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Гартуй меча для оборони слова, 

плекай слова для захисту меча. 

Тоді й не буде материнська мова 

бродить по світу в ролі прохача. 

І Україна не втече із серця, 

записана тобою в жебраки, 

бо на меча і слово обіпреться 

на день насущний і на всі віки. 

                                              Л. Горлач 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Леонід Никифорович Горлач (Коваленко) - український поет. Народився 4 

квітня 1941 року в містечку Ріпки на Чернігівщині. Дитинство минуло в селі Червоний 

Колодязь Ніжинського району. 

  Із спогадів поета: «Закінчив я семирічку в рідному селі й подався вчитися в 

сусіднє село Монастирище. Це за сім кілометрів. Доводилося три роки ходити туди й 

назад по знання. Писати вірші почав десь із п’ятого класу, не вилазив із сільської 

бібліотеки, вчитувався в поезії Т.Шевченка та інших авторів. А десь у сьомому класі 

перші мої вірші з'явилися в Лосинівській районній газеті. Старшокласником 

друкувався в Ічнянській районці, в іншій пресі. Особливо таємничий світ творчості 

відкрився мені в студентські літа, бо там була чудова літературна студія». 

Леонід Горлач закінчив Ніжинський педагогічний інститут, після закінчення 

якого працював вчителем в місті Ніжині. Та літературна праця захоплювала все 

більше і більше. 

 Перша поетична збірка вийшла після демобілізації з армійської служби в 1965 

році і називалася «Сонце в зіницях». А автором був тоді ще – Леонід Коваленко. На 

той час Леонід Никифорович працював в Ніжинській газеті «Під прапором Леніна» і 

все частіше друкувався в періодиці. Через деякий час по пропозиції Олеся Гончара і 



за рекомендаціями Євгена Гуцала, Івана Драча, Абрама Кацнельсона - Леонід Горлач 

був прийнятий до Спілки письменників України. Саме Олесь Гончар в 1968 році 

запросив його на роботу в апарат Спілки письменників. 

 Згодом було видано другу збірку «Лебеді» під подвійним символом Коваленко-

Горлач. А третя книжка вийшла уже без Коваленка. Горлач – поетичний псевдонім, 

який шукати поетові було зовсім просто, адже саме таке дівоче прізвище його матері. 

Щоб читачі не плутали його з відомим свого часу літературним критиком Леонідом 

Коваленком. 

 Леонід Никифорович Горлач автор близько шістдесяти книг поезії, прози, 

публіцистики, критики, дитячих творів. Основний жанр — поезія, серед якої шість 

романів у віршах про українську історію. 

Борис Олійник: «Найпомітнішим в усій сучасній українській літературі є 

цикл епічних поетичних полотен Леоніда Горлача. Такі твори не лише тішать 

естетичною досконалістю, а й допомагають глибше пізнати історію України, де 

ще так рясно зяє білих плям та перекручень».  

Л.Н.Горлач нагороджений Почесною грамотою Президії Верховної Ради 

Грузинської РСР, медалями «За трудову доблесть» та «За будівництво Байкало-

Амурської магістралі». Лауреат Національної премії ім. Т.Шевченка 2013 року за 

збірку поезій «Знак розбитого ярма», а також Республіканської премії ім. Миколи 

Островського, Міжнародної премії Фундації доктора М.Дем'яніва «Свобода і мир для 

України», Всеукраїнської премії ім. Івана Нечуя-Левицького, Міжнародної премії ім. 

Григорія Сковороди,Чернігівської обласної ім. Михайла Коцюбинського (2009) – за 

книгу поезії «Обрії душі» , премії ім. Андрія Малишка. 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
   

   



   

  Тематика творів  Леоніда Горлача - оспівування людини праці, щедрості душі 

героя-сучасника. 

  Однією з таких книг являється художньо-документальна оповідь «Прима 

грацій», написана в 1980 році. 

 

 

 

 

 

Горлач Л. Н.  

