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ПЕРЕСЛІДУВАННЯ УКРАЇНСЬКОГО ПИСЬМЕННИКА ІВАНА 

ЧЕНДЕЯ В 1969–1975 РОКАХ ЗА ВІДСТУП  

ВІД СОЦІАЛІСТИЧНОГО РЕАЛІЗМУ 
 

Роман Офіцинський 
 

(Україна) 

 

Художні твори Івана Чендея є культурним надбанням України. За збір-

ку “Березневий сніг” його звинуватили в паплюженні радянської дійсності. 

Шестирічні гоніння (від березня 1969-го до травня 1975 року) Івана Чен-

дея стали літературно-політичним конфліктом регіонального масштабу. 

Ключові слова: тоталітаризм, комуністична партія, повість, персо-

наж. 

 

THE PERSECUTION OF UKRAINIAN WRITER IVAN ČENDEJ  

IN 1969–1975 FOR DEVIATING FROM SOCIALIST REALISM 

 

Roman Oficynsʼkyj 

 

Literary works of Ivan Čendej are the cultural heritage of Ukraine. After the 

publication of the collection “The March Snow”, he was accused in the crip-

pling of Soviet reality. The six-year persecutions (from March 1969 to May 

1975) of Ivan Čendej became a literary-political conflict of a regional scale. 

Key words: totalitarianism, the Communist party, novella, character. 

 

Нині доля привітна до спадку Івана Чендея (1922–2005), чиє життя 

пройшло на українському Закарпатті протягом чотирьох історичних періо-

дів: чехословацького (до 1939 р.), угорського (1939–1944), радянського 

(1944–1991), незалежності України (від 1991 р.). Завдячуючи Міжнарод-

ному благодійному фонду імені Івана Чендея, себто стараннями родини 

письменника, щороку проводиться Всеукраїнський конкурс малої прози 

імені Івана Чендея. 

Про сучасні зацікавлення його біографією та творами свідчать публіка-

ції Сидора Кіраля і Михайла Носи, колективне видання “Іван Чендей у колі 

сучасників” (2017). Зі свого боку, розглядаючи найдраматичніший етап у 

життєдіяльності письменника, відсіваємо принагідні домисли, неточності, 

перебільшення, критично перевіряємо фактичне підґрунтя поширених тве-

рджень, пропонуємо посутні інтерпретації. 

Іван Чендей народився і початкову освіту здобув у селі Дубове, навчав-

ся в гімназії міста Хуст, отримав університетський диплом українського 

філолога, трудився та відійшов у позасвіти в місті Ужгород – адміністра-

тивному центрі Закарпатської області України. Його роман “Птахи поли-

шають гнізда” (1965), збірка оповідань і повістей “Березневий сніг” (1968) 

стали культурним надбанням України в осмисленні радянської пори, рід-
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ного краю, сучасників. Твори Чендея населені носіями родової та націона-

льної пам’яті. 

Нинішня перехідна доба історії України трактує актуальною поборни-

цьку постать Івана Чендея з непроминальними ознаками жертовного прав-

долюбства. Зрештою в осамітненому нонконформізмі плекає одвічні цін-

ності кожна епоха. Наперекір спроквола чи дзвінко все промовляють 

сміливці. І Франсуа Рабле у Франції першої половини XVI ст., й Олесь 

Гончар в Україні (в складі СРСР) другої половини XX ст. По останньому 

вдарили ‘психічною атакоюʼ в березні 1968 р. Завчасу пролунав триво-

жний дзвінок, а Чендей не злякався, не сховався в мушлю. 

Роман Олеся Гончара “Собор” вийшов у січні 1968 р. Спочатку рецензії 

були схвальними. Проте перший секретар Дніпропетровського обласного 

комітету Комуністичної партії України (КПУ) Олексій Ватченко упізнав 

себе в негативному художньому образі Володьки Лободи. Тож на березне-

вому пленумі центрального комітету КПУ він заявив, що О. Гончар пока-

зав радянське суспільство ‘в найчорніших фарбахʼ. Після пленуму 

О. Ватченко розпочав переслідування й організував звільнення з роботи 

всіх тих, хто в Дніпропетровській області прихильно й відкрито відгукнув-

ся на роман “Собор”. Його підтримав голова Комітету державної безпеки 

СРСР Юрій Андропов. 

Невдовзі за “однобоке висвітлення тіньових моментів життя” постраж-

дали декілька українських письменників, зокрема Іван Чендей – за збірку 

оповідань і повістей “Березневий сніг” (Литвин 2004, 150-154). 

Загалом же за будь-яких політичних режимів в умовах стагнації суспі-

льних перетворень не стільки у ‘верхахʼ, але в ‘низахʼ, художні твори зда-

тні сколихнути заскорузлу інерцію. 

