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данило коНоНЕНко

ЧарiвНиК сЛОва
  

Поет дмитро Черевичний

Жив серед нас лагідний, душевний чоловік. І не просто Чоловік, а 
Поет. Тала новитий, своєрідний майстер слова Дмитро Степанович Чере-
вичний. 23 жовтня йому виповнилося б 80 років. на жаль, тяжка хвороба 
підкосила його у розквіті творчих сил. Смерть завжди рано і несподівано 
вириває з життя людей добрих серцем, незахищених, талановитих. а він 
би ще міг написати чимало гарних творів. але й те, що він встиг видати: 
збірки лірики «Пісні напровесні», «Хліб на столі», «обрії», а також книги 
гуморис тичних і сатиричних творів «Мій супутник», «Душевний підхід» та 
ще низка пісень, написаних на його слова місцевими композиторами, стали 
окрасою на ниві красного письменства не лише Криму, а й України. а в 
рукописах лишилися дві прозові повісті — «Іван-озеро» та гумористична 
«Сім чортів в одному корені»...

Син подільської землі, він узяв від своїх земляків лагідну, щиру говір-
ку, м’я кий гумор, їдкий сарказм. він умів дотепно покепкувати над своїм 
об’єктом висміювання — чи то над пияком, який зненацька забрівши в ка-
люжу, вимолював у всевишнього чарку на похмілля, чи над невдахою-ку-
рортником, котрий допився аж до... «самісіньких шортів». а ще ж вмів поет 
відчайдушно, справді сатирично вдарити й по хабарниках, хапугах, нахліб-
никах-паразитах, обіцяльниках-базікалах, — по тих, кого ми назива ли та 
й нині називаємо «соціальним злом». Дмитро Черевичний мав щасливий 
талант: в його творчій індивідуальності органіч но злились два такі, зда-
валося б, різні жанрові струмені — гумор, сатира і лірика. лірика Дмитра 
Черевичного — пісенна, ніжна, пересипана художніми образа ми, насичена 
народними символами. І, якщо поет писав про червону калину, яка «мов ді-
вчина в коралових разках», то вона асоціюється у нас з квітучою землею, з 
нашою батьківщиною, з Україною. адже ж, як говорить народне прислів’я, 
без пісні й калини — нема України.

Півжиття свого Дмитро Черевичний прожив у Криму. І його рідне По-
ділля, і таврійська земля переплелися в серці тугим корінням, вони стали 
йому однаково рідними. Колишній фронтовик Дмитро Черевичний, попра-
цювавши після війни і на шах тах Донбасу, і на будівництві коксохімічно-
го заводу в Дніпродзержинську, в кол госпі, в Будинку культури, в редакції 
районної газети, одного разу потрапивши на перепідготовку до військової 
частини, розташованої в Криму, так і залишився тут на кілька років.

Певне, згадалась не така вже й далека армійська юність, обпалена вог-
нем війни, згадались пройдені з боями шляхи, коли воював у стрілецькій 
дивізії на 2-му, а затим 1-му Українських фронтах, як брав участь в боях під 
Яссами та форсуванні одеру, а може, згадалося тяжке поранення в лютому 
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1945-го за кілька місяців до Перемоги... І захотілось фронтовику, нагород-
женому медалями «за відвагу», «за перемогу над німеччиною у великій 
вітчизняній війні 1941-1945рр.», іншими бойовими відзна ками, поділи-
тись пережитим з молодим поколінням, яке прийшло на службу в кінці 50-х  
років.

І залишився, і не даремно. Бо саме тут відчув приплив нових творчих 
сил, бо саме в ці роки написав чимало гарних віршів, присвячених армій-
ському життю. а скільки створив балад і сонетів про нелегкі фронтові шля-
хи-дороги, про своїх по братимів, багато з яких лишились назавжди лежати 
в братських могилах у своїй та чужих землях. Саме тут почав готувати ру-
копис своєї першої збірочки байок та фейлетонів «Мій супутник», яка не-
вдовзі й побачила світ у Сімферополі («Кримвидав», 1960 р.). Тепло, щиро 
згадує про ті дні спільної служби в Євпаторії (1957-1960 рр.) старший ко-
мандир Д. Черевичного, офіцер запасу Іван васильович Потапенко: «Близь-
ко трьох років ми служили на культосвітній солдатській ниві. Дмитро Че-
ревичний часто бував у зенітних підрозділах як військовий кореспондент, 
збирав матеріал, щоб потім розповісти про гарячі солдатські будні через 
полковий радіовузол. Чимало енергії докладав він і як художник-оформ-
лювач, за що мав подяки від командування. Як поет, Д. Черевичний любив 
світанкову пору. Бувало години за дві до загаль ного підйому він тихенько 
вставав і виходив з казарми. Присівши десь на зеленій траві під деревом 
чи кущем, діставав з кишені записничок і занотовував рядки, які народ-
жувались прямо тут. При цьому він любив їх вголос декламувати, інколи 
підси люючи жестами. «вранішня пора — найкраща для писання віршів», 
— ділився якось він зі мною. а в дні, коли до нього не приходила муза, він 
брав етюдник і йшов малювати, бо й до цього мав хист».