Прима грацій : художньо-документальна 

оповідь / Л. Н. Горлач. - Київ : Молодь, 1980. - 152 

с. - (Прапороносці спорту) 

  

 

 

 

 

Нелегким, але послідовним і цілеспрямованим був шлях вітчизняної художньої 

гімнастики до міжнародного визнання. Для цього знадобились зусилля кількох 

поколінь радянських спортсменок та їх тренерів. Серед кращих грацій світу, які 

піднімалися на вищий п’єдестал пошани, чимало українських гімнасток. І зараз 

пальма першості належить киянці Ірині Дерюгіній.  

Вона була членом збірної СРСР з художньої гімнастики з 1972 року. У складі 

команди Ірина Дерюгіна стала одною з найтитулованіших гімнасток СРСР і світу за 

всю історію художньої гімнастики, починаючи з Чемпіонатів і Кубків СРСР і закінчуючи 

Чемпіонатами Європи та світу (1977, 1979). Ірина стала також 4-разовою володаркою 

Кубка Інтербачення, одного з найпрестижніших змагань 1980-х років. 

Л. Горлач писав: «Поступово, непомітно, але зримо поставало переді мною все 

її життя – натхненне, як і сама художня гімнастика, високе й чисте, принципове й 

скромне, одухотворене творчістю в ім’я перемог спорту». 

Про людей, які присвятили себе цьому виду спорту, розповідає книга. 

 
 
 
 
 
 
 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1972
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA_%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F&action=edit&redlink=1


  Любов до України, легендарного минулого надихнули Леоніда Горлача 
створити в українській літературі новий цікавий жанр — історичних романів у віршах.  
     У 1982 році він вдало дебютував прекрасною поемою «Ніч у Вишгороді», а 
згодом оприлюднив цілий серіал таких творів: «Перст Аскольда», «Слов’янський 
острів», «Чисте поле», «Мазепа», «Мамай».  

  
 
 
 
 
 

Горлач Л. Н.  
Ніч у Вишгороді : історична поема / Л. Н. 

Горлач. - Київ : Радянський письменник, 1982. - 

167 с.  

 
 
 
 
 

На зміну ліричним експромтам, що з’являлися у Леоніда Горлача несподівано і 
легко, прийшов вишуканий вірш, з одвічною загадкою народження і смерті людини. 
Прощається з життям у своїй вишгородській резиденції київський князь Ярослав 
Мудрий. Подумки переходить життєвими дорогами, які пронизали його минулі дні, й 
болісно дошукується в них сенсу. Битви, боротьба за престол, інтриги, кохання, 
самотність, яка оточує на вершинах влади, незбагненність багатьох речей та ще віра 
в те, що це було не марне, бо з-під його державної руки викликом усьому світові 
піднялася Київська Русь, - ось що постає в Ярославових спогадах і роздумах у 
нічному Вишгороді. У сум’ятті останніх дум і настроїв князя перемагає чуття 
будівничого держави.  
  Через всю поему прослідковується прагнення автора актуалізувати наше 
минуле, щоб стало воно ближчим, зрозумілішим нашому поколінню. В поемі чільне 
місце поряд з  багатством матеріальним виходить багатство духовне, бо прагне князь 
Ярослав Мудрий вивести свою державу з пітьми незнання. І звертається до митників, 
які не знали, якою даниною обкласти купців з книгами:  
                 …Впускай за так 
                    Дивись не в справи ближні, 
                    А в те, що нині ще не на часі. 
                    Нехай до нас приходять люди книжні, 
                    Од них зіходить мудрість на Русі. 
       Із сивої давнини століть виринає  в поемі стародавній Любеч і Антоній, 
чернець, що радить і наставляє князя мудрим словом. Хоч далеко не в усьому 
погоджується князь з Антонієм, але прислухається до його порад. Справедливим 
правителем, мудрим і далекоглядним політиком постає перед нами князь Ярослав. А 
коли Києву загрожує нашестя печенігів, князь сам веде дружину на бій. 

Крім того, автор використовує маловідомі історичні факти. Твір написаний 
добірною, поетичною мовою, з умілим відтворенням колориту тих напівзабутих часів. 



 
 
 

 

 

 

 

Горлач Л. Н.  

Чисте поле : історичний роман у віршах / Л. 

