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Згадаєш землю дорогу, Село, загорнене в серпанок,  

Заграє сонце на снігу, І забринить над степом ранок.  

За місто вийдеш. Сам-на-сам. В п’янких вітрів позичиш тему  

 І прочитаєш небесам Ще не написану поему. 

                                                Герась Соколенко «Л. Полтаві» 
 

 

 Ім'я Леоніда Полтави (Леоніда Едвардовича Єнсена-Пархомовича) 

більше відоме за межами України, ніж на Батьківщині. Талановитий поет, 

драматург, перекладач, письменник, публіцист, дитячий письменник, 

представник української діаспори в повоєнній Німеччині безсумнівно 

належить до найактивніших письменників сучасної доби. 

 Леонід Пархомович народився 24 серпня 1921 року в с. Вовківцях 

Роменського району на Полтавщині (нині Сумщині), тобто у день, про який 

мріяв усе життя – в день, який став Днем Незалежності України. 

 Батько Леоніда Полтави – сільський лікар Едуард Адамович 

Пархомович, мати Любов Іванівна – учителька, яка любила поезію і, 

мабуть, прищепила це почуття і синові. Саме від неньки довідався Леонід 

про Україну, її культуру, історію, літературу. Перші свої поетичні твори 

почав писати ще у шкільному віці.  

 



 В 1938 році вступив до Ніжинського учительського інституту, який 

закінчив у 1940 році. Навчаючись  в славетному ніжинському виші продовжував 

писати вірші, їздив до Києва, зустрічався з Володимиром Сосюрою, про якого 

згадував пізніше у своїй поезії «Спогад на паризькій площі». Леонід 

Пархомович подружився і з Максимом Рильським. Як свідчать сучасники, саме 

Максим Тадейович, у тяжку хвилину, коли був заарештований батько Леоніда, у 

1938 році допоміг 19-річному юнакові закінчити інститут у Ніжині. 

 У часи Другої світової війни – активний діяч українського підпілля, 

в'язень фашистського концтабору; у повоєнні роки перебував у таборах для 

біженців у Німеччині. Жив кілька років у Парижі, потім очолював український 

відділ Іспанського радіо у Мадриді, згодом працював на радіо «Свобода» в 

Мюнхені. 1958 року переїхав до США, де працював в українській редакції радіо 

«Голос Америки» та редагував щоденник «Свобода». 

 Творчий доробок митця жанрово розмаїтий – оповідання, історичні 

повісті, поеми  і романи. Леонід Полтава – автор понад 30-ти книг. Добре відомі 

читачам його поетичні збірки «За мурами Берліну» (1946), «Жовті каруселі» 

(1948), «Римські сонети» (1958), «Біла трава» (1964), «Валторна» (1972), «Смак 

сонця» (1981), збірка новел «У вишневій країні» (1952), історичний роман 

«1709» (1961); п’єси «Чого шумлять верби» (1950), «Чужі вітри» (1954), 

«Заметіль» (1967), поеми «Нескінчений бій» (1959), «Райдуга» (1963), твори для 

дітей «Подорожі і пригоди Миклухи-Маклая», «Котячий хор» (1976), «Абетка 

веселенька для дорослих і маленьких» (1969) та інші. 

 



 Усього рік не дожив поет до 

проголошення незалежності України, але 

письменник майже за півстоліття 

передбачив події в незалежній Україні у 

повісті «Чи зійде завтра сонце?» (1955). 

 Похований на українському 

православному кладовищі Св. Андрія 

в Саут-Баунд-Бруку, штат Нью-Джерсі. 

 Сьогодні твори Леоніда Полтави 

перекладені англійською, французькою, 

португальською, польською, білоруською 

та іншими мовами, виставляються на 

сценах театрів різних країн світу. 

 Ось таким повертається до нас 

Леонід Полтава. І ми за  роки 

незалежності України, завдяки йому також 

отримали змогу прочитати і осмислити 

нашу тисячолітню історію по-новому, 

зробити відповідні висновки. 