Коли за два десятиліття після погромної вийшла нова збірка, І. Чендей 

занотував: “Вміщеними в «Калині під снігом» творами з «Березневого сні-

гу» я повністю реабілітувався як автор не тільки з тяжкою історією 1969 

року аж до виключення з партії”. Твердо стояв на тому, що “Березневий 

сніг” – це “книга найкраща і серцю моєму дитина найдорожча” (запис 18 

квітня 1976 р.). 

У “Калині під снігом” вміщено й сатиричну повість “Житіє Антона Ку-

курічки” (1987) – про доцента і поета, що готувався відзначити піввіку. 

Вона продовжила розпочату тему в утричі меншій за обсягом повісті 

“Іван” (1965). Міський витончений кар’єрист Кукурічка бачився спад-

коємцем грубуватого сільського начальничка Каламара (Кіраль 2013, 9). 

Літературно-художня антропонімія витворена на мовному реалізмі певної 

локації, а прототипи – ужгородці 1980-х (Чижмар 2012, 195-198). Автор 

характеризує персонажів фактами з біографій реальних письменників, 

працівників університету, посадовців. 

Іван Чендей належав до цільних натур із високим больовим порогом, 

здатних витримати багатократні удари з різних боків. Рік виходу “Березне-

вого снігу” в світовій історії запам’ятався ‘Празькою весноюʼ, а для май-

стра красного письма позначений трагічною міткою. 10 січня 1968 р. 
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двадцятилітнім студентом загинув старший син Мирослав. На нього наїха-

ла вантажівка. Поховали на ужгородському цвинтарі. 

Що подальші книжкові митарства порівняно з такою непоправною 

втратою?! 

У житті Чендея 1968-й промайнув не тільки чорною смугою. До появи 

“Березневого снігу”
 
творами звідти зацікавилось широке коло читачів. 

Фрагменти повісті “Іван” надрукувала газета “Літературна Україна” (Київ) 

11 жовтня, оповідання “Пілюлі з-за кордону” – журнал “Жовтень” (Львів). 

Родинне повсякдення розворушила радість. 16 грудня 1968 р. народилася 

донька Марія. “Бог забрав од нас золото [сина], та дав нам срібло [донь-

ку]”, – примітив батько (Письменник Іван Чендей 2006, 157). 

Ніщо не віщувало бурі. Іван Чендей перебував у зеніті письменницької 

слави. До друку прозову збірку “Березневий сніг” підписано в жовтні 1968-

го. Вийшла чималим для України накладом – 30 тисяч примірників. Тоді ж 

із всесоюзним розмахом у Москві тричі надрукували роман “Птахи поли-

шають гнізда” у перекладі російською: у видавництвах “Художественная 

литература” (як число журналу “Роман-газета” накладом 2 млн 100 тис. 

прим.) і “Молодая гвардия” (65 тис.), у журналі “Дружба народов” (у дру-

гому і третьому числах, тиражем 50 тис. прим. кожне). 

“Березневий сніг” завдав кривди, приніс нужду авторовій родині. Пере-

пало на горіхи літературному редактору книжки Ніні Тищенко з Києва, яка 

за ‘недоглядʼ у видавництві “Молодь” втратила роботу, відтак пра-

цевлаштувалася у видавництво “Веселка”. 

Першого року опали книжок І. Чендея не друкували. Проте в 1970-му в 

київському видавництві “Дніпро” вдруге випустили роман “Птахи поли-

шають гнізда” із повістю “Луна блакитного овиду”. Наступного разу окре-

мо твори Чендея вийшли 1975 р. – збірка “Зелена Верховина” у тому ж 

“Дніпрі”. Протягом чотириріччя (1971–1974) спостерігалось книжкове за-

тишшя. Раніше Чендей видавався майже щороку. Пізніше – щодва-щотри 

роки. 

Опального письменника не викреслили повністю з літературного про-

цесу. У 1972-му дещо з його прози подали журнал “Дукля” (Пряшів, Сло-

ваччина) і газета “Закарпатська правда” (Ужгород), а “Літературна Украї-

на” (Київ) розмістила ювілейну статтю до півстоліття. Це не попередній 

темп. Погіршилося матеріальне становище: Чендей втратив місце праці 

(посаду секретаря обласної організації Спілки письменників України), 

стрімко зміліли гонорари, за які в Ужгороді заможно жив із сім’єю у влас-

ній садибі. Багатьом невтямки було, як міг іменитий митець спіткнутися на 

рівній стежці. 

Дехто б відніс подібне на карб психоемоційної поведінки через підви-

щений у крові адреналін. Сам постраждалий 26 червня 1971 р. відзначив у 

колеги Юрія Керекеша “інколи аж занадто помірковану мудрість і такт (їх 

не вистачає мені)” (Юрій Керекеш у спогадах 2018, 206). Втім, коли ж 

постійно озиратись на червоні прапорці, то пофортунить на ситі, але сірі 
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будні. Покірність і посередність не для великих у будь-яку епоху – і то-

талітарну, і посттоталітарну. 