Н. Горлач. - Київ : Радянський письменник, 1990. - 

236 с. 

 

 

 

 У історичному романі у віршах «Чисте поле» (1990) письменник відтворив 

образ видатного українського полководця, кошового Запорозької Січі Івана Сірка та 

епоху другої половини XVII ст. 
Вісім разів Запорозька Січ обирала Івана Сірка кошовим отаманом. Його 

легендарна діяльність передусім була спрямована проти наступу на Україну ханських 

орд і султанських полчищ, які загрожували самому існуванню українського народу. 

Іван Сірко був не лише полководцем, хорошим воїном, а й політичним діячем, мав 

постійні дипломатичні стосунки з російськими, татарськими, польськими урядами.  

Віршований роман відтворює останній двадцятип'ятирічний період життя 

кошового отамана та його соратників. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



А 2004 року Леонід Горлач порадував читачів новим історичним романом у 
віршах «Руїна» (або життя і трагедія Івана Мазепи). Відчувається, що перш ніж 
узятися за перо, автор глибоко й детально вивчив архівні джерела часів, які описує в 
романі «Руїна». Помітно, що свої симпатії та співчуття поет віддає головному герою 
твору Івану Мазепі.    

 

Горлач Л. (Коваленко).   

 Руїна (або життя і трагедія Івана Мазепи) : 

історичний роман у віршах / Л. Н. Горлач. - Київ : 

Київська правда, 2004. - 256 с. - (Бібліотека 

українця).  

Роман Горлача - це твір про гетьмана Мазепу — того, 
котрий не хотів, щоб Україна була територією рабів. Саме 
історичні твори, базовані на сумлінному й об’єктивному 
прочитанні старих подій, мають нарешті стати уроком для 
всіх нас, особливо сучасних політиків. Отут і годиться 
навести рядки монологу старого Мазепи, вкладені в його 

вуста поетом ХХІ століття:  
«Якщо ж узявсь державний хрест нести,  
То будеш лиш тоді з добром у згоді,  
Коли в тобі народ — не ти в народі,  
Коли не він тобі— для нього ти». 
 Автор зумів створити об’єктивний образ одного з найбільших гетьманів 

України, великого європейця і зодчого, який із власного життя зробив руїну, аби 
Україна не стала Руїною. Події і люди в романі мовби виходять з рамок минулого і 
з’являються в сьогоденні; виникає відчуття, що все це має безпосередній стосунок до 
читача. Така сила поезії:  

«Держава – що? Вона собі держава 
хоча від неї в тебе булава. 
Та як спікає самота іржава 
і тіло, й душу, і німі слова! 
Перед тобою хиляться мільйони. 
Страшна то сила –влада над людьми. 
Коли нема на вчинок заборони, 
Не дай в собі збудить сваволю тьми...» 
Поет не відчуває потреби бути адвокатом Мазепи, бо його Мазепа – не 

підсудний, а дійова особа історії.  
Епічний твір письменник закінчує епілогом, у якому Іван Мазепа в 

молдавському селі Варниці, в оточенні своїх вірних соратників – Пилипа Орлика, 
небожа Андрія Войнаровського, короля Карла ХІІ і його комісара Сальдена, доживає 
останні дні. І в передсмертному монолозі гетьман заповідає: 
          «Прошу єдине, Господом прошу:  
          Не зрадьте Україну нелюбов’ю,  
          Бо я за неї відмолився кров’ю,  
          І вам її нещасну полишу...» 



 
За чотири роки по «Ночі у Вишгороді» з’явився другий роман у віршах 

«Слов’янський острів». 

 
 

 

Горлач Л. Н.  

 Слов'янський острів : історичні романи у 

віршах / Л. Н. Горлач ; передм. Б. І. Олійника. - 

Київ : Редакція журналу "Дніпро", 2008. - 663 с. 

