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1.5. CHARACTER OF THE WRITER IVAN CHENDEY 

 

1.5. ХАРАКТЕР ЛІТЕРАТОРА ІВАНА ЧЕНДЕЯ 

 

Про внесок в українську літературу прозаїка Івана Чендея (20 травня 1922 – 

29 листопада 2005), лавреата Шевченківської премії 1994 р., сказано чимало. 

Здебільшого сприймається він бунтівним трибуном, який засобами красного 

письменства в публічних дискусіях, в епістолярії та мемуаристиці нерідко 

нищівно характеризував нелюбих сучасників, головним чином, не далі крайової 

межі. 

Уже й сам Чендей заслуговує виступити чільним героєм у художніх і 

документальних творах на широкоформатному тлі строкатого оточення і 

динамічного часу, на який припав його творчий лет, розквіт і згасання. 

Немалу частину життя Іван Чендей належав і прагнув належати до 

літературних функціонерів, яких рекрутувала радянська влада для утвердження 

та зміцнення тоталітарного режиму на західних українських землях, 

приєднаних до УРСР у складі СРСР внаслідок Другої світової війни. Це 

номенклатурне відгалуження служило ідеологічним рупором величезної 

держави – «шостої частини суші Землі» – і займало привілейоване суспільне 

становище зі стабільними матеріальними статками. 

У достовірності того неважко переконатися, переглянувши документи і 

матеріали Державного архіву Закарпатської області. Так, у фонді Р-1339 зібрано 

283 справи про діяльність Закарпатської організації Спілки письменників України 

1946-1986 рр. Натомість у фонді ПР-2247 представлена її первинна організація 

Комуністичної партії України. А це 36 справ за 1951-1988 рр. Як комуніст, а потім 

вимушено безпартійний, Іван Чендей у багатолітньому колі спілкування фігурував 

у різних іпостасях, розважливих і примирливих, споглядальних і настановних, 

епатажних чи лояльних до панівного ладу. 

Розгляньмо політичні обставини, в яких він діяв як митець і людина. 

Промовистим документом є «Історична довідка про біографію Закарпатської 
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організації Спілки письменників України» від 15 жовтня 1986 р. [6, арк. 1-5]. 

Мовиться, що Закарпатське відділення Спілки радянських письменників 

України створене в Ужгороді 4 червня 1947 р. У вересні 1976-го юридичне 

найменування «відділення» замінили на «організацію», раніше вживали й 

термін «філія». 

Станом на 15 жовтня 1986 р. цей структурний підрозділ нараховував 

30 членів Спілки письменників України, які автоматично вважалися членами 

Спілки письменників СРСР. Це було закрите одержавлене громадське 

об’єднання – кастового типу, діяльність якого, починаючи зі вступної 

процедури, регламентувалася, регулювалася, спрямовувалася і контролювалася 

ідеологічними службовцями КПРС від обласного рівня і вище. 

Образно кажучи, в тій касті заправляли специфічні правила гри 

політичного й соціального пристосуванства і конформізму, на які добровільно 

погоджувались усі учасники, очікуючи й отримуючи взамін усілякі щедроти. 

Одночасно безперервна внутрішня конкуренція провокувала наелектризовану 

атмосферу і неприязні стосунки, що типово для всіх колективів, де достатньо 

особистостей з уявою та мисленням. 

За сорок років (від 1947-го) закарпатські письменники оприлюднили 

загалом 547 художніх книжок, звісно, державним коштом. Із них 73 видали 

іноземними мовами, у тому числі (й найбільше) мовами народів СРСР. 

Одночасно вони переклали з чужих мов майже стільки ж – 68 книжок. Крім 

того, за їхньої участі вийшло 58 колективних альманахів і збірок. Як і гонорари, 

видавничі наклади у вказане сорокаліття істотно вищі за попередні та наступні 

періоди крайової історії. Та й коло читачів далебі ширше. 