Непосвячені часто потрапляють у заручники гіберболізації, гло-

рифікації, містифікації. Іван Чендей сам уже став художнім образом у ме-

муаристів, учених, шанувальників. От і читаємо, що за “Березневий сніг” 

його “звинувачено в паплюженні радянської дійсності, виключено з ком-

партії, проскрибовано як «письменника-націоналіста» й було заборонено 

до друку майже 10 років” (Кіраль 2018(1), 154). Отака легенда, вигадане 

допасували до правдивого. 

Насправді в паплюженні звинуватили, з партії виключили, однак при-

людно таврували не націоналістом, а за відступ від ленінських настанов у 

літературі та принципів соціалістичного реалізму. І. Чендей мав чоти-

рилітню книжкову перерву, а не публікувався цілком лише два роки (1973, 

1974) (див.: Письменник Іван Чендей 2006). 

Власне, автором неточного твердження про “десятиліття заборони дру-

куватися” був сам постраждалий. Іван Чендей в листі до головного редак-

тора щотижневої газети “Літературна Україна” Петра Перебийноса від 11-

12 вересня 1980 р. зауважив, що після виключення з партії за повість 

“Іван” він не мав можливості друкуватися “впродовж ледве не цілих деся-

тьох літ”. Крім того, зняли з друку два його твори (у всесоюзному журналі 

“Дружба народов” перекладену російською повість “Луна блакитного ови-

ду” та вступну статтю до книжки Петра Лінтура в Ужгороді). Через те він 

із сім’єю опинився в матеріальній скруті: “І при всьому треба було не тіль-

ки жити, але й сідати за письмовий стіл” (Носа 2020). 

Гоніння Чендея відлунило в семи просторових площинах: сільській, ра-

йонній, міській, обласній, республіканській, союзній, міжнародній. У сіль-

ському вимірі (в рідному селі Дубове) задіяно школу й учителів, будинок 

культури для осудливих зборів, дрібну номенклатуру; районному (Тячівсь-

кому) – службовців, газету “Дружба”; міському (Ужгородському) – універ-

ситет (філологів, партійний комітет), міський комітет КПУ; обласному – 

письменницький осередок, обласний комітет КПУ, газету “Закарпатська 

правда”; республіканському – центральний комітет КПУ (партійна комісія, 

секретар з ідеології), правління Спілки письменників України, газету “Мо-

лодь України”; союзному – журнал “Дружба народов”; міжнародному – 

співчутливу українську діаспору. 

Відомі три ієрархічні щаблі радянської літературної критики, що від-

дзеркалювали адміністративно-територіальний устрій СРСР та коригува-

лись КПРС і КДБ. У Чендеєвому випадку прицільний вогонь відкрили ре-

гіональні обструкціоністи, у Києві журили знехотя, у Москві від містечко-

вих розбірок відмахнулись поміркованими відгуками про опальника. 

Чому обласні проводирі натиснули на спусковий гачок і присвятилися 

гонінню Івана Чендея, мимовільно уквітчавши його ореолом громадянсь-

кої мужності? Побутують різні версії, навіть конспірологічна (Іван Чендей 

у колі сучасників 2017, 205, 230, 268, 324). Усі мають право існувати. 
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По-перше, всерйоз виділено ‘первородний гріхʼ ворожого за радянсь-

кими мірками Ватикану, що похвалив повість “Іван”, порадів за привабли-

вий образ пароха, хоч і православного, а не католицького. Вислужливі ра-

дянські цербери відреагували на ту похвалу співзвучно до крилатого вис-

лову вигаданого росіянина Козьми Пруткова: “Лучше перебдеть, чем 

недобдеть”. 

По-друге, очільник обласного комітету КПУ Юрій Ільницький (1924–

2016) виказав імовірнішу причину, дорікаючи авторові в особистій розмові 

за те, що в “Іванові” обгидив місцевих комуністів. 

По-третє, ще в опальній книжці примостилося оповідання “Пілюлі з-за 

кордону”, де неприглядним уздрів себе вихідець із Дубового Іван Бігунець 

(1923–2018), голова обласного комітету народного контролю – дошкульної 

установи в радянський час. Його порив помститись теж важливий. Аби за-

пустити машину цькування, потрібно натиснути на важелі комусь із прав-

лячого гурту. Це аксіома для всіх різновидів ідеологічних кампаній. 

Те, що переслідування Івана Чендея стало виключно місцевою ініціати-

вою, не викликає сумніву. Саме так на це дивилися тоді в Києві. 20 травня 

1972 р. голова Спілки письменників України Юрій Смолич, розмовляючи 

про літераторів-шістдесятників із заступником голови КДБ при Раді 

міністрів УРСР полковником Василем М’якушком, примітив, що осо-

бистість Івана Чендея знає мало, а про його погляди зовсім нічого, за ви-

нятком відомостей про виключення з КПРС. Одначе книжку І. Чендея (на 

жаль, не зазначив яку), котру надрукували і не поширювали, Ю. Смолич 

прочитав й оцінив позитивно. За його даними, днями (в травні 1972 р.) 