 
 
 
 
 
 
 

 
У романі Горлач звернувся до славетних подій історії чеського народу – до 

гуситського руху, який у першій половині XV ст. струсонув усю Європу. Його резонанс 
і дія поширилися на весь континент, зокрема, й на східнослов’янський світ. 
Грандіозний народний рух містив такі взаємопов’язані моменти як національно-
визвольний та антикатолицький, що закладав міцний підмурівок Реформації. У другій 
половині XIV – на початку XV ст. в Чехії зросло засилля німецьких феодалів і 
патриціату в містах. Продовжувалась німецька феодальна агресія на слов’янській 
землі, що набувала форм «мирної» колонізації. 
         Проте «Слов’янський острів» – це сучасна епічна поема, в якій не побачимо 
також і відмежування від героїчних часів минулого. Відчуваємо постійне прагнення 
автора наблизити і актуалізувати це минуле, перетворити його на предмет 
пристрасних роздумів і ліричного переживання. Ідею вже опрацьовано в українській 
літературі, вона прозвучала в поемі Шевченка «Єретик», присвяченій Яну Гусу. В ній 
Кобзар закликав до того, 

«…щоб усі слав’яне стали 
Добрими братами 
І синами правди сонця 
І єретиками, 
Отакими як Констанцький  
Єретик великий !». 

         Горлач застосовує цю шевченківську традицію до конкретного історичного 
матеріалу з участі східних слов’ян у визвольній боротьбі чеського народу.  

У романі «Слов’янський острів» Горлач практично першим у нашій літературі 
виписав картину героїчної боротьби чеських патріотів-гуситів проти римських 
хрестоносців, особливо висвітливши роль українців на чолі з Новгород-Сіверським 
князем Сигизмундом Корибутовичем. 
 
 



Яскравим прикладом продовження циклу історичних творів у віршах є роман 
«Мамай», що побачив світ у 2010 році.  
 

 

Горлач Л. Н.  

 Мамай. Мазепа : історичні романи у віршах 

/ Л. Н. Горлач. - Київ : Ярославів вал, 2010. - 366 

с. - (Українська кліо). 

 
Письменник вдало відтворив поетичну 

імпровізацію про легендарного козака-характерника 
Мамая, котрий став символом безсмертного духу 
української нації та улюбленцем багатьох поколінь 
нашого народу.  Автор уміло переносить легендарного 
Мамая з епохи в епоху, яскраво змальовуючи його 
билинне походження, різні вчинки і пригоди.  

«Ти подумай: народ наш тому лише вічний,  
що Мамай оживля його знову і знов.» 
Притча та казка стали чи не головними рушійними 

силами Горлачевих романів-епосів. “Мамай” — яскраве тому свідчення. Це 
квінтесенція творчості Леоніда Горлача.  

Цей твір частково побудовано на зразок Дантової “Божественної комедії” — є 
пекло, рай та чистилище. Та згодом головний герой — характерник Мамай — 
повертається до звичного життя, вирішивши перечекати лиху годину, яка спіткала 
нині Україну. 

Вражає широта задуму — від біблійної притчі про в’їзд Ісуса у Єрусалим (під 
час якого Син Божий розмовляє з Мамаєм і провіщає йому майбутнє) до сатиричного 
дидактизму в дусі Аліґ’єрі, від туги за пасторальною Макарією (наскрізний образ 
козака-пасічника Макара) до гірко-іронічного образу сучасного господаря-Бабая, у 
якому напевно вгадується один дуже відомий політичний діяч. 

Мова цього роману близька до народної, вона настільки природна, що, 
здається, ніби мовлена з вуст, а не написана. У ній немає штучності, хоча сюжет — 
значною мірою фантастичний. 

Книгу склали історичні віршовані романи, що своєрідно обрамлюють епічний 
цикл творів Леоніда Горлача, уже добре знаний в Україні. Якщо роман «Мазепа» 
присвячений героїчній і трагічній постаті української історії, то «Мамай» — поетична 
імпровізація про легендарного козака характерника, що став символом нашого 
безсмертного духу. Якщо в першій роботі (до речі, вже друкованій під назвою 
«Руїна») автор після достовірного вивчення архівних та літературних джерел 
вимальовує образ гетьмана — патріота України, котрий зазнав краху в боротьбі із 
сильнішим супротивником не за власні статки, а за омріяну українську державність, 
то в другій трактує образ улюбленця народу, переносячи його з епохи в епоху, 
змушуючи виправдовувати своє легендарне походження різними вчинками та 
пригодами. 

