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О. Ф. ПАВЛОВА*

«Я ВЛАСНУ ВІЧНІСТЬ БАЧУ БЕЗ ОБЛУДИ...»
(до 90-річчя від дня народження Д. В. Павличка)
Дмитро Васильович Павличко – визнаний класик української літератури. За плечима майстра слова – довголітня праця на літературно-мистецькій ниві як поета, перекладача, публіциста, сценариста, пісняра.
За збірку вибраних поезії «Любов і
ненависть» (1975) поет у 1977 р. був
удостоєний Державної премії УРСР
імені Т. Г. Шевченка.
Творчість Дмитра Васильовича,
як і його особистість – неординарна,
адже пройдено довгий шлях як у літературі, так і громадсько-політичному житті – від стрільця Української
повстанської армії в Західній Україні
до народного депутата в незалежній
Україні. Завдяки його активній громадянській позиції він відомий як один
із засновників Народного руху України (1989), Голова Товариства української мови ім. Т. Г. Шевченка (1989–
Д. В. Павличко. Фото. 1977 р.
ЦДАМЛМ України. Ф. 979.
1990), Народний депутат України I, III,
Оп. 1. Од. зб. 606. Арк. 9.
IV скликань (1990–1994, 1998–1999,
2005–2006), надзвичайний і повноважний посол України у Словацькій Республіці (1995–1998) і Республіці
Польща (1999–2002), Герой України (2004).
Моє перше знайомство з творчістю Павличка відбулося у 1980-ті, в
магазині «Букініст», де вдалося віднайти «Таємницю твого обличчя»1.
У той час студенти марили поезією зі збірки, а в їхніх замріяних очах
читалося: «Я житиму доти, допоки горітиме долоні твоєї дотик».
Досі не підготовлено ґрунтовного дослідження про письменника.
Є надія на самого митця, який уже взявся за упорядкування і публікацію матеріалів із приватного архіву, і, звичайно, на дослідження
документів, що зберігаються у Центральному державному архіві-музеї
літератури і мистецтва України (ЦДАМЛМ України).
* Павлова Олена Федорівна – головна наукова співробітниця відділу використання інформації документів Центрального державного архіву-музею
літератури і мистецтва України.
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Чим більше знайомишся із документами радянської доби, що зберігаються у ЦДАМЛМ України, – Національної Спілки письменників
України (ф. 590), Комітету з Національної премії України імені Тараса
Шевченка (ф. 979), редакції журналу іноземної літератури «Всесвіт»
(ф. 806), тим більше виникає запитань, які поширюються і на сторінках сучасної періодики. Вірний син компартії, що «перефарбувався»
в демократа? Для себе я знайшла відповідь у документах Павла Тичини
(ф. 464), Віри Вовк (ф. 1212), рецензіях Анатолія Костенка (ф. 1116),
щоденниках Олеся Гончара, роздумах Богдана Гориня.
Переглянемо стенограми декількох виступів Дмитра Васильовича
на творчих пленумах, нарадах і з’їздах Спілки радянських письменників України (далі – СРПУ, ф. 590):
1955 р. – Нарада молодих письменників СРПУ: «...ми хочемо, щоб
книжки молодих письменників рецензували Тичина, Корнійчук, Малишко [...] До чого приводить відсутність справжньої критики у нас?
По-перше, ці рецензії, які ми читаємо, їх пишуть соціологи, а не літературні критики. Я не знаю жодної рецензії, де була б проаналізована
художня сторона твору. Вони розкривають соціальний зміст, зв’язки
з радянською владою [...] Не це ми хочемо слухати від рецензентів. Ми
хочемо знати про нашу мову, про лексику, про синтаксис, про загальні
творчі методи. Коли говорять про соціалістичний реалізм, то преподносять це в загальних формулах, а не говорять як їх застосувати в житті»2.
1958 р. – Республіканська нарада поетів СРПУ. Дмитро Павличко
порушив питання використання української мови в столиці держави –
на вулицях, видавництвах, книгарнях. Розповів про випадок, що стався
на Головній пошті УРСР з ним і письменником Ростиславом Братунем:
«Вчора я з т. Братунєвим зайшов подати телеграму до Львова, у нього не прийняли телеграми українською мовою [...] йому сказали: «Вы
же сами не знаете украинского языка». Я вважаю, що ми повинні про
це говорити, бо це торкається нашого серця, це наша кровна письменницька справа»3.