центральний комітет КПУ пустив Чендеєву книжку в продаж, незважаючи 

на заперечення Закарпатського обкому партії (Цимбал 2020). Напевне, 

йшлося про вихід у 1970 р. в Києві роману “Птахи полишають гнізда” із 

повістю “Луна блакитного овиду”. 

Найгірше І. Чендея ганила закарпатська преса під узгодженим началом 

ідеологічного апарату комуністичної партії. Погрому відведені сторінки: 

спочатку в районній газеті 8 березня 1969 р., наступного дня – в обласній. 

19 травня на партійних зборах обласної організації Спілки письменників 

його покарали доганою, а 9 липня бюро міського комітету виключило з 

КПРС. 

Чендей прочитав розпинателям лекцію з теорії літератури про художній 

вимисел, що думки персонажів не є позицією прозаїка (Іван Чендей у колі 

сучасників 2017, 139). Виглядало це вправою з метання бісеру перед сви-

нями. 

Іван Чендей 8 січня 1970 р. звернувся із заявою до партійної комісії при 

центральному комітеті КПУ. У ній повідомив, що постанову міського ко-

мітету партії від 9 липня 1969 р. він опротестував у партійну комісію при 

Закарпатському обкомі. Але 24 грудня 1969 р. бюро обкому підтвердило 

виключення з партії. Обидва рішення І. Чендей вважав безпідставними і 

несправедливими, бо таким чином “можна сміло зорганізувати серед білої 

днини будь-яке полювання на відьом та чаклунів з послідуючим їх четвер-
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туванням”. Позбавлення членства в КПРС назвав випадковим (Кіраль 

2018(2), 138). 

Тячівська районна газета “Дружба” виходила тиражем 12 тис. прим. 

формату А-3. Третю сторінку за суботу 8 березня 1969 р. озаглавлено 

“Розквітає село верховинське” з приміткою в кутку “16 березня – вибори 

до місцевих рад” (Розквітає село верховинське 1969). 

Викладено основну доповідь і виступи на зборах жителів села Дубове в 

місцевому будинку культури. Фоторепортажу не подано. На єдиній світ-

лині – новобудова сільського комбінату побутового обслуговування. 

Обструктивні враження про “Березневий сніг” вилили відрами. У до-

повіді “Від виборів до виборів” голова районного виконавчого комітету 

Михайло Країло доробку Івана Чендея не торкався зовсім, зосередившись 

на економічних здобутках і завданнях місцевих рад напередодні століття 

від дня народження Володимира Леніна, засновника комуністичної партії 

та СРСР. Це випливає з оприлюднених уривків під назвою “Не ті села, не 

ті люди”. 

Далі вміщені чотири матеріали з тезами обговорювачів доповіді, які по-

лемізували щодо повісті “Іван” І. Чендея. Мовиться про комуніста від 

1932 р. В. Черевка (витяг “Комуністи завжди на чолі”), членів колгоспу 

“ДТСААФ” – механіка цеху з виробництва мармурового дрібняка І. Декета 

та економіста М. Канюки (“Праця звеличує людину”), фельдшерки 

Т. Трусенко і голови споживчого товариства І. Дзябка (“Разючі зміни 

скрізь”), директора середньої школи Т. Мурги й учительки Р. Мусієнко 

(“Не перекручувати дійсність!”). 

Складно судити про точність газетного переказу цієї полеміки. Кида-

ються у вічі штучні вкраплення хули, а про стенограму зібрання не знаємо 

нічого. Маніпуляції властиві для радянських газет, в яких не завше зазна-

чений під дописом – справжній автор. 

“Законне обурення” В. Черевка викликало те, що в повісті “Іван” не по-

казано ролі комуністів у соціалістичній перебудові села і мовлено про 

непотрібність повоєнної народної дружини (міліції). “Хіба ж це не зну-

щання над пам’яттю першого голови нашого колгоспу Мадара, який заги-

нув від рук ворогів?”, – закінчив промову Черевко в газетній версії. 

Прославивши тваринників (вівчарів, доярок, телятниць), пишаючись 

отриманням на кожні сто вівцематок 128 ягнят за рік, І. Декет і М. Канюка 

бідкалися, чому цього нема в повісті Чендея. У ній вони угледіли лише 

натяк на великі соціалістичні зміни, без прояснення впливу матеріальних і 

культурних поліпшень на свідомість загалу. 

Т. Трусенко та І. Дзябко не зрозуміли, чому повістяр не героїзував 

сільських комуністів, захопився верховинським минулим, а сучасність по-

казав блідо. На їхнє переконання, ідейно “Іван” не вдався через брак ви-

ховного позитиву для молодого покоління. 