Керівниками – відповідальними секретарями відділення / філії / організації 

в радянський час обирали дев’ятьох літераторів (поетів і прозаїків) у такій 

послідовності: Андрій Патрус-Карпатський у червні-жовтні 1947 р., Андрій 

Гойда в жовтні 1947 – вересні 1954 рр., Іван Чендей – двічі – у вересні 1954 – 

січні 1959 рр. та в березні 1968 – грудні 1970 рр., Володимир Ладижець у січні 

1959 – лютому 1961 рр., Михайло Томчаній у лютому 1961 – лютому 1963 рр., 
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Йосип Жупан у лютому 1963 – травні 1965 рр., Петро Угляренко в травні 1965 – 

березні 1968 рр., Юрій Мейгеш у грудні 1970 – квітні 1983 рр. Відтак до 1996 р. 

закарпатських письменників очолював Василь Вовчок. 

Отже, Іван Чендей майже сім років у класичну тоталітарну добу трудився 

добре оплачуваним літературним функціонером у продуктивному віці –         

32-48-літнім. Аргументуємо це твердження штатним розписом і кошторисом 

витрат на утримання адміністративно-управлінського персоналу Закарпатської 

організації Спілки письменників України 1969 р., де мовою діловодства 

зазвичай служила російська. У ній працювали на постійній основі три особи 

зі щомісячними посадовими окладами в карбованцях: відповідальний     

секретар – 170, бухгалтер – 70, кур’єр-прибиральниця – 60 [2, арк. 1]. 

Середня зарплата тоді в радянській Україні складала близько 115 крб. 

Отож І. Чендей заробляв щомісяця чимало і без урахування значних гонорарів 

за різноманітні публікації. 

Коли Чендей втратив літературно-номенклатурну посаду, то небавом оплата 

її зросла ледь не на десяту частину. Відповідно до штатного розпису апарату 

управління на 1986 р. Закарпатської організації Спілки письменників України 

(затвердив перший секретар правління Спілки Павло Загребельний) у ній на 

постійній основі трудилися вже чотири особи зі щомісячними окладами в 

карбованцях: відповідальний секретар – 185, консультант з літератури – 170, 

бухгалтер – 90, кур’єр-прибиральниця – 70. Річний ліміт на їхнє утримання 

склав 7120 крб. [7, арк. 1]. 

Як відомо, Іван Чендей належав до заможної радянської письменницької 

аристократії. Володів добротним будинком (стару будівлю у 1980-х рр. замінив 

новою, ошатнішою) на просторій земельній ділянці в престижній мальовничій 

місцині практично середмістя Ужгорода навпроти затишного номенклатурного 

готелю-ресторану «Дружба» союзного значення. 

Його колеги теж не бідували. Як свідчать «Дані про роботу 

письменницької організації в період між з’їздами (1981-1986 рр.)» від 21 січня 

1986 р. [6, арк. 1], радянська влада подбала про покращення їхніх житлових 
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умов «за рахунок дольових і місцевих фондів». Закарпатські письменники тоді, 

за п’ятирічку, одержали 11 квартир, зокрема 1 чотирикімнатну, 4 трикімнатні, 

4 двокімнатні, 2 однокімнатні. 38% від загалу, себто 29 осіб станом на 

червень 1986 р., збагатилося високоліквідною міською нерухомістю – 

подарунком від тоталітарної держави, своєрідною платою за лояльність і 

вірність. 

До того ж, Закарпатський обласний виконавчий комітет 10 лютого 1979 р. 

ухвалив рішення про відведення земельних ділянок під колективні сади і 

виноградники та будівництво літніх будинків. Всього державним й 

одержавленим юридичним особам виділили 492 земельні ділянки загальною 

площею 22,63 га. На «Закарпатське відділення Спілки письменників», як 

зазначено, припало 5 ділянок площею 0,21 га, або кожна по чотири сотки з 

лишком. Одну з них надали й знаному поетові Петрові Скунцю, котрий саме 

працював літературним консультантом в обласній письменницькій організації, 

отримуючи стабільну заробітну платню в розмірі 170 крб щомісяця [5, арк. 6]. 