 
       Нью Джерсі, США, 1988 
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 Полтава Леонід. Із Еспанського зшитка : поезії, написані в Еспанії, 

Марокко, Мехіко й Америці (1952–1978) / Л. Полтава. –  New York : Накладом 

Української Народної Помочі В Америці і Канаді, 1978. –  32 с.  

Місце знаходження : фб (1) 

  В 1952 – 1953  роках поет працював як 

керівник українського відділу іспанського 

національного радіо. Там написав він ліричну збірку 

«Із еспанського  зошита» до якої увійшли вірші, 

написані в Іспанії, Франції, Америці та Африці. 

 В цих поезіях відбиті замилування 

українського поета іспанськими краєвидами та щира 

симпатія до іспанського народу. Поза його увагою не 

залишаються ані вулиця Трьох помаранч у Мадриді, 

ані циганка на майдані в Андалусії, ані старовинний, 

від часів Римської імперії акведук у Сеговії, ані 

хлопчик на станції поблизу Валенсії. І часто іспанські 

мотиви викликають у поета-вигнанця образи далекої й 

недосяжної вітчизни. Водночас історична доля Іспанії, 

яка здолала багатовікове іноземне панування, вселяє в 

Полтаву оптимізм стосовно майбутнього України. 
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 Полтава Леонід. Обжинки. Книга перша. Поезії / Л. Полтава, упоряд., авт. 

передм. та прим. Д. Чередниченко. – Київ : Задруга, 2000. – 303 с. : іл.  

Місце знаходження: аб (1), фб (1), КСХ (1), Ч.З.№3 (2), ав (1) 

 Це перша спроба випустити 

поетичне вибране видатного 

українського письменника Л. Полтави. 

До першого тому, що вийшов у 2000 

році в Києві,  включено кращі твори з 

поетичних збірок та дещо з публікацій в 

періодиці. Передмова висвітлює також 

невідомі досі сторінки біографії 

письменника. 

 Збірка окрилена любов’ю до 

рідного краю і вірою в живучість 

«української України». 

 Розрахована на широке коло 

читачів. 
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 Полтава Леонід. Профілі: поеми / Л. Полтава ; Центр Національного 

Відродження ім. Степана Бандери, Журнал «Визвольний шлях», Молодіжний 

Націоналістичний Конгрес. –  Київ ; Львів : Логос, 2001. – 218 с. 

Місце знаходження: фб (1), Ч.З.№3 (3), аб (3) 

  

 

 

  

 З нагоди 80-літнього ювілею 

відомого поета діаспори Леоніда Полтави у  

2001 році в Україні виходить збірка поем      

«Профілі».     

 Видання містить поетичні полотна 

останніх десятиліть творчості поета. Вони 

різноманітної тематики і мають безсумнівну 

мистецьку вартість  чи то в честь Тараса 

Шевченка, чи про «Василька князя 

Теребовельського» (мотив національної 

солідарності), чи поема на Тисячоліття 

хрещення України-Русі.  



  

 Сильне враження роблять своїм драматичним напруженням такі 

поеми, як «Початок Бабиного Яру» (про розстріл німцями футбольної 

команди «Динамо» в Києві), та «Еспанська рапсодія», присвячена 

оборонцям славного Альказару у тридцяті роки ХХ століття. В тематиці 

збірки не бракує згадки і про найболючішу рану України – Чорнобиль 

(«Чорнобильська поема»). 

 Особливо цікаві дві поеми – «На Білій Горі» та «Райдуга», в яких 

Леонід Полтава згадав з належною пошаною двох велетнів Української 

Католицької Церкви: Маркіяна Шашкевича та Патріарха Йосифа Сліпого.  

 Мова автора  у поемах відповідна кожній події, вона напружена, 

вражаюча і переконлива. 

 Обкладинка книги розмальована в національних кольорах. 

Видання вміщує портрет і бюст Леоніда Полтави та прикрашене  

численими  родинними і гуртовими світлинами з автором. 

 Збірка особливо буде корисна шанувальникам української поезії 

та вчителям літератури, філологам, історикам. 
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 Полтава Леонід. Над блакитним Чорним морем / Л. Полтава ; Центр 

Національного Відродження ім. Степана Бандери, Молодіжний Націоналістичний 

Конгрес, Журнал «Визвольний шлях», Історичний клуб «Холодний Яр». – Київ : 

Українська видавнича спілка, 2002. – 108 с.  