1962 р. – III Пленум Правління СРПУ, де Дмитро Павличко підняв питання правди в літературі, цензури, популяризації серед молодого покоління імен діячів української державності і культури Богдана
Хмельницького, Соломії Крушельницької, Івана Франка, Володимира
Винниченка, Богдана-Ігоря Антонича. «Треба сказати, що втратили
якусь частину молоді, є частина молоді розчарованою, песимістично
настроєною і це є результат культу особи, а не результат того, що ця
молодь почала ходити в вузьких штанах. Ми переоцінюємо вплив буржуазної культури, коли говоримо, що це йде від того, що випливає вітер
з заходу, але це йшло і від того, що ми говорили неправду [...] Я хочу
оголосити з цієї трибуни війну брехливому перу, хай заржавіє і зламається брехливе перо4 /оплески/. Слід поговорити про цензуру взагалі.
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Я – комуніст, і є друг комуніст – редактор, але у нас, бачите совість
брудна, наші партійні квитки, це так собі, а ось третій, у кого партійний
квиток, от це да партійний квиток – це цензор. Він сидить там десь за
десятью стінами /оплески/. [...] І я в дуже тяжкому становищі, бо навіть
з моєї кубинської книжки полетів один вірш, який я кров’ю написав,
а він його викреслив...так і називається «Кров»5.
На цьому може бути поставлена крапка навколо дискусії про творчість поета щодо «прославлення вождів комуністичної партії», «ненависть до українських буржуазних націоналістів», «бандерівців», «петлюрівців», «панотців», «богохульства» і всіх ворогів «країни Рад».
Адже сам поет у листі до письменниці Віри Вовк сказав і нам: «Мені
тут живеться дуже нелегко. Колись лаяли за націоналізм, тепер пригадують мені ті вірші, що я писав під гнітом, хоч я був завжди щирим»6.
Мистецтвознавець Богдан Горинь, земляк Дмитра Павличка, учасник
дисидентського руху, пройшовши мордовські табори, подав приклад,
як тлумачити «подвійну свідомість», «маскування», «роздвоєння особи», «подвійну мораль» тих, хто залишився на волі: «...постає питання: чи могли вижити в безжально жорстокому тоталітарному світі без
маски Максим Рильський, Володимир Сосюра, Олександр Довженко,
Дмитро Павличко, Роман Іваничук, закінчуючи Іваном Драчем і багатьма іншими, молодшими від них? [...] Кожен у певний час і за певних обставин прикривав свою істинну сутність маскою, виставляв її
напоказ, ставав актором у велетенському тоталітарному театрі абсурду
[...] поставлені перед альтернативою: жити чи вмерти, натягали вони
на свою душу маску з огидою, писали оди тиранам – Леніну і Сталіну,
КПРС, усвідомлюючи, що те тоталітарне жахіття мусить колись минутись і можна буде скинути з душі остогидлу машкару, яка зобов’язувала писати фальшиві славослов’я»7.
Дмитро Васильович Павличко народився 28 вересня 1929 р. у
с. Стопчатів на Івано-Франківщині, початкову освіту здобув у польській школі с. Яблунова, згодом вищу – у Львівському університеті.
20 березня 1954 р. молодому поету надіслано вітання від Спілки радянських письменників України «з прийомом до членів Спілки!»8.
Письменник працював не тільки «на творчих хлібах», а і у Львівському
театрі юного глядача (1953), у відділі поезії редакції журналу «Жовтень» (1955–1958), Київській кіностудії художніх фільмів ім. О. Довженка (1964), головним редактором журналу «Всесвіт» (1971–1978),
Секретаріаті Спілок письменників УРСР і СРСР (1966–1990) тощо.
Дмитро Васильович видав і продовжує видавати поетичні збірки, переклади, літературно-критичні статті, спогади про сучасників.
Неможливо збагнути всю творчість письменника, адже практично
з першої збірки поезій 1953 р. раз у рік чи раз у два роки з’являлися
нові книги автора. Не будемо вдаватися до повної бібліографії, згадаємо
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дещо із каталогу бібліотеки ЦДАМЛМ України: «Любов і ненависть»
(1953), «Моя земля» (1955), «Правда кличе» і «Чорна нитка» (1958),
«Бистрина» (1959), «Днина» (1960), «На чатах» (1961), «Жесть Нерона» і «Пальмова віть» (1962), «Пелюстки і леза» (1964), «Хліб і стяг»,
«Гранослов» (1968), «Сонети подільської осені» (1973), «Таємниця твого обличчя» (1974). А поряд – твори для дітей, вибрані твори, притчі,
переклади, сценарії, публіцистика.