Побутують літературно-фольклорні перекази, що мають реальну основу, 

про утиски і переслідування Івана Чендея після його виключення з 

Комуністичної партії Радянського Союзу, в якій перебував від грудня 1951-го 

до листопада 1970 р. Один із цих сюжетів – про десятилітнє відлучення від 

гонорарних публікацій – детально спростовано [8; 9, с. 43; 10, с. 345]. Бо 

фактично Чендей не друкувався лише два роки – у 1973-му і 1974-му. 

Втративши в грудні 1970 р. виборну посаду відповідального секретаря, що 

гарно оплачувалася, не потребувала неабияких зусиль і напруженого трудового 

графіка, Іван Чендей змушений заповнити теж не надто клопітну інженерну 

вакансію в обласному управлінні державного підприємства «Сільгосптехніка». 

Але з удвічі меншим заробітком. І без доходів від творчості. 

Наділений вольовим характером, Іван Чендей невтомно апелював до 

сановників. Заприязнився з Федором Овчаренком і Валентином Маланчуком, 

секретарями центрального комітету КПУ з ідеології відповідно 1968-1972 та 
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1972-1979 рр. Прикметно, що в травні 1975-го в його дім на очах і в супроводі 

обласної номенклатури навідався Маланчук як благодійник і протектор. 

Шестирічний осуд, у березні 1969 – травні 1975 рр., Івана Чендея бачився в 

Києві ділом локальним – обласного масштабу. Чендей перейшов би справді 

застережну червону лінію, коли б у творах зачепив за живе союзну і 

республіканську верхівку. Та він не рубав ніколи сук, на якому сидів. 

Після виключення з КПРС І. Чендей надалі належав до письменницької 

касти і користався привілеями, хоча менше, ніж бувало. Це засвідчують 

протоколи засідань бюро і загальних зборів Закарпатської організації Спілки 

письменників 1972 р. Так, бюро в складі п’яти осіб – Іван Долгош, Юрій 

Мейгеш, Петро Скунць, Петро Угляренко, секретар первинної організації КПУ 

Василь Вовчок – 24 березня 1972 р. наявні 400 крб на творчі відрядження на 

весь рік розподілила між трьома письменниками. Зокрема, Іванові Чендею 

надали 150 крб, одну з найбільших часток [4, арк. 34]. 

Доти його, як порушника встановлених правил, вивели зі звичної зони 

комфорту. Як варіант, зарадити спустошенню сімейного бюджету могла зміна 

виду професійної діяльності. Втім, Чендея вабив прожиток лише з 

письменницької праці, а не з якої-небудь фізичної чи педагогічної. Він 

винятково себе бачив і називав літератором. 

Свій рубікон Іван Чендей безповоротно перейшов. Яким чином? 

Відповідає на це запитання протокол засідання бюро Закарпатської організації 

Спілки письменників від 2 грудня 1970 р. [3, арк. 40-41]. Зібралися вісім членів 

бюро – Юрій Балега, Юрій Керекеш, Вільмош Ковач, Фелікс Кривін, Юрій 

Мейгеш, Михайло Томчаній, Петро Скунць, Іван Чендей. Завітали комуністичні 

функціонери – секретар первинної організації Василь Вовчок, секретар 

Ужгородського міського комітету Степан Туряниця, завідувач відділу агітації 

та пропаганди Закарпатського обласного комітету Василь Керечанин. 

Засідання зумовила дивовижна для радянської пори колізія: виключений з 

КПРС Іван Чендей очолював далі крайових письменників. Річ у тім, що 

буквально днями, 27 листопада 1970 р., секретаріат центрального комітету 



62 

Комуністичної партії України в Києві відхилив апеляцію і підтвердив рішення 

Ужгородського міськкому й Закарпатського обкому про виключення Івана 

Чендея з членів КПРС «за наклеп на радянську дійсність, вихваляння та 

ідеалізацію минулого, попівщини в книзі «Березневий сніг» і невідвертість». 

