 1989-го, а помер в лютому 1990 року, 
коли в Україні почався незворотній рух у бік незалежності.

Леонід Брежнєв залишив по собі спогади, підготовлені групою 
«літературних рабів», і тому по-письменницьки «гладкі», майстерно 
відредаговані. Згадана вже його трилогія – «Мала земля», «Відро-
дження», «Цілина» – обговорювалася на різного роду партійних 
форумах і була оголошена для комуністів у Радянському Союзі 
«канонічною». Щербицький, як «закритий» і дуже обережний діяч, 

Петро Шелест у своїй московській квартирі. 1991 рік
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мемуарів не залишив. Гадаю, що 
багато про що (зокрема, і про 
те, що показано в книжці, яку 
ви тримаєте в руках) він просто 
не хотів згадувати.

Петро Шелест залишив свої 
щоденники, трохи доповнені 
спогадами. Дуже часто мож-
на почути, що вони, мовляв, 
суб’єктивні, емоційні, написані 
з позиції глибокої особистої об-
рази тощо. А які тексти пишуть-
ся без емоцій і суб’єктивізму? 
Зрозуміло, записки Шелеста, як 
і мемуарний жанр взагалі, слід 
сприймати критично, чимало 
тверджень необхідно верифіку-
вати, уточнювати.

Я готував два українських видання його записок і спогадів. І 
вирішив, що вони повинні містити не лише тексти самого Петра 
Шелеста, а й документи його часу, спогади про нього (у тому числі 
й неупереджені). Безумовно, Петро Шелест у своїх текстах іноді 
дуже емоційний, його спалює образа, на нього тисне прикрість.

Проте у його записах є одна якісна і найважливіша перевага: 
він щирий, на відміну від усіх своїх опонентів. Причому він не 
особливо лукавить навіть тоді, коли намагається «обілити» себе. 
Можливо, ця риса – щирість – і робить його особу (на відміну 
від політичних «сірих вовків», як, наприклад, Леонід Брежнєв чи 
Володимир Щербицький) цікавою для дослідження. Не знаю, для 
кого як, а для мене це безсумнівно.
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