Якщо для тих промовців літературно-критичні вправляння були при-

нагідними, то для Т. Мурги і Р. Мусієнко – програмовими. Вони розлогіше 

докорили землякові І. Чендею, який нібито перекрутив дійсність, спотво-
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рив давнє, зашкодив вихованню молоді. Бо в кривому дзеркалі та фо-

тонегативі (сплутано чорне з білим) подано персонажа – Івана Каламаря, 

невиправного розпутника, який прожив безцільно, не залишив доброго 

сліду. Його ж прототип Іван Фіцай пройшов “важкий шлях від пастушка до 

представника Радянської влади в новому селі Закарпаття”. Натомість опо-

нента – о. Івана Стаха – змальовано врівноваженим співбесідником і робо-

тящим господарем. 

Тандему педагогів було ‘до болі кривдноʼ за образ комуніста-одинака у 

поглядах і діях, адже “Іван Фіцай (Каламар) для Дубового зробив дуже ба-

гато, він боровся проти всього старого, проти релігійного дурману, ніс у 

життя все нове”. Сплутавши художній твір із науковою працею, Мурга і 

Мусієнко незгодились із сюжетними лініями, деталями, подробицями. У 

повісті померлого відспівав священик, на могилі поставили хреста на докір 

його нехристиянським учинкам. А прототипа ховали “за новими радянсь-

кими обрядами, без попа”. До того ж, повістяр “проливає крокодилячі сль-

ози за кількома відібраними сотинами землі, на яких нині дитячий майдан-

чик”, де гралися “діти всіх дубівчан, а не якоїсь багатої верхівки”. 

9 березня 1969 р. в недільному числі обласного щоденника “Закар-

патська правда”, що в Ужгороді виходив українською та російською мова-

ми, на дві третини третьої сторінки формату А-2 вміщено два розгромні 

матеріали – лист “Життя – у кривому дзеркалі: земляки Івана Чендея про 

його нову книжку” і втричі розлогішу статтю “Чому обурились дубівча-

ни?” (Життя – у кривому дзеркалі 1969). Назва останньої відтоді 

своєрідний мем (Носа 2005). 

Під листом ‘за дорученням жителів села Дубовогоʼ поставлено вісім пі-

дписів: голови колгоспу Д. Подольського, заступника голови сільської ра-

ди Ю. Мотринця, начальника автопарку Усть-Чорнянського лісокомбінату 

Ю. Мадара, завідувачки магазином Дубівського споживчого товариства 

Т. Ребар, фельдшера Дубівської дільничної лікарні П. Помфюка, робітника 

Тересвянського деревообробного комбінату М. Магея, пенсіонерів 

І. Поповича і В. Черевка. 

Згодом Ілля Попович, який дев’ять років очолював сільську раду, при-

знався: “Така установка була. Зверху. Зібрали, сказали: «Підписуй». А я ж 

тут, у селі, якби перший. Повинен порядок соблюдати. Мусів. Така 

партійна дисципліна”. Сам же він твір – повість “Іван” – уважав правдивим 

(Іван Чендей у колі сучасників 2017, 13, 167). 

Примітні два однотипні за ідеєю, структурою, стилістикою, пасажами 

листи із села Дубове на захист Івана Чендея – індивідуальний (зберігається 

в Архіві Івана Чендея в Ужгороді) та колективний (Центральний держав-

ний архів-музей літератури і мистецтва в Києві). Припускаємо, що до по-

яви обидвох листів певною мірою причетний сам І. Чендей та хтось із його 

приятельського кола. 

Так, 14 жителів Дубового надіслали лист чотирьом адресатам у Київ 

(перший секретар центрального комітету КПУ Петро Шелест, голова 

Спілки письменників Олесь Гончар) та Ужгород (Іван Чендей, редакція 
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газети “Закарпатська правда”). Спонукою для звернення стала не зовсім 

достовірна стаття “Чому обурились дубівчани?” в “Закарпатській правді” 

за 9 березня 1968 р. Адже 2 березня збори в селі розпочалися з іншим по-

рядком денним – “Від виборів до виборів”, а закінчились несподівано за-

судженням збірки “Березневий сніг”, голосування проти якої підтримала з 

великого натовпу меншість (30-40 рук). Висловивши схвальні враження 

від книжки, підписанти просили надіслати в Дубове ще 600 прим. “Берез-

невого снігу”, щоб вистачило на кожну хату. 

Робітниця сільського споживчого товариства Марія Савула 4 квітня 

1969 р. окремо звернулася до Олеся Гончара та Івана Чендея. Вона під-

креслила, що в образі Івана Каламаря впізнали себе сільські небожителі, 

зокрема Юрій Мотринець, заступник голови сільради, організатор про-

громних зборів і гонінь незгідних односельців. Наприкінці М. Савула поп-

росила до семи наявних у селі книжок “Березневий сніг” долучити ще бо-

дай 2-3 тис. (Носа 2020). 