 



Книгу «Знак розбитого ярма» Леоніда Горлача склали вірші та поеми, 
написані впродовж кількох ближніх років.  

Борис Олійник: “Найпомітнішим в усій сучасній українській літературі є цикл 
епічних поетичних полотен Леоніда Горлача. Такі твори не лише тішать естетичною 
досконалістю, а й допомагають глибше пізнати історію України, де ще так рясно зяє 
білих плям та перекручень”.  

 
 
 
 
 

Горлач Л. Н.  

Знак розбитого ярма : вірші, поеми / Л. Н. 

Горлач ; передм. М. Слабошпицького. - Київ : 

Ярославів вал, 2012. - 176 с. - (Сучасна поезія) 

 
 
 
 
 
 
 

Збірка Леоніда Горлача-Коваленка вся була насичена природними побутовими 
реаліями, окремі твори й рядки засвідчували потяг поета до багатьох тем, 
барвистого, густого письма, прагнення до афористичної узагальненості: “Хто криницю 
викопав удома, Той напитись вернеться до неї”; “Я навіть у космічному польоті Земне 
тяжіння не переборов”.  

У своїй книжці Горлач звернувся до такого складного для митця-початківця 
жанру, як поема. Твір “Смерть діда” став прологом у творчій роботі поета над 
великими поетичними формами. 

Поступово формується його мистецький почерк. Найяскравішою рисою поезії 
Леоніда Горлача була фольклорність. Уже в ранніх віршах відчувався пісенний повів, 
безпосередня наспівна інтонаційність, грайлива строфічна розмаїтість. Пізніше ця 
якісна ознака поглибшає, набере авторського переосмислення, певного ладо-
ритмічного спрямування. 
 А якою суворою правдою віє від сюжетного вірша «Смерть олігарха»! 
Неправдою нажиті багатства не забереш в інший світ, і це найбільше мучить серце 
багатія. Він марить тим, що йому належить пів держави - заводи, фабрики, вугільні 
копальні і руди, ставки і озера, навіть «вітер з неба і з глибин вода». Але все це буде 
не його, хоча і в останні хвилини життя спрацьовує рефлекс погребіння, тому: 

«Лежав на смертнім одрі олігарх, 
і колотив його судомний страх. 
Та й перед тим, як залягти у гріб, 
усе під себе пазурями гріб» 

 Своєрідним підсумком піднятих суспільно-природних проблем в книзі є поеми 
«Ніч гніву» і «Озонова діра». У першій - гостре засудження різних експериментів, які 
проводяться в нашій країні більше 20 років. Апокаліптичні картини морального 



розпаду, відсутність єдності в народі призводять автора до цікавого висновку: всіма 
цими деструктивними процесами керує ... сатана. Саме він весело регоче з 
телевізійної антени, бачачи, як гине духовно древній Київ: 

«Регоче світ, як сатана-нетяга, 
що із антени сипле громопад: 
чи не пора гукнути вам варяга, 
щоб знову дав з щедрот усьому лад?..» 

 Друга поема - і про тривоги людства через виникнення озонових дір, і - в 
більшій мірі - про згубні процеси в українському селі: 

«І я кричу призвідникам розрух, 
бо вже й моя душа, немов руїна: 
— Помре село — загине Україна, 
її несмертний і високий дух!» 
У збірці віршів і поем «Знак розбитого ярма» неодноразово звучить заклик до 

сучасного покоління українців «убити в собі раба», якомога швидше порвати невидимі 
пута колоніального минулого.  Усі 50 років напруженої праці Леонід Горлач знімав із 
себе оте ярмо, аби показати велич Кобзаревого слова, української нації, її 
непроминальної історії.  

Убий в собі раба! Мов: Ксанфе, випий море... 
В собі раба убий! – нам каже нині час. 
Чому ж тоді, чому іще правує горе, 
Хоча надій людських промінчик не погас?... 
Значним здобутком сучасної української літератури можна вважати книгу лірики 

Леоніда Горлача «Знак розбитого ярма». Це висока лірика зрілого майстра, в якій 

відбиті всі складні процеси, що відбуваються в українському суспільстві, роздуми про 

сенс людського буття, це афористичні крилаті образи, викінчена музика слова, 

уболівання за долю Батьківщини. 