Літературознавець, в’язень сталінського режиму, Анатолій Костенко у рецензії на збірку «Хліб і стяг» у 1969 р. писав: «...з почуттям
великої втіхи читається щойно видана збірка поезій Дмитра Павличка «Хліб і стяг». Від часу першої збірки, що вийшла в світ 16 років
тому, це його тринадцята книжка. І в кожній наступній уважний читач
не міг не помітити самовдосконалення поета [...]. Серед характерних
ознак поезії Павличка, [...] що надають їй самобутності слід вважати,
насамперед активну цілеспрямованість [...]. Павличко вміє писати так,
щоб змусити думати навіть там, де здається все вже ясно, все давно
відомо. Взагалі автор не прагне оригінальності за будь-яку ціну [...].
Оригінальність – не самоціль, [...] вона не має нічого спільного з манірністю і скороминущою модою. Щодо версифікації*, то вона відомо, досить багатогранна у Павличка і не позбавлена вдалих творчих знахідок.
Відчувається, що він не дуже схильний дотримуватись непорушності
віршотворних канонів: звичайно, правила є правилами, але ж мистецтво стоїть вище їх...»9.
Зупинимося на збірці віршів «Правда кличе» (1959), яку Дмитро
Васильович 5 січня 1982 р. разом із творчими документами передав
на державне зберігання до ЦДАМЛМ України. Саме про неї найбільше згадується на сторінках сьогоднішньої преси як про знищений
18-ти тисячний тираж. А відголоски про неї переносять нас на IV з’їзд
Спілки радянських письменників України, який проходив 10–15 березня 1959 р. у м. Києві. Збірка складається з 5-ти розділів («Ленін іде»,
«Вчителям і друзям», «Убивці», «Любов», «Сонети», «Рубаї»**). Обкладинка, виконана художником Дмитром Гринцем у 1959 р., майорить
червоним прапором і чорними рядками читається вірш «Правда кличе»: «Не змовкне правди голос, // Що веде нас у житті. // Лжа тікає,
наче полоз, // Перед нами із путі. // Щоб за нами на дорогу //Знов не
виповзала гидь, // Ми, долаючи знемогу, //Мусимо брехню палить!».
* Віршування, або версифікація (лат. Versus – вірш та facio – роблю) –
1) мистецтво виражати свої думки у віршованій формі; 2) система організації
поетичного мовлення, в основі якої міститься закономірне повторення певних
мовних елементів, що складаються на підставі культурно-історичної традиції
певної національної мови.
** Рубаї – чотиривірш, викінчений мініатюрний віршовий твір, що виражає певну думку, підкреслену в останньому рядку строфи – одна з найбільш
популярних версифікованих форм у ліричній поезії народів Сходу.
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Голова Спілки письменників Микола Бажан, відзначаючи загальні
досягнення митця у прозі, літературі, поезії, критиці, загалом дав позитивну оцінку циклу віршів «Вбивці» із збірки «Правда кличе», присвячених Ярославу Галану: «Але мусимо сказати, що поруч з цим циклом
Павличко вмістив у своїй новій книзі вірші, які прикро протирічать
і цьому циклові, і всьому кращому, створеному поетом. У деяких поезіях Павличка з’явилися мотиви, що не мають нічого спільного з великою правдою нашої дійсності. Павличко відступив у таких віршах
від ідеології дружби народів, виявив глибоко перекручене, непартійне
розуміння тих явищ, що були зв’язані з культом особи»10.