Місце знаходження:  фб (1), Ч.З.№2 (1), аб (2), Ч.З.№3 (2) 

 Історична повість Леоніда Полтави 

«Над блакитним Чорним морем» – 

оригінальний твір, головною темою якого є 

революційні і контрреволюційні події в Україні 

в 1917–1922 рр. Дія відбувається в Україні, 

Туреччині, Болгарії та Чехії.  

 Головний герой повісті – Остап став 

збірним образом героя того часу. Це хлопець, 

котрий радо сприйняв революційні зміни, як і 

його земляки, але, не дочекавшись мобілізації в 

українську армію, примусово записаний до 

армії Врангеля, і під натиском більшовицької 

армії втікає до Криму, а потім до Туреччини. 



 Він один із небагатьох, кому пощастило зрештою вибратися із 

цієї м’ясорубки, яка масово знищувала молоду українську еліту, її 

майбутнє. Остап став свідком краху ілюзій українців, що натхненно 

піднялися на боротьбу за свою країну, і поклали голову і на рідній землі, 

і на чужині.  

 Повість написана на основі документів та розповідей учасників 

і очевидців тих подій. Більшість прізвищ у цій повісті – автентичні. 

 Видання рекомендовано студентам, історикам, краєзнавцям, 

всім, хто цікавиться минулим рідного краю. 
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 Полтава Леонід. Тисяча сімсот дев’ять : історичний роман з часів 

гетьмана Івана Мезепи / Л. Полтава. – 3-є вид. – Київ : Українська видавнича 

спілка, 2004. – 240 с. : іл.  

Місце знаходження:  фб (1) 

 До збірки відомого письменника Леоніда 

Полтави увійшли історичний роман із часів 

гетьмана Івана Мазепи «1709» та поема 

«Нескінчений бій». У художній формі автор 

змальовує період героїчної боротьби українського 

козацтва в союзі з військами Карла XII за 

незалежність від Московії.  

 Роман містить дві основні сюжетні лінії: 

лінія Мазепи і лінія народу. Перша з них 

хронологічно охоплює час від того моменту, як 

самодержавцем Московії став цар Петро І, а друга 

часово передує першій, коли гетьман Самойлович 

уже тікав на північ, а його місце мав зайняти Іван 

Мазепа. Образ І. Мазепи, як політичного діяча, 

подано з максимальною точністю, а образ народу 

романтизований. 



  

 При написанні твору Леонід 

Полтава використав архівні й історичні 

джерела, що підсилили історичну й 

художню правду роману. 

 Видання здійснено з нагоди 295-

ліття з дня трагічної поразки під Полтавою 

та рекомендоване всім, хто цікавиться 

минулим рідного краю та переймається 

його долею тепер і в майбутньому. 

 Думається, що читач із 

зацікавленням ознайомиться і з поемою 

«Нескінчений бій», що вміщена поруч з 

романом і увінчує книгу пафосом віри в 

перемогу ідеї незалежності України. 
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 Полтава Леонід. Чи зійде завтра сонце: повість з недалекого майбутнього 

/ Л. Полтава. – К. : Українська видавнича спілка, 2007. – 140 с.  

Місце знаходження: фб (1) 

 
   У своїй повісті для юнацтва Леонід Полтава у 

пригодницько-фантастичному жанрі описує боротьбу 

українців за порятунок для світу альтернативних джерел 

енергії.  

 «Повість з недалекого майбутнього», – такий 

підзаголовок був актуальним в час написання та першої 

публікації твору. Твір описує події недалекого 

майбутнього (2000 рік), де Україна – суверенна держава, 

рівний партнер світових розвинутих держав, країна 

європейського вектору розвитку.  