У передмові до книги поезій «Знак розбитого ярма» лауреат Шевченківської 
премії, відомий літературний критик Михайло Слабошпицький, підсумовуючи творчий 
шлях письменника у літературі, зазначив: «Як на мене, то саме книжки Леоніда 
Горлача дають вдячний матеріал для спостереження про те, як послідовно 
усвідомлює поезія весь драматизм людського існування». 

За книгу поезій "Знак розбитого ярма" удостоєний звання лауреата 
Національної премії України імені Т.Г.Шевченка(2013). 
 

 
  
 



 

29 березня 2018 року у стінах Ніжинського державного університету імені 
Миколи Гоголя відбулася презентація художньо-документальної оповіді Леоніда 
Горлача «Проценки Любомудрівські, рід козацький». 

Участь у заході та в обговорені книги взяли: старший з братів Проценків, один з 
героїв книги, генерал-отаман козацького війська України – Олег Проценко, 
літературний редактор часопису «Отчий поріг» Ганна Скрипка, ректор університету 
Олександр Самойленко, декан філологічного факультету Олександр Забарний, 
професор, доктор історичних наук Євген Луняк, працівники та студенти НДУ, ЗМІ. 

Автор книги представив перед присутніми свою оповідь з властивим йому 
гумором та розповів про тривалий творчий процес роботи над книгою. 

Олег Проценко наголосив на тому, що потрібно завжди залишатися патріотом 
своєї землі і працювати на її благо. 

Примірники даної книги автор подарував у фонд бібліотеки Ніжинського 
державного університету. 
 

 

 

 

 

Горлач Л.  

 Проценки Любомудрівські, рід козацький : 

художньо-документальна оповідь / Л. Горлач. - 

Київ : СПД Павленко, 2016. - 212 с. : іл.  

 

 

 

 

 

 



Що ми знаємо про свій родовід? Звідки він почався? Які славні пращури ходили 
по українській землі, прикрашаючи її працею, а то й захищаючи від різних ворогів? На 
ці важливі питання дає відповідь художньо-документальне дослідження про шановані 
роди Проценків-Судденків, споконвічних козаків із Чернігівщини. Хоча, звісно, основна 
увага віддана життєпису братів Проценків, які досягли значних вершин у сучасному 
суспільному житті України. Їхня доля – безперечно, повчальна для інших, тому 
викличе зацікавлення широкого загалу українських читачів – різного віку, професій та 
уподобань.  

Брати Проценки – наші земляки, вони родом із села Любомудрівка на 
Борзнянщині. Ці козарлюги живуть навдивовижу дружно, постійно, в усьому 
підтримують одне одного. У великі свята разом збирається по 120-130 людей цього 
знаменитого, непересічного козацького роду! 

Тривалий шлях пошуків відновив багато чого. Таким чином і визріла фактажна 
основа книжки, яка буде повчальною для кожного, хто дорожить історією свого роду. 
Особливо ж багато зробив для того, щоб вона з’явилася на світ, старший із братів 
Проценків – Олег Олександрович, котрий має велику природну пам´ять, що 
зафіксувала тисячі неповторних деталей із життя родини, добру інтелектуальну 
передоснову, талант дослідника історії та оповідача, а ще – талант патріота свого 
краю, який, разом із братами В’ячеславом, Тарасом та Юрієм, прагнуть зробити 
Україну щасливою. 
 

  Леонід Никифорович — невтомний трудівник. Він постійно перебуває у творчих 

пошуках і плідно працює над новими книгами. Леонід Горлач — головний редактор 
газети «Отчий поріг», товариства «Чернігівське земляцтво в місті Києві».   

Завжди дивують його талант, працьовитість, щирість і надзвичайна скромність. 
У своїх працях поет ніколи не мав спочинку, нині його ім’я широко відоме не тільки в 
Україні, а й за її межами, адже твори Леоніда Горлача перекладені й надруковані 
майже 50-ма мовами народів світу. 
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