Павло Тичина – головний доповідач по збірці «Правда кличе», підготувався до IV з’їзду Спілки радянських письменників України ґрунтовно. До речі, в Музеї-квартирі Павла Тичини зберігається екземпляр
книги Дмитра Павличка, а його особовий фонд – у ЦДАМЛМ України
(ф. 464). Із згаданого питання у фонді зберігаються 3 справи (ф. 464,
оп. 1, од. зб. 3534, 3535, 3536). Одна справа – чорновий рукопис із
детальним викладенням практично кожного вірша, де особлива увага
приділена рубаям11, друга – чистовий рукопис доповіді і третя – машинописний переклад доповіді російською мовою і вирізка з газети
«Літературна Україна» 1959 р. із публікацією доповіді. Ці документи –
уривки, чорнові начерки, виписки, переписані рубаї та вірші – приклад підготовки Павла Тичини до письменницьких з’їздів. Документ
написаний простим олівцем із правками червоним і синім олівцями та
синім чорнилом. Доповідач по-батьківськи «пожурив» молодого поета, щоправда, словами, приправленими дозою комуністичної ідеології. Сьогодні це звучить кумедно, тому варто ознайомитися з текстом:
«Микола Платонович Бажан у доповіді своїй, відзначаючи заслуги
тих радянських письменників українських, які гідно (підкреслено червоним олівцем – О. П.) достойно відбивають атаки на нас на фронті
ідеологічному з боку українських буржуазних націоналістів, відзначає
також і заслуги в напрямі Дмитра Павличка. Товариш Бажан високу
оцінку дав бойовим, наступальним віршам його із (циклу «Вбивці») –
віршам, скерованим проти бандерівських катів, цих націоналістичних
виродків кривавих. Але разом з цими віршами, – сказано було у доповіді [...] – в новій книзі Павличка є ще й такі твори, які прикро суперечать
і цьому циклові проти «убивць», і всьому кращому, створеному поетом [...]. Я розумію, товариші, яка це досада! – для всіх нас, українських
письменників! Як це так сталося, що ми не змогли запобігти такій помилці? Ми значить колективно не догледіли найважливішого, а саме:
замість того, щоб посилити справу комуністичного виховання серед
письменників і особливо серед творчої молоді – ми її послабили [...].
От, хоча б узяти й його наслідування Омару Хайяму. Видатний перський поет, а разом і класик таджицької літератури, жив і творив
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у ХІ–ХІІ століттях. В ідеалістичному світогляді Омара Хайяма бриніла струна й матеріалістична. Він не вірив у потойбічний світ, а тому
закликав людей жити повним (підкреслено червоним олівцем – О. П.)
життям на землі. Але ж повним життям насолоджуватись якраз і не
могли люди, бо гніт політичний душив їх жорстоко [...]. Тогочасному
поетові залишалось тільки одне: всяким чином розхитувати тиранію,
сіяти в душах людей недовіру до влади, впливати на народ скепсисом,
сумлінням. Це й робив у своїх чотириряддях – під назвою Рубаї, а будучи перенесеним у наш атомний вік, у нашу епоху побудови комунізму, у інтерпретації Павличка аж надто вже звучать вони песимістично,
та просто сказати недоречно: Життя без книги – хата без вікна, // Тюрма глуха і темна, мов труна. // Крізь вікна книг свободи світло ллється, // Майбутнього видніє далина. Незрозумілим є: для кого й для чого
це писано? Перший Секретар ЦК КПРС товариш Микита Сергійович
Хрущов ще на ХХ з’їзді КРПС [...] сказав нам: «Якщо образно говорити, ми піднялись на таку гору, на таку висоту, звідки вже зримо видно
широкі горизонти на шляху до кінцевої мети – комуністичного суспільства» [...]. Для чого ж тоді, питається, дивитись нам «крізь вікна книг»,
чи не видніє часом майбутнього далина? А може це один із Рубаї був
випадковим у Павличка? Поглянемо іще. Я лицемірити не можу, як
святі. // Сорочки чистої замало у житті. // Потрібно сонця, сірника потрібно, // Щоб віршів не писати в темноті. А це вже до якого адресата
звертається поет? До хуторян якихсь далеких? Так уже ж і на хуторах
у нас люди давно перемінились і розуміють більше ніж деякі ті, що
живуть у містах»12. «Павличко винен за те, що написав. Ну а як же з
редакторами, які ці писання пропускали й друкували! [...] Редактори,
очевидно, міркують так: а наше діло маленьке – пропустять – так пропустять! Перестали бути вірними помічниками партії. Отже треба ясно
сказати, що й вони винні у помилках письменника»13.
Наприкінці доповіді «метр від поезії» по-батьківськи просить молодого поета: «Любий товаришу Дмитре! Не подумайте, що я у Вас
хочу охоту одбити до вивчення літератур народів Сходу. Навпаки! Вивчайте їх неодмінно, – і особливо зараз, коли погноблені народи Азії
і Африки встають, грізно підводяться і розправляють плечі [...] Леніна
ім’я у всіх на устах! Леніна вони благословляють, його образ на прапорах підносять вгору!
Товаришу Дмитре! Візьміться Ви до вивчення не тільки літератур
народів Сходу, а й політики, економіки, філософії, мистецтва. І напишіть Ви нам твір із історії боротьби погноблених за свою незалежність, – та такий же твір, щоб він став окрасою нашої літератури!»14.