Видно, як ідеологічні провини в тодішню добу тісно перепліталися з 

етичними. Однопартійці відмітили в Чендея брак важливої позитивної риси 

особистості, що виявляється в щирості, чесності, правдивості, гармонії між 

реальними почуттями і намірами стосовно інших людей. Тобто хвалив тих, які 

його славили, і ганив їх перегодом, якщо вчинили не за його сценарієм. 

Загнаний в глухий кут, Іван Чендей погодився зі зміною керівника і 

зауважив, що запропонував безрезультатно аж три варіанти виправдувально-

покаянної статті для преси. Примітив, що від нього твердо вимагали визнати 

відхід у повісті «Іван» від соціалістичного реалізму і партійних позицій. Та він 

не погодився з настійливими вимогами і з тим, що за книжку письменника 

можна виключити з партії. Насамкінець розпачливо промовив у безвиході: 

«Якщо члени бюро хочуть, щоб я встав і сказав: «Прошу звільнити мене від 

виконування обов’язків відповідального секретаря», то я встаю і заявляю так». 

Власне, тому й зібралися присутні, цього чекали і дочекались. 

Вимушено подавши у відставку, Іван Чендей водночас погодився на 

компромісну кандидатуру наступника – Юрія Мейгеша, теж прозаїка. Що той 

добре підготує грядущі звітно-виборні збори, вдоволено закинув гостру 

іронічну шпильку багатолітній противник Івана Чендея – літературознавець 

Юрій Балега, тоді декан факультету романо-германської філології 

Ужгородського державного університету: «Я не можу взятись за ту функцію, бо 

не маю підтримки від безпартійних». Себто Чендея. Членство в КПРС в ту пору 

неабияк вивищувало амбіційних над пересічними безпартійними масами. 

Як не дивно, із відповідального поста Іван Чендея увільнили тихо і 

нескандально – за власним бажанням – у цілком нейтральній стилістиці без 

зазначення мотивів, причин, приводу. На виборних посадах отак повелося 
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віддавна. Нічого особистого, як завше кажуть досі в схожих випадках. Однак 

його подальше членство в Спілці письменників навіть не підлягало сумніву. 

Коли хто візьметься за твір про І. Чендея, згаданий на початку, то не обійде 

напруженого протиборства з таким колоритним персонажем, як Ю. Балега            

(1928-2016). Воно спалахувало і тліло десятиліттями. Обидва потратили багато 

життєвої енергії та показали відверто свої моральні риси в несподіваних ракурсах. 

Але на схилі віку вони помирилися та вже спільно відстоювали саме українські 

національні інтереси на Закарпатті напередодні та після відновлення України як 

незалежної держави. 

Одне з перших публічних зіткнень Чендея та Балеги відобразив 

машинописний «Протокол закритих партійних зборів партійної організації 

Закарпатської філії Спілки письменників» від 2 червня 1959 р. [1, арк. 31-35]. 

Засідало десятеро комуністів. Голова зборів Йосип Жупан, секретар Микола 

Климпотюк. Ще були присутніми Іван Зуб, Антон Кашай (прізвище 

надруковано з однією буквою «ш», а не з двома), Володимир Ладижець, Василь 

Поп, Петро Угляренко, Іван Чендей, Павло Цибульський, а також Юрій Балега 

як скаржник. 

Розглянули два питання: викривальну скаргу Ю. Балеги і поточний звіт 

голови профспілкової групи П. Угляренка. Звітові не надали важливості, 

відвівши в протоколі короткий абзац. Зібралися головним чином не для того, а з 

приводу заяви Балеги, яку зачитали і в протоколі примітили, що вона додається. 