Формально обструкційний лист (опублікований 9 березня 1969 р. в “За-

карпатській правді”) ходом із Дубового, проте спущений “зверху” – з об-

ласного центру. Туди ж і повернувся з підписами для оприлюднення. Пе-

редусім засуджені методи художньої обробки в “Івані” відомостей із Дубо-

вого. Деякі обурливі речення скопійовані в Мурги і Мусієнко, яких нема 

серед восьми протестувальників. Повторено фразу Черевка, який фігурує 

підписантом. Це переконує, що замовили й організували античендеївську 

кампанію чини з крайового ‘табелю про рангиʼ руками ідеологічного 

відділу обласного комітету КПУ. 

Червоною ниткою пройшла думка про спотворення Чендеєм фактів і 

подій на користь ідейним ворогам. Знову ж відкинуто засадниче: що 

йдеться про художній твір, не про реальне поселення, а уявне, не про кон-

кретний люд, а персонажі. “Це тим гірше для автора. Такий аргумент може 

підтвердити лише одне: що в повісті спаплюжено життя не одного, а всіх 

сіл радянської Верховини”, – виснували таврувальники. Їх непокоїло 

зіставлення антиподів – борця за ‘совецку властьʼ, п’яниці, грабіжника, ха-

барника Каламаря та священника, садівника, пасічника Стаха. Підписанти 

визнали труднощі, супечності, негативні явища, зловживання, кадрові про-

рахунки радянської пори, але переконували, що смакування ними навмис-

но викривляє правду і дезінформує читача. 

Викривальну статтю “Чому обурились дубівчани?” породила трійка 

співавторів – Василь Вовчок, Василь Поліщук, Микола Рішко. Хоч їхні по-

сади не вказано, та це крайові літератори. 

Щедро цитовано двох критиків. Григорій Сивокінь виступив на пле-

нумі правління Спілки письменників України в лютому 1969-го. Зосібна 

викрив недоліки повісті “Іван” за капітуляцію перед сучасністю, що автор 

“шукає виходу в авторитарності добрих старих звичаїв”, утікаючи від 

дійсності. Мовляв, намітилося те ще в романі “Птахи полишають гнізда”. 

Цей твір ‘із куцою ідеалістичною філософієюʼ, наголошено трійкою, розніс 
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Юрій Балега в тій же “Закарпатській правді” 20 березня 1966 р. в рецензії  

“Ступки, м’ялки і духовний світ Пригар”. 

Співавтори заявили, що Чендей в “Іванові” зійшов із позицій 

соцреалізму, допустив просочування ворожої ідеології в надуманому кон-

флікті між першим головою народного комітету Каламарем і парохом Ста-

хом, де ‘перемагає попівсько-християнська моральʼ із рефреном про кару 

Божу для розбещених. Принагідно упосліджена повість “Луна блакитного 

овиду” за уславлення патріархальності, знахарів, які “молитвами можуть і 

чорта з душі вигнати”. 

Що під кутом зору ‘розстрільної трійкиʼ обурило дубівчан у книжці 

“Березневий сніг”? Бо “з її сторінок тхне ладаном, алкоголем і дьогтем”, а, 

незважаючи на маскування, вони персоніфіковано відображають часову 

реальність у конкретній місцевості. У повісті “Іван” село зветься Забереж, 

але височить гора Ясенова, як у Дубовому. Каламар із Забережі – той же 

Фіцай із Дубового: “Люди його впізнали. Тільки з наклепом”. Співавтори 

навели два вислови, нібито почуті на Чендеєвій батьківщині. Колгоспник 

І. Декет (механік у публікації в “Дружбі”) начеб казав, що Чендей 

насміхався над живими, але “очорнив нашого покійного земляка, ко-

муніста Іван Фіцая”, за честь якого “ми, живі, громадою постоїмо”. Вчи-

телька Я. Баршай (завучка середньої школи) неначе розсердилася за 

висміювання міліціонерів, які на початку радянізації вартували народне 

добро. 

Припускаємо, що обидва міркування дописані заради красного слівця. 

Фейки (підробки) віддавна плодяться, а в тоталітарній періодиці й поготів. 

Як на заїждженій платівці, Вовчок, Поліщук, Рішко тупцювали на спо-

творенні прекрасної дійсності, ідеалізації минулого Чендеєм, який “зовсім 

обминув гострі класові процеси, що проходили в закарпатському селі”. 

Шпурляли інвективи на кшталт: “Не багато побачиш, коли дивитись на 

сьогодення з дзвіниці побожних бабусь, діда Ясенова і попа Стаха”. Край-

овий здобуток за чверть віку радянської влади – “народження в Карпатах 

нової людини, справжнього героя нової доби” – передовиків, державних 

мужів, які “сьогодні у повному розумінні цього слова стали слугами наро-

ду” (і тоді апелювали до “слуг народу”, як нині в Україні) та яких не видно 

в книжці. Теж мемом стало фінальне речення: “З ким же у дорозі письмен-

ник Ів. Чендей?” Зовні запитальне, не каральне, але за наслідками зовсім 

не “останнє китайське попередження”. 