До речі, жодного зауваження не знайдено до уже класичного твору: «Коли умер кривавий Торквемада, // Пішли по всій Іспанії ченці, //
Зодягнені в лахміття, як старці, // Підступні пастухи людського стада».
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Пройшло
небагато
часу... Вітаючи Павла
Тичину з Новим 1967 роком, 5 січня Дмитро Павличко записав в його альбом рубаї зі своєї книги
«Правда кличе»: «Я власну вічність бачу без облуди: // О, де б мене не
поховали люди – // Там
грудка української землі // З мого зажуреного
серця буде!»15. На думку
приходить звичне: «на
кухні – можна», «на вулиці – ні».
Сьогодні ми не маємо
ніякого морального права
осуджувати громадян, які
вийшли із теренів СРСР.
Кожен жив за своєю совістю, незалежно, чи то
митець, чи робітник. Не
всі хрестились, вінчались,
пекли паски, колядували,
не кожен отримував почесні звання, ордени, медалі, не для всіх була «закрита радянська залізна
завіса». Було й таке, що
громадяни з «партквитком
у кишені» вдома «зраджували» директивним настановам КПРС. Час минав, суспільство творило
історію, а архівісти старанно збирали і зберігали
документи для майбутніх
поколінь. З пошаною згадаємо першого директора ЦДАМЛМ України
Людмилу Андріївну Проценко, яка, починаючи
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П. Г. Тичина. Підготовчі матеріали до доповіді
на IV з’їзді письменників
Радянської України. 10–15 березня 1959 р.
Автограф. Начерк.
ЦДАМЛМ України. Ф. 464. Оп. 1.
од. зб. 3535. Арк. 15.

Д. В. Павличко. «Я власну вічність бачу
без облуди». Автограф в альбомі П. Г. Тичини
5 січня 1967 р.
ЦДАМЛМ України. ф. 464. Оп. 1.
Од. зб. 9491. Арк. 15.
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Д. В. Павличко (праворуч) та С. А. Гальченко під час круглого столу,
присвяченого проблемам розміщення та збереження цілісності архівно-музейних
фондів ЦДАМЛМ України. Українське національне інформаційне
агентство «Укрінформ», 5 липня 2017 р.

з 1968 р., розпочала шукати і впорядковувати для державного зберігання документи репресованих діячів культури, що згодом потрапили до
закритих сейфів, а вона втратила роботу. Сьогодні з цими документами
дослідники мають можливість працювати у читальній залі ЦДАМЛМ
України.
Свої документи Дмитро Павличко передав на державне зберігання
до ЦДАМЛМ України у 1980, 1981, 2006 рр. В особовому фонді поета
(ф. 803) налічується 244 од. зб. за 1950–1980 рр. Серед матеріалів –
вірші, вітальні листівки, фото, книжкові видання. Також документи
Дмитра Павличка, які розповідають про окремі моменти його життя і
творчості, зокрема написання сценаріїв до кінофільмів, творчу роботу
з композиторами над створенням пісень, громадсько-політичну діяльність тощо, відклалися в інших фондах українських митців і творчих
організацій. На сьогоднішній день є надія, що Дмитро Павличко поповнить особовий фонд новими матеріалами.
Актуально й сьогодні звучать слова з листа, надісланого у далекому 1979 р. українським письменником Іваном Чендеєм (1922–2005) у
зв’язку зі славним п’ятидесятиліттям Дмитра Васильовича: «Дорогий
Дмитре! Ще все знаходимось під сильним і вкрай радісним враженням
од свята Твого піввіку. Сердечно дякуємо за привітність і гостинність.
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Д. В. Павличко з українськими письменниками біля «Лесиної криниці»
під час святкування 100-річчя від дня народження Лесі Українки.
22 лютого 1971 р. м. Гадяч, Полтавської обл.
ЦДАМЛМ України. Ф. 627. Оп. 1. Од. зб. 266. Арк. 8.

Особисто для себе вважали за високу честь і такий же високий обов’язок побувати в Києві 28 вересня 1979-го. Хотілося не просто побути з
Тобою, побачитись з твоєю родиною. Хотілося помислити і помріяти,
сповнитися глибоких відчувань і тих настроїв, що єдино можуть приходити, коли віч-на-віч стрічаєшся з істинним і небуденним, неповторним
і великим. [...] Все проходить, минає. Залишається тільки по-справжньому зроблене діло. [...] У Тебе його вже чимало прекрасного [...].
Досвід чималий маєш, що і як робити – радників не потребуєш...»16.
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