
28  лютого 2012  року  минає  90  років  від  дня  народження  українського 
літературознавця Коваленка Леоніда Миколайовича (1922-1983).

Уродженець   села   Германівка  Обухівського  району  Київської  області, 
Л.Коваленко пройшов сувору життєву школу.

Здобувши  середню  освіту, він  вступає  на  філологічний факультет 
Київського  університету.  Зі  студентської  лави  добровольцем  іде  на  фронт. 
Сержант  Коваленко  Л.М,  аж  до  травня  1945  -  на  передовій.  Воював  на 
Карельському, Ленінградському і Українському фронтах.

На фронті друкувався у фронтових газетах.  Демобілізувавшись в жовтні 
1945 р відновив навчання в університеті.
Навчався в аспірантурі при Інституті української літератури ім. Т.Г. Шевченка. 

 З’являються  його  праці  про творчість  українських  письменників, 
передмови, а також численні статті в періодичній пресі. 

Брав  участь  у  написанні “Історії  української  літератури”  /радянський 
період/, “Історії Києва” /1960 і 1964/, “Київ”/1968/.

 Кандидат  філологічних  наук. Працював  ст. науковим  співробітником 
Інституту літератури.

У ЦДАМЛМ України зберігається особовий фонд Леоніда Миколайовича 
Коваленка(ф.878,оп.1,  од.зб.370  за  1913-1983рр.). До  фонду  документів 
постійного  зберігання  ввійшли  творчі  документи,  листування,  документи  до 
біографії, образотворчі матеріали.

Серед  творчих  документів  -  критичні  статті,  нариси,  дослідження, 
основною  темою  яких  є  тема  творчості  сучасників  Л.Коваленка,  творчих 
зв‘язків української літератури з літературами інших народів світу. Це, зокрема, 
дослідження  і  нариси  „Багнет  і  ромашка”,  “Глибинно,  голубино”,  1930-1982. 
Автограф,  маш.  з  правкою  автора(ф.878,  оп.1  спр.2),  “Літературознавство  і 
критика”,  “Розвиток  українського  літературознавства”.  Автограф,  маш.  з 
авторською  правкою  (ф.878,  оп.1  спр.9);  про  творчість  О.Гончара  “З  двох 
континентів”,  “Романтика  звершень  народних”,  1950-1982.  Автограф,  маш.  з 
авторською правкою (ф.878,  оп.1  спр.39),  дослідження  про  творчість  і  життя 
А.Малишка  ”Із  спостережень  над  поетикою  Андрія  Малишка”,  1954-1982. 
Автограф  (ф.878,  оп.1  спр.15),  П.Тичини  “Відлуння  могутнього  таланту”,  “З 
народом,  для  народу”,  “Класик”,  1979-1981.  Автограф,  Маш.  з  авторською 
правкою. (ф.878, оп.1 спр.14, 21) та ін. діячів літератури.
        Творчі документи представлені також рецензіями та відгуками Л.Коваленка 
на статті, книги, дипломні роботи, дисертації, лекції різних авторів. Зберігаються 
зошит із записами вражень під час поїздки по Індії, виписки з книг, журналів, 
газет  для  написання  досліджень,  проспекти  особистих  праць,  виступ  про 
удосконалення програм з української літератури для вузів. (ф.878, оп.1 спр.25-
27). Серед  документів  - виписки з книги М. Хвильового “Думки проти течії”, 
автограф сюжетів для дитячих оповідань. (ф.878, оп.1 спр.31, 43),
        Епістолярна  спадщина  представлена  значною  кількістю  листів 
літературознавця  до  письменників  П.Загребельного  (ф.878,  оп.1  спр.53), 
В.Козаченка (ф.878, оп.1 спр.60), М.Неврлі (ф.878, оп.1 спр.62), К.Паустовського 



(ф.878,  оп.1  спр.63),  О.Твардовського  (ф.878,  оп.1  спр.70),  а також  листи  до 
Л.Коваленка  від  літературознавців  Ю.Барабаша  (ф.878,  оп.1  спр.81), 
О.Білецького  (ф.878,  оп.1  спр.83),  письменників  Ю.Бондарева  (ф.878,  оп.1 
спр.88),  О.  Гончара  (ф.878,  оп.1  спр.106),  Г.Гордасевич  (ф.878,  оп.1  спр.108), 
Л.Забашти  (ф.878,  оп.1  спр.132),  Р.Іваничука(ф.878,  оп.1  спр.140),   С.Кудаша 
(ф.878, оп.1 спр.165),  О.Чхеідзе (ф.878, оп.1 спр.268),  І.Шамякіна (ф.878, оп.1 
спр.70), В.Шевчука(ф.878, оп.1 спр.272),  кінорежисера О.Довженка (ф.878, оп.1 
спр.125), та ін.

 Серед  матеріалів  до  біографії  -  особисті  документи,  документи 
літературно-громадської  діяльності,  листи  від  установ  та  організацій 
Л.М.Коваленку з творчих питань.(ф.878, оп.1 спр.280-284)

 Матеріали про фондоутворювача містять статті В.Дончика, Л.Новиченка, 
С.Тельнюка  про  літературно-громадську  діяльність.  Л.Коваленка,  рецензії  на 
його твори. (ф.878, оп.1 спр.335-340)

 До образотворчих матеріалів, які зберігаються у фонді Л.Коваленка, крім 
індивідуальних і  групових фотографій,  увійшли фотографії  діячів  української 
літератури  О.Гончара  (ф.878,  оп.1  спр.351)  П.Тичини  (ф.878,  оп.1  спр.352), 
М.Рильського  (ф.878,  оп.1  спр.353),  А.Малишка  (ф.878,  оп.1  спр.354), 
М.Стельмаха (ф.878, оп.1 спр.356).