За чотири місяці його повторено й уточнено гучною фразою: “В питан-

нях ідеології двозначності немає!” Це в редакційній статті “Дійсність і по-

зиція письменника”, що зʼявилася в “Закарпатській правді” 18 липня 1969 

р. під рубрикою “Повертаючись до надрукованого” – 9 березня (Дійсність і 

позиція письменника 1969). Обласний комітет партії вустами редакції 

виклично парирував осуд отих публікацій знаним критиком Леонідом Но-

виченком у червневому числі московського журналу “Дружба народов”. 

Щоправда, не уточнено, кому адресовано містечковий закид із тих, що 
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“далеко живуть від Закарпаття і мало його знають”: митцям і чиновникам 

тоді союзної столиці Москва чи республіканської – міста Київ. 

Повторено заяложене про “серйозні ідейні промахи нової книжки за-

карпатського письменника Івана Чендея «Березневий сніг»”, про “відхід 

автора від гострих проблем сучасності, прославлення та ідеалізацію ми-

нувшини і попівщини”, що книжка “паплюжить нашу дійсність”, а “ідейні 

збочення особливо виразні у повісті «Іван»”, бо в морально-етичному дво-

бої сільського комуніста переміг парафіяльний священник. З решти творів 

зауважені два оповідання: “Пілюлі з-за кордону” – за глузливий образ 

“керівника обласного масштабу”, “Лиска” – за їдкі іронії “розумної” коби-

ли про сумне буття на колгоспному дворі порівняно з приватним. 

Також повідомлено про вжиті заходи щодо Чендея: догану 19 травня і 

виключення з партії 9 липня. Йому публічно вручили свідоцтво неблаго-

надійного – ‘вовчий білетʼ, що за тоталітаризму означав обмеження прав і 

можливостей, зокрема у працевлаштуванні. Відтак І. Чендей поступово 

втрачав доходи від творчої праці, а згодом влаштувався на інженерну по-

саду в обласне управління державного підприємства “Сільгосптехніка”. 

7 вересня 1969 р. екс-редактор “Закарпатської правди” Микола Клим-

потюк долив оливи до аутодафе статтею “Поза правдою історії” у респуб-

ліканській газеті “Молодь України”. Мовляв, у збірці “Березневий сніг” не 

відбито “загального суспільного поступу”, а комуніст постав “огидним ти-

пом” (Кіраль 2018(3), 101). 

Провінційний “відьомський шабаш” тривав два роки. Чендей наполя-

гав, що “герой – поняття збірне”, а “немало фактів і деталей його виписан-

ня є не іншим, як плодом фантазії і творчого домислу”. Чиновницька рать 

не йняла віри, вперто бачила в Каламарі реального партійця. Адже нега-

тивний персонаж служив дзеркалом для чинуш, жадібних, ницих, бездар-

них. 

З одного боку, лютував заступник голови сільської ради Ю. Мотринець, 

а з іншого – “керівник обласного масштабу” І. Бігунець. Дружина-росіянка 

Анфіса впізнала його в Дмитрові, а себе в Акулині з оповідання “Пілюлі з-

за кордону” Івана Чендея. На заперечення, що там інакші село і дійові осо-

би, гнівалася: “Как не о нас, когда всё сходится?” (Кіраль 2018(3), 100). 

Про це написав і сам Іван Чендея у листі до Петра Перебийноса від 11-

12 вересня 1980 р., кажучи, що його переслідування за “Березневий сніг” 

почалися через особисту неприязнь секретаря з ідеології (листопад 1963 – 

жовтень 1969) Закарпатського обкому КПУ Віктора Бєлоусова й “одного 

впливового ще й зараз товариша, який впізнав себе у образі Дмитра Дмит-

ровича в «Пілюлях з-за кордону» («Березневий сніг»)” (Кіраль 2019). 

Йдеться про згаданого вже односельця (уродженця Дубового) Івана Бігун-

ця, секретаря з партійно-державного контролю 1963–1966 рр. Закарпатсь-

кого обкому КПУ, голови Закарпатського обласного комітету народного 

контролю 1966–1990 рр. 

Інквізитори вдалися до перевірки достовірності художніх деталей. Пе-

рестарілого батька й удовицю (мийницю посуду в їдальні) Івана Фіцая за-
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прошували скаржитись за ображену честь мерця, та вони відмовилися. То-

му обійшлося без судового процесу. Сам Чендей тяжко переживав особи-

сту трагедію Фіцая, бо разом ходили в школу, сусідили. 