 Сюжет розгортається навколо винаходу 

українського вченого з Канади, який дозволяє атомним 

електростанціям працювати на піску. Він прагне 

допомогти своїй батьківщині і передати їй технічну 

документацію зі своїм винаходом. Далі події подаються у 

стилі пригодницького жанру: підступи спецслужб, 

погоні. Врешті-решт в Україні було створено перший у 

світі атомний завод, який працює без застосування урану.  

 



  

  

 

 У повісті автор охопив чи не весь світ: Україна, Німеччина, Канада, 

Італія, Кавказька Федерація, Іран, Росія, що постають як світові суб’єкти, 

складники єдиного простору (окрім Росії), бо всі кордони відкриті. 

 Сьогодні ж ми маємо нагоду порівняти наскільки збулися прогнози 

і сподівання автора. Зокрема, Л. Полтава точно передбачив постання 

Самостійної України, шантаж енергоносіями з боку Москви, жертовну 

допомогу українців діаспори молодій державі.  

 «Повість «Чи зійде завтра сонце» – це своєрідний гімн відданості 

національним ідеалам, ідеалам добра і справедливості, в які вірив і які 

творив наш земляк, митець і борець Леонід Полтава», – слушно підкреслює 

в передмові до видання кандидат філологічних наук Лариса Йолкіна.  

 Героям твору протистоять агенти російських спецслужб і від 

мужності та кмітливості українських вчених залежить доля не лише рідного 

краю, але й усього світу. Хто вийде переможцем зі смертельного двобою, чи 

зійде завтра сонце?  

 Про це, та про багато іншого дізнається читач. 



 Багато працював Леонід Полтава і в галузі дитячої літератури, 

де мав помітні успіхи. Він  видав 20 ілюстрованих дитячих книжок і цим 

утвердив своє ім'я як одного з найкращих письменників для дітей і молоді. 

Його твори широко розійшлися й мали велику популярність. Вони легкі, 

зрозумілі, мелодійні, а головне, виховно-патріотичні, змістом – близькі 

дитячій душі й насичені чуттям і любов'ю до України. На його творах 

виростали покоління українців Західної Європи та Америки. Так, 

наприклад, у далекій Баварії він видавав і редагував два часописи – 

«Школярик» і «Школяр», на сторінках яких діти вперше познайомилися з 

веселим котом Мурасем.  

 Письменник створив дві абетки: одну – веселу, де діють їжачки, 

зайчики, півники; другу – про князів, запорожців, Гонту, Довбуша і 

Шевченка. Відомі й такі його твори для дітей: «Слон по Африці ходив», 

«Жучок-Щербачок», «Лебеді», «Лісова пригода», «З лісу зайчики ішли» та 

інші. Яскравим талантом позначені твори для дітей: численні вірші, казки, 

поеми, лібрето до оперет («Лис Микита», «Лісова царівна», «Мавп'ячий 

король», «Лисячий базар»). Дещо з поетових творів уже видано в Україні, 

чимало передруковано у газетах і дитячих журналах. 
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 Паладій Ярослав. Абетка з історії України  / Я. Паладій, текст Л. Полтави, 

ред. проф. В. Лев ; Наукове товариство ім. Шевченка.  – К. : Пам’ятки України, 1993. –  

64 с. – (Українська літературна бібліотека ; т. 10) (Бібліотека журналу «Пам’ятки 

України» ; кн. 15).  

Друкується за виданням «Абетка з історії України » (Нью-Йорк, 1973). 

Місце знаходження:  фб (1) 
 Всесвітньо відома ілюстрована та віршована 

«Абетка з історії України» з літерами-картинками, яку 

створили далеко від Батьківщини два видатні митці - 

художник Ярослав Паладій і поет Леонід Полтава.  

 Український скульптор, різьбяр, автор 33-х літер-

ілюстрацій Я. Паладій обрав як матеріал для оформлення 

літер молодий дуб, - улюблене дерево українського народу. Ця 

символіка підкреслює національний характер його праці. 

Віршовані підписи до кожної літери здійснив поет Леонід 

Полтава, здивований новизною виконання літер-картин. . 

 І в рядках.лаконічних щирих віршів, і в чітких 

живих лініях ілюстрацій відчувається зболена туга за рідним 

краєм, вірна залюбленість у свій народ, його тисячолітню 

історію. 