Та чомусь її не додали, коли 1961 р. відповідну справу уклали, підшили і 

передали в архів на довічне зберігання. Перед присутніми, наче на театральній 

сцені, оприявнилася гостросюжетна п’єса затяжної міжусобиці. Відповідач 

пояснив оголошену скаргу містечковою злістю Балеги, відколи він (Чендей) 

трудився відповідальним секретарем (каденція закінчилася півроку перед тим). 

Переконував, що Балега нечесно вчинив, надрукувавши неправильну, 

негативну, критичну статтю на його (Чендея) книжку «Терен цвіте» 

(Ужгород, 1958) в російськомовній газеті «Советское Закарпатье» 

(21 лютого 1959 р. під назвою в перекладі – «Більше вимогливості»), а перед 
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тим дражливу рецензію в журналі «Жовтень». Вочевидь, малися на прикметі 

«Новели І. Чендея» – про книжку «Чайки летять на схід» (Ужгород, 1955) – в 

другому числі за 1957 р. 

У скарзі Юрій Балега поставив питання руба про ідейні зриви візаві, зосібна 

націоналістичного характеру. Отак він витлумачив прихильне ставлення Івана 

Чендея до письменників старшого покоління – Олександра Маркуша (1891-1971), 

Юлія Боршоша-Кум’ятського (1905-1978), Луки Дем’яна (1894-1968). 

Справді І. Чендей написав післямови до прозових збірок, виданих в 

Ужгороді 1956 р. – «Весілля без жениха» Л. Дем’яна і «Марамороські оповідання» 

О. Маркуша, а також прихильно відгукнувся на нову ліричну книжку Ю. Боршона-

Кум’ятського «На високій полонині» в щоденнику «Закарпатська правда» в 

лютому 1957 р. 

Не вгаваючи, Балега в розкутій манері донощика доби сталінізму вперто 

наполягав: «Маркуш колись був секретарем січовиків на Тячівщині. Боршош 

теж був націоналістом. До націоналістичного табору належав також і Дем’ян». 

А от Чендей начебто їх прикривав. Ясна річ, усе озвучене було притягнуте за 

вуха. Тому решта присутніх на це не купилися. 

Ще одним каменем спотикання став план-макет нарису Юрія Балеги і 

Павла Лісового про здобутки письменників Закарпаття для колективної історії 

української літератури, яку готували в Києві. Іван Чендей заперечував проти 

окремих неправильних тверджень обох авторів. Глибше малозначимими 

розходженнями інші слухачі теж не зацікавились. 

Найбільше обурило Балегу те, що він подав заяву на вступ у Спілку 

письменників, а Чендей, будучи відповідальним секретарем, відмовився її 

розглянути. Ота прикрість тягнулася від липня 1958-го [12, кн. 1, с. 89], 

породила і критичну публікацію в газеті «Советское Закарпатье», і гучну 

скаргу, а в причепі знайшлося вільне місце для інквізиторської риторики і 

закидів у неблагонадійності в усталеному тоталітарному руслі. Після 

бурхливого сеансу, так би мовити, взаємної психотерапії заслухали арбітражні 

судження глядацької зали. Володимир Ладижець означив почуте і побачене, як 
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міщанські відносини. На його погляд, комуніст Чендей зробив добру справу, 

популяризуючи старших літераторів із дорадянського покоління. Ладижець 

вважав, що про них треба писати, вказуючи «націоналістичні помилки». А от 

емоційний виступ Чендея кваліфікував грубим і нетактичним, наполягаючи, що 

варто покласти край безглуздій сварці дорослих чоловіків. Чендею було 

37 років, а Балезі – 31. 

В унісон Микола Климпотюк підкреслив нахил Івана Чендея до зазнайства 

й авторитарного управління. Адже він не терпів колективного обговорення, а 

вирішував самостійно важливе, викликаючи озлоблення. Климпотюк негативно 

оцінив поведінку супротивників – і Балеги, і Чендея – «вони поступили не як 

комуністи, а як звичайні літератори з вулиці». 