армійське життя підказало Дмитрові Черевичному немало тем для 
віршів, і, зокрема, сонетів, з-поміж яких найбільш відомі «ранок на полі-
гоні», «останні хвили ни перед навчальним боєм», «на маневрах», «Худож-
ник-солдат на дозвіллі», «на концерті солдатської самодіяльності», «на-
родження героя», «в розвідці» та їн.

І все ж найщирішою є його інтимна лірика. Про матір, про кохану, про 
людей землі, а в цілому про вітчизну, про найдорожче. Поет Дмитро Чере-
вичний надзвичайно любив природу, і, зокрема, кримську. Як художника, 
як митця, вона повсякчас вабила його на своє лоно. а ще ж він був завзятим 
грибником. разом з грибами, по які їздив щовихідного у кримські ліси за 
будь-якої погоди, в будь-яку пору року, він привозив додому у своєму за-
писничкові рядки сонетів, строфи нових віршів, а головне, під час таких 
«вилазок» на природу набирався вражень, без яких не уявляв своєї подаль-
шої твор чої роботи.

а взагалі Д. Черевичний був легкий на підйом. Працюючи відпові-
дальним секре тарем Кримського відділення Спілки письменників України, 
редактором художньої літератури у видавництві «Крим» (нині «Таврія»), в 
редакції обласної газети «Кримська правда» — він завжди рвався душею на 
простір. Кабінетні стіни гнітили його, сина степового привілля. І тому він 
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радо відгуку вався на всілякі поїздки «в народ», які в ті роки часто органі-
зовувало Бюро пропа ганди художньої літератури, що функціонувало при 
письменницькій організації. не раз доводилося й мені разом з ним, стар-
шим другом і братом по перу, бувати на будівництві Північно-Кримського 
каналу, над яким тоді шефствували наші письменники, у трударів степо-
вих районів півострова, у рибалок Керчі і моряків Севастополя, в садоводів 
нижньогір’я і рисівників Присивашшя.

І скрізь Дмитро Степанович був душею колективу, невтомним 
співрозмовни ком. Де він появлявся — там лунав сміх. він любив і вмів 
жартувати, зачаровувати людей своєю лагідною посмішкою, м’ якою по-
дільською вимовою, щирістю. а ще він любив і умів гарно співати. знав 
силу-силенну пісень, частівок, коля док, щедрівок. Міг подовгу цитувати 
вірші — і свої, і друзів по перу, і улюблених поетів. Умів годинами тримати 
аудиторію, перед якою виступав. Його не відпускали доти, доки він не пере-
читає багато-багато гуморесок, ліричних віршів. І дорослі, і школярі лю били 
його твори, закохувались в нього — у такого собі доброго, неквапливого 
подоляка, лисуватого дядька, сердечну людину, прекрасного поета. він умів 
читати свої вірші, умів донести до слухачів найтонші порухи душі. І вира-
зом обличчя, і жестом. він був чарівником. він був справжнім митцем. Мав 
надзвичайний потяг до такої складної і надзвичайно витонченої класичної 
форми, як сонет. Писав окремі сонети, створював цикли сонетів, «сплітав» 
їх у вінки. а для митця, як сказав класик, «вінок сонетів — давнішня мета, 
вершина форми під різцем старанним». Досягти цієї мети, цієї вершини пое-
тичної форми вдавалось не кожному. Дмитро Черевичний її досяг.

 
оСІнЬ

над Кримом осінь. золота облава 
Штурмує сонцем зморені ліси, 
І вирійні пташині голоси
відлунюють в нагір’ї величаво.

І крають моря незворушну синь
від Сімеїза і до Балаклави 
величні, горді білі пароплави. 
Як втілення фантазії й краси.

над Кримом осінь, сонячна, дзвінка, 
в рубінових кизилових разках, 
осяяна, мов на весілля просить.
Гаряча, трудівнича, гомінка, 

з духмяним, щедрим хлібом на руках 
Іде янтарна виноградна осінь.

Симферополь.2004. 