 У вигляді книги українська абетка побачила світ 

1973-го року як ювілейне видання Наукового товариства імені 

Шевченка в серії Української літературної бібліотеки (т. 10). 

 



 

 Вагомим внеском в українську драматургію стали лібрето Леоніда 

Полтави до опер. Над трьома операми поет працював з композитором Василем 

Овчаренком, який, до речі, народився в м. Ніжині Чернігівської губернії. В 1968 

році побачила світ їхня оперета «Лісова царівна». Українська преса пильно 

стежила за процесом творчої співпраці мистців, повідомляючи українську 

громадськість про просування розпочатої праці, а по її завершенні оперету й 

лібрето було опубліковано в журналі «Веселка».  

 Наступною спільною працею Л. Полтави та В. Овчаренка була оперета 

«Чародійна сопілка», яку розпочав писати композитор Ярослав Барнич, але 

несподівана смерть не дала йому її закінчити. Завершив роботу В. Овчаренко 

разом із Богданом Сарамагою, учнями якого оперету було поставлено в 1970 

року в Детройті. У постановці були задіяні 20 солістів, 44 танцюристи, 24 

оркестранти та близько ста учасників хору. Отже, народилася нова опера завдяки 

зусиллям трьох композиторів, лібретиста Леоніда Полтави та хореографа Мотрі 

Макар. 

 До п’ятикартинної опери «Лис Микита», за мотивами поеми Івана 

Франка, Леонід Полтава створив ориґінальне оперне лібрето, яке й відобразив у 

звуковому полотні композитор В. Овчаренко. 
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 Полтава Леонід. Анна Ярославна: лібрето до опери на 3 дії в 5 

відслонах / Л. Полтава. –  Нью-Йорк ; Джерзі Сіті : Свобода, 1969. – 18 с.  

Місце знаходження:  фб (1) 

 «Анна Ярославна»  –  опера Антона 

Рудницького за лібрето авторства Леоніда Полтави. 

Опера присвячена постаті дружини короля Генріха І 

Анні. Королева Анна – дочка київського князя 

Ярослава Мудрого. Для свого лібрето письменник 

обрав саме той період життя київської княжни, коли 

вона стала французькою королевою, а саме час 

одруження з Генріхом І. Анна Ярославна цікавила 

Леоніда Полтаву не тільки у контексті опери, але і 

просто, як історична постать, яку він вважав 

важливою для України.    

 Твір складається з 3-х дій. У першій дії 

показано двір короля Генріха І в Парижі. Друга та 

третя дія відбувається у літньому палаці князя 

Ярослава, у Вишгороді біля Києва.  
  

  



 Над лібрето автор працював протягом 

1966 – 1967 років у Вашингтоні та у Нью 

Йорку.  

 У травні 1969 року Український 

Народний Союз у своє 75-річчя презентував 

прем’єру опери, що відбулася в Карнегі-хол, 

концертному залі у Нью Йорку. В дійстві взяло 

участь  понад 120 виконавців. 

 У 1996 році опера «Анна Ярославна» 

була поставлена і пройшла з великим успіхом в 

Київському театрі опери і балету. 

 Сьогодні опера «Анна Ярославна» 

періодично помилково приписується лише А. 

Рудницькому, при цьому ігнорується 

безпосередня участь Л. Полтави у її створенні. 



 Леонід Полтава залишив по собі вагомий доробок, всебічне вивчення якого 

попереду – на жаль, не знайшлося ще дослідника, який присвятив би свій час 

ґрунтовному опрацюванню його спадщини. Критики вказували на значну 

недовершеність літературної форми, вказували, що авторові слід було б 

попрацювати ретельніше над багатьма своїми рядками – але й у такому вигляді 

спадщина Єнсена варто уваги й нового прочитання. 
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Література про Л. Полтаву 



Бібліографічний огляд літератури представляє документи із 

фондів бібліотеки Ніжинського державного університету  

імені Миколи Гоголя. 

  

Для пошуку інших видань радимо скористатися 

електронними 

ресурсами бібліотеки та традиційними картковими 

каталогами. 
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