Як пригадав наприкінці обговорення Йосип Жупан, скаргу на відмову 

Івана Чендея приймати Юрія Балегу в Спілку письменників розглядав секретар 

обкому Василь Повх (відав ідеологією). Повх підтримав Балегу в бажанні 

отримати бажаний квиток, хоча формальних і виняткових підстав не було. 

Врешті той квиток Балега отримав 1961 р. І лише через рік вийшла його перша 

книжка – «Література Закарпаття двадцятих-тридцятих років XX століття», 

необхідна для членства в письменницькій організації. 

На закритих партійних зборах 2 червня 1959 р. жодного рішення з питання 

міжособистих взаємин Івана Чендея та Юрія Балеги не ухвалили. Демонстративно 

обмежилися тільки затяжним обговоренням конфліктної ситуації та присоромили 

двох недругів. А вони й далі один для одного тримали камінь за пазухою. 

Подібних з’ясувань стосунків у біографії Івана Чендея не бракує. Через 

декілька років, 9 лютого 1963-го, на закритій частині звітно-виборних зборів 

Закарпатського відділення Спілки письменників секретар первинної партійної 

організації Василь Поліщук мимохідь згадав грубі хиби Івана Чендея на посту 

відповідального секретаря (вересень 1954 – січень 1959). Ображений відреагував 

якось украй непропорційно. Секретарям Закарпатського обкому КПУ Юрієві 

Ільницькому, Іванові Бігунцю, Іванові Мозговому, Віталієві Шамовському, голові 

правління Спілки письменників України Олесеві Гончару надійшов лист від 
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«літератора Івана Чендея», датований 11-12 лютого 1963 р. [11, с. 57-62; з 

істотними купюрами: 12, кн. 1, с. 209-221], – розлогий за обсягом, але 

дріб’язковий по суті, зациклений на власній персоні, з особистими випадами. Чи 

вартий той лист душевних сил Чендея за ледь не чотири доби – від 9 до 

12 лютого? 

Уболіваючи за честь і гідність, адресант наголосив на своїй партійній 

принциповості. Не оминув актуальних новин – про «остаточний моральний 

розклад і про безумовний крах службової кар’єри» ректора Харківського 

педагогічного інституту Василя Повха, колишнього секретаря Закарпатського 

обкому КПУ з ідеології, якого «на Закарпатті невипадково назвали Василем 

Темним». Чендей винуватив Повха в тому, що його не обрали відповідальним 

секретарем у січні 1959 р. на наступний термін. 

Для Івана Чендея поет Вільмош Ковач (1927-1977), тоді редактор угорського 

відділу видавництва «Карпати», – «безпартійний, чоловік, що покинув жінку в 

Мукачеві з двома дітьми й одружився на дівчині в Ужгороді». Він повідомив 

зовсім пікантне – як іменитий у той час прозаїк Вадим Собко (1912-1981) два 

відрядження з Києва в Закарпатське відділення Спілки письменників поєднав «з 

приємною прогулянкою для жінки і дочки, а також із купівлею картин від 

художників». 

Безумовно, залаштункові подробиці перетворюють нині лист Чендея в 

захопливий его-документ. Одначе навряд чи виправдано було надсилати його 

офіційним особам, причому стільком. 

Коли занадто заглибитися в обширне листування і щоденникові записи Івана 

Чендея, то неодмінно закрадається непокірна думка про те, що він із легкістю 

приділив левову частку творчого часу не стільки виснажливій праці над своїм 

прозовим доробком, скільки самопрезентації, самореабілітації, 

самоутвердженню – заняттям негероїчним, але не менш трудомістким. Він умів 

привернути суспільну увагу до себе і до власних видань. Увагу різних людей. 

У різний спосіб. А морально-етичні норми, як відомо, мінливі, залежні від 
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покоління, періоду, епохи. Мабуть, через те інтерес до життя і творчості Івана 

Чендея не згасає. 
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