На диво, погром оминув оповідання, що дало назву збірці, – “Берез-

невий сніг”. Літературознавець Василь Марко питав: “А до якої групи бо-

лю віднести сльози Микулки Недича, позашлюбного сина партійного чи-

новника високого рангу?” (Марко 2012). Хлопець, герой оповідання, 

вперше і востаннє побачив батька, навчаючись в інтернаті. Тут партійні 

ловеласи не зголосилися на відміну від ображених “Іваном” і “Пілюлями з-

за кордону”. 

Отож для 47‐літнього Чендея 1969‐й став роком остракізму. У січні в 

продаж надійшов “Березневий сніг”. У березні на голову письменника ви-

сипали чорного снігу, а книжка підскочила в ціні. Із деяких книгарень 

збірку повернули на базу в Ужгород, де її швидко розкупили (Офіцинський 

2015, 43-47). 

Іван Чендей не здався, апелював до сановників. Позбувся партійного 

квитка, але залишився на чолі обласної організації Спілки письменників. 

Обіймав виборну оплачувану посаду в березні 1968-го – грудні 1970-го. 

Приятелював із Федором Овчаренком і Валентином Маланчуком, секрета-

рями центрального комітету КПУ з ідеології відповідно 1968–1972 та 

1972–1979 рр. Облогу зняли, як його дім навідав у травні 1975-го Малан-

чук. Це чорна постать вітчизняної історії, та не для Чендея. 

Фактично шестирічні гоніння (від березня 1969-го до травня 1975 р.) 

“українського радянського письменника” (за тодішньою термінологією) 

Івана Чендея стали літературно-політичним конфліктом обласного мас-

штабу. Союзне керівництво його взагалі не помітило, а республіканське 

вважало надто локальним, бо не трактувала не зовсім привабливе зобра-

ження окремих представників місцевої номенклатури (сільських, міських, 

районних, обласних функціонерів) у художніх творах як загрозу то-

талітарній партійно-державній системі. І. Чендей перейшов би червону 

лінію, коли б у своїх творах зачепив вище керівництво – союзне і респуб-

ліканське. Тоді б у Києві та Москві зреагували інакше, вдавшись до 

справжніх репресій. 

З одного боку, офіційний Київ заохочував ідеологічну пильність струк-

тур комуністичної партії в регіонах, а з іншого – пом’якшував тиск на по-

рушників канонів соціалістичного реалізму за принципом “розділяй та 

владарюй”. Принаймні такий письменник-комуніст залишався без 

партійного квитка, але не опинявся у місцях позбавлення волі за “антира-

дянську агітацію та пропаганду” (стаття 62 Кримінального кодексу 

Української РСР) як сотні тогочасних дисидентів, зокрема видатний поет 

Василь Стус (вперше арештований та засуджений 1972 р.). 

Одночасно в особі Івана Чендея бачимо цільний образ письменника і 

трибуна, що на похмурий довкіл дивився світлими очима майбутнього. 

Поплатився дорого в часі творчого піднесення, приставши до ‘незгоднихʼ, 

які сподівалися покращити (не змінити) радянську систему (Капітан 2015, 
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88). Вистояв нехай лише в моральному терорі, не зрадивши вірі в єдність 

людини з духовним материком свого народу. Його гоніння – велемовний 

відбиток тоталітарної доби. 

Ось чому 1994 р. Івана Чендея відзначено Національною премією імені 

Тараса Шевченка за збірку “Калина під снігом”. Доти номінувався двічі: за 

романи “Птахи полишають гнізда” (у 1966-му) і “Скрип колиски” (у 1987-

му). Ось чому повість “Іван” заповів покласти в свою домовину. Зрештою 

серце і нерви людині для того, щоби перебороти лихе і ввійти до пантеону 

в науку нащадкам. 

Підсумовуючи, ще раз підкреслимо, що нині художні твори Івана Чен-

дея – роман “Птахи полишають гнізда” (1965), збірка оповідань і повістей 

“Березневий сніг” (1968) – є культурним надбанням України в осмисленні 

радянської пори, рідного краю, сучасників. За збірку “Березневий сніг” йо-

го звинуватили в паплюженні радянської дійсності, виключили з комуніс-

тичної партії, таврували за відступ від соціалістичного реалізму. Внаслідок 

цього І. Чендей мав чотирилітню книжкову перерву, а не публікувався 

цілком два роки. 

Загалом переслідування Чендея відлунили в семи просторових площи-

нах: сільській, районній, міській, обласній, республіканській, союзній, мі-

жнародній. Прицільний вогонь відкрили регіональні обструкціоністи, які 

дорікали авторові за те, що в повісті “Іван” обгидив місцевих комуністів. 

Шестирічні гоніння (від березня 1969-го до травня 1975 р.) українського 

письменника Івана Чендея стали літературно-політичним конфліктом 

регіонального масштабу, проте слугують велемовним відбитком тоталітар-

ної доби. 
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