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(1929), українського поета 
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Мене водило в безвісті життя, 
Та я вертався на свої пороги, 
Переплелись, як мамине шиття, 
Мої сумні і радісні дороги 
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    ПАВЛИЧКО Дмитро Васильович (н. 28.09.1929) – поет, журналіст, 
літературознавець, перекладач, громадський і політичний діяч.  
Член Спілки письменників України (1954). Герой України (2004).  
Заслужений діяч культури Польщі. 
    Один із засновників Товариства української мови імені Т.Шевченка, Товариства 
української мови імені Т.Шевченка, Всеукраїнського товариства "Просвіта"  
імені Т.Шевченка, Народного руху Укаїни, один із авторів Акта проголошення 
незалежності України 24 серпня 1991р. 
   Дмитро Павличко – автор багатьох поетичних збірок. Його твори вийшли 
окремими книжками й публікаціями українською, польською, словацькою, 
болгарською, естонською, грузинською, німецькою, португальською мовами. 
   Дмитро Павличко є і визначним майстром перекладу (перекладає з англійської, 
іспанської, італійської, французької, португальської, їдиш та багатьох слов'янських 
мов). 
    На слова Д.Павличка композитори створили десятки пісень. Найвідоміші з них: 
"Два кольори", "Явір і яворина", "Долиною туман тече". 
    Має звання Герой України з врученням ордена Держави (2004)— за визначний 
особистий внесок у розвиток української літератури, створення вершинних зразків 
поетичного слова, плідну державну і політичну діяльність, орден князя Ярослава 
Мудрого IV ст. (2009),  V ст. (1999),  орден «За заслуги» III ст. (1997). 
   Лауреат Національної премії України імені Т.Шевченка,  міжнародних премій  
ім. Х.Ботева (Болгарія), ім. Гвєздослава (Словаччина) та Омеляна і Тетяни 
Антоновичів (2004). 
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Павличко, Д. В. 
    Вибрані твори у 2-х т. Т. 1. Вірші. Поеми / Д. В. 
Павличко. - Київ : Укр. енциклопедія, 2008. - 608 
с. - (Б-ки УЛЕ: вершини письменства). - ISBN 978-
966-7492-41-0 : 68 грн. 40 к. 

   До першого тому увійшли вірші і поеми, 
створені Дмитром Павличком у різні 
періоди життя. Долучаючись до високої 
поезії, читач заглибиться у неповторний 
мистецький світ і всесвіт автора, його 
громадський пафос, філософське 
осмислення долі й звитяг українського 
народу 

Павличко, Д. В. 
    Вибрані твори у 2-х т. Т. 2. Переклади / Д. В. 
Павличко. - Київ : Укр. енциклопедія, 2009. - 608 
с. - (Б-ки УЛЕ: вершини письменства). - ISBN 978-
966-7492-41-7 : 68 грн. 

   До другого тому увійшли Павличкові 
переклади з поетичного виднокола понад 
тридцяти народів світу. 
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Павличко, Д. В. 
    Не зрадь! : поезії / Д. В. Павличко. - Київ : 
Основа, 2005. - 110 с. - ISBN 966-500-229-5 : 
6 грн. 

   «Не зрадь!»- збірка поезій, 
написаних напередодні, під час та 
після політичних подій 2004 року в 
Україні. Усвідомлюючи всю важливість 
пережитого українським суспільством, 
автор застерігає нових лідерів від 
зради народові-волею, стійкістю та 
силою якого було здобуто перемогу. 
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Павличко, Д. 
    Рідна мова : вірші для старш. дошк. та 
молод. шк. віку / Д. Павличко. - Київ : 
Веселка, 1994. - 16 с. : іл. - 7000 крб. 

   Рідна мова-це рідні слова ! Ось слово 
«мама». Воно ніби ввібрало в себе 
весь світ: колискову пісню і спів 
соловейка, рідний дім і вранішнє 
сонце, щедру ниву і квітучий сад…  
   І такі слова, як «Україна», «рідна 
мова», «наш прапор» мають свої 
таємниці, які ми намагаємося 
розгадати впродовж усього життя. 
   Ця книга допоможе задуматись над 
дивосвітом рідних слів, почутих з уст 
роду і народу. 
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Павличко, Д. В. 
    Ялівець : поезії / Д. В. Павличко ; упоряд. 
і передм. Лубківського Р.М. - Київ : Веселка, 
2004. - 399 с. - (Шкільна бібліотека). - ISBN 
966-01-0000-0 : 15 грн.  

   Книжка представлє поезію  
Дмитра Павличка у тематичній і 
жанровій різноманітності та повноті. 
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 Павличко, Д. В. 
    Плесо : вірші для дітей дошк. і молод. 
шк. віку / Д. В. Павличко ; худож. оформл 
та іл. І.В.Остафійчука. - Львів : Каменяри, 
1984. - 96 с. : іл. - 85 к.              

    Твори, що увійшли до збірки   
Д. Павличка «Плесо» вчать маленьких 
читачів любити Батьківщину, 
розпізнавати добро і зло, знайомлять з 
чарівним світом казки.                
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 Павличко, Д. В. 
    Сонети..Світовий сонет : Шекспир, 
Бодлер та ін. / Д. В. Павличко. - Київ : 
Генеза, 2004. - 536 с. - ISBN 966-504-388-9 : 
26 грн. 16 к.         

   Видання сонетарію видатного 
українського поета складається з 
оригінальних та перекладних творів 
цього жанру. Поет розглядає свою 
сонетну творчість як пошуки людської 
істинності, перекладна - це повний 
сонетний добірок В.Шекспіра, 
Ш.Бодлера, Янки Купали та ін. 
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Павличко, Д. 
    Любов і ненависть / Д. Павличко. - 
Київ : Молодь, 1953. - 63 с. – 1  р. 20 к.  

 «Любов і ненависть»  
Дмитра Павличка — вибрані поезії з 
першої збірки автора. Вони 
представляють собою світ юнацьких 
мрій і розчарувань, першого кохання і 
спогадів дитинства.  
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Павличко, Д. В. 
    Спіраль : поезії / Д. В. Павличко. - 
Київ : Рад. письменник, 1984. - 111 с. - 
85 к. 

   Головний мотив книги віршів 

«Спіраль» Дмитра Павличка - вірність 

рідній землі, крізь всі розділи її 
проходить образ матері. Особливість 
збірки, створеної по свіжим 
враженням від поїздок до Афганістану 
й Парижа. 
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