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10 березня 2014 року виповнюється 100 років від дня народження відомого 

українського літературознавця Леоніда Стеценка (1914-1986). 

Український літературознавець Стеценко Леонід Федосійович народився       

10 березня 1914 р. в с. Городищі Гребінківського району на Полтавщині в бідній 

селянській родині. У 1929 р. закінчив Гребінківську залізничну школу. У 1931 р. 

закінчив Прилуцький педагогічний технікум. Працював учителем початкових 

класів. У 1939 р. закінчив Ніжинський педагогічний інститут. З 1946 р. був 

аспірантом в ІЛ АН УРСР ім. Т.Г.Шевченка, а в червні 1950р. захистив дисертацію 

«Поетика Шевченка» на здобуття вченого ступеня кандидата філологічних наук. 

У 1971 р. захистив дисертацію «Проблеми і шляхи розвитку української 

драматургії 60-90 років XIX ст.» на здобуття вченого ступеня доктора філологічних 

наук. 

Науковою роботою почав займатися ще будучи студентом Ніжинського 

педагогічного інституту. Тоді ж почав друкуватись в обласних та центральних 

газетах статті про життя і творчість Т.Г.Шевченка, Панаса Мирного, 

І.П.Котляревського. Пізніше займався дослідженнями з питань історії театральної 

критики на Україні. 

Автор книг «І. Карпенко-Карий»(1957), «Панас Саксаганський»(1959), 

«Вивчення творчості Т.Г.Шевченка в школі»(1961), «Таємниці розгадано» (1965) та 

ін. 

Помер Стеценко Л.Ф. у 1986 р. 

У Центральному державному архіві-музеї літератури і мистецтва України 

(ЦДАМЛМ України) зберігається особовий фонд Леоніда Федосійовича Стеценка за 

№ 79, оп.1, од.зб. 252 за 1916-1985 роки. Він складається із статей, нарисів, 

досліджень, рецензій, доповідей, гуморесок та літературних етюдів, виписок. 

Серед статей – «Т.Г.Шевченко і сучасність», «Роль Т.Г.Шевченка в розвитку 

української  дожовтневої драматургії»(1939-1975), «Одвічні прагнення українського 

народу»(1949), «Класик української драматургії», «Карпенко-Карий та царська 

цензура» (1952-1985); нарисів – «Європа зблизька» (1960), «Літературні розкопки»; 

збірка нарисів про роботу над вивченням творчості Є.Гребінки, І.Карпенка-Карого, 

Т.Шевченка, Я.Щоголева. (1963); матеріали до збірника «Літературні розкопки» 

(1960), дисертацій та досліджень – «Поетика Т.Шевченка» (1949-1971), «Легенди і 

правда про І.Карпенка-Карого».  

Епістолярна спадщина представлена листами літературознавців, 

письменників, акторів О.Білецького, Г.Зленка, В.Козаченка, П.Мисника, 

М.Рильського, Ю.Смолича, П.Тичини, Н.Ужвій. 

Біографічні документи містять здебільшого листи до видавництв, запрошення, 

договори, грамоти та подяки. 

Зібрані Л.Стеценком матеріали для своїх робіт представлені рукописами  

драматичних творів, комедіями, оповіданнями. 

Зображувальні матеріали вміщують, крім індивідуальних та групових 

фотографій Л.Стеценка, альбоми, фотографії та малюнки різних осіб. 

Із зазначеними матеріалами можна ознайомитися в читальному залі ЦДАМЛМ 

України, який працює щодня з 10 до 17 год., крім суботи та неділі. 
Гайворонська А.А., головний  

спеціаліст відділу використання 

              інформації документів 


