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Іван Котляревський… Ім’я це викликає у 
кожного низку асоціацій: безсмертний парубок 

Еней, і незабутня Наталка Полтавка – героїня 

однойменної п’єси, що стала, за визначенням І. 

Карпенка-Карого, праматір’ю українського театру, 

і рядки «Будеш, батьку, панувати…» Тараса 

Шевченка, який перший передбачив світову славу 

І. Котляревського, оцінив значення творчості 

поета для розвитку української літератури, 

становлення українського національно-культурного середовища на 

всій території України. 

Іван Петрович Котляревський народився 9 вересня 1769 року на 

околиці Полтави у родині дрібного чиновника-канцеляриста міського 

магістрату, дворянина за соціальним станом. Мати письменника, 

Параска Жуковська, походила із сім’ї козака Решетилівської сотні.  

            Родина була небагатою. Іноді малому Іванку доводилося 

вдовольнятися шматком хліба й ходити босим, але весела вдача 

допомагала переносити домашні нестатки. Коли майбутньому поетові 

було шість років, полтавськими шляхами повз його двір ішли царські 

війська руйнувати Січ, він розумів ще дуже мало, та народне горе, 

плач крізь стиснуті вуста запали йому в серце, залягли важким 

каменем, і поет, попри свою веселу вдачу, проніс його крізь усе своє 

життя, щоб вибухнути в іронічних творах. 

З дитячих років у нього виявилася охота до читання і 

старанність у заняттях. Діставши початкову освіту, як і водилося тоді, 

у місцевого дяка, продовжив навчання у Катеринославській семінарії 

Полтави. Але з часом через сімейні обставини залишив семінарію, не 

закінчивши повного курсу. 

Ще в семінарії Іван Котляревський захопився літературою, мав 

особливу пристрасть до віршів, умів до будь-якого слова добирати 

дотепні рими. Перші спроби пера, на жаль, не збереглися.  

Після семінарії Іван Петрович був чиновником - канцеляристом 

спочатку в штаті новоросійської канцелярії, що була в Полтаві; 

пізніше - протоколістом Полтавської дворянської опіки; згодом - 

домашнім учителем у поміщицьких маєтках Полтавщини. Також 

майбутній поет вивчав фольклор та звичаї народу. 

Як свідчать дослідники життя і творчості поета, через 

нещасливе кохання Іван Котляревський вирішив вступати на 

військову службу, якій віддав дванадцять років, пройшов службові 

ранги від кадета до штабс-капітана.  



Після звільнення з війська І. Котляревському випала доля бути 
наставником юнацтва - він жив і працював у Полтаві наглядачем 

Будинку виховання дітей бідних дворян. Як вихователь і учитель він 

відзначався гуманністю, теплим ставленням до дітей, батьківською 

ласкою і теплотою. 

Іван Котляревський у 1818-1821 pp. працював директором 

Полтавського театру.  

У 1821р. І. П. Котляревський став почесним членом 

Петербурзького Товариства любителів російської словесності, був 

скарбником і книгохранителем Полтавського відділення Російського 

біблійного товариства. Він був обраний членом Харківського 

товариства любителів красного письменства. 

З 1827 по 1835 pp. І. Котляревський був попечителем 

Полтавського благодійно-лікувального закладу. 

Іван Петрович Котляревський помер 10 листопада 1838 р. 

Похований у Полтаві. Смерть основоположника нової української 

літератури була великою втратою для всієї України. «Все сумує», - 

сказав молодий Тарас Шевченко у вірші «На вічну пам'ять 

Котляревському», в якому пророкував безсмертя авторові «Енеїди».  

Творчість митця почалася через 25 років після того, як була 

зруйнована Запорізька Січ, а з нею й український героїчний дух, і 

відновити його, посіяти в душах українців віру і надію було 

завданням нової української літератури. Зачинателем її став саме Іван 

Петрович Котляревський.  

Літературний доробок письменника за обсягом невеликий. Це 

поема «Енеїда», драма «Наталка Полтавка» і водевіль «Москаль-

чарівник», послання-ода «Пісня на новий 1805 год пану нашому і 

батьку князю Олексію Борисовичу Куракіну», переклад російською 

мовою уривків з праці Дюкела «Євангельські роздуми, розподілені на 

всі дні року...», переспів вірша давньогрецької поетеси Сапфо «Ода 

Сафо».  

Найзначнішим досягненням І. Котляревського, яке й 

започаткувало розвиток нової української літератури, стала поема 

"Енеїда". Над «Енеїдою» Іван Котляревський працював близько 30-ти 

років (з перервами). Три перші частини вийшли з друку в 1798 p., 

четверта - в 1809 p., п'ята в 1822 p.; повністю твір завершено в 1825 -

1826 pp., а видано в 1842р. після смерті письменника. 

Ще одним досягненням Котляревського стала його п'єса 

«Наталка Полтавка». Причина її написання була дуже проста: ставши 



директором Полтавського театру, І. Котляревський був невдоволений 
репертуаром.  

На появу «Наталки Полтавки» і «Москаля-чарівника» 

безперечний вплив мали російська драматургія XVIII ст. і театральне 

життя. Великою мірою п'єси І. Котляревського були пов'язані і з 

традиціями українського народного театру (вертепу), з інтермедіями 

XVIII ст., з російською комічною оперою XVIII ст. та фольклорно-

пісенною стихією так широко представленою у цих творах.  

У п'єсах І. Котляревського представники простого народу 

виходять на сцену як герої, гідні поваги й наслідування. У своїх 

п'єсах письменник близько підходить до думки про те, що офіційна 

мораль тогочасного суспільства суперечить гуманістичним 

принципам. Виходячи з просвітительського уявлення про природну 

доброту людини, І. Котляревський робить крок вперед і в своїх 

творах показує, що реальна поведінка, ті чи інші риси особистості 

залежать від середовища, соціальної ролі, суспільного становища та 

виховання індивіда, а суспільство, засноване на неправді й насильстві 

над особистістю, сприяє виробленню в людині егоїстичних, 

протиприродних рис.  

Історичне значення п'єси «Наталка Полтавка» в тому, що вона 

започаткувала нову українську драматургію, написану «живою» 

розмовною мовою, побудовану на засадах народності, у тому, що 

вона стала основою оперного мистецтва України. Зрештою, це перша 

соціально-побутова драма з селянського життя в усій, європейській 

літературі. 

З давніх-давен українців знали як людей співучих, бо на нашій 

землі не тільки кожне село чи місто мало свою пісню, а й кожна 

людина, у якої була добра і чиста душа. Казали, скільки зірок у небі, 

скільки крапель у морі, стільки й пісень в Україні. Не було колись 

жінки чи дівчини, яка не вміла б вишити собі рушник чи сорочку. І 

так само не було в Україні дівчини, яка б не співала. Мрії, прагнення, 

сподівання — все це знаходило вияв у пісні. 

Українська пісня надає колоритності літературним творам, 

самобутності. Майстерно використав народні пісні Іван 

Котляревський у п'єсі «Наталка Полтавка». Та пісні у цьому творі є не 

тільки окрасою чи розважальним додатком, а й відіграють важливу 

роль у характеристиці героїв, підкреслюють їхні настрої, розкривають 

їх душу, вдачу та внутрішній світ. Автор використав і народні пісні, і 

міські романси, і власні мелодійні зразки, але всі вони вже після 



перших постановок п'єси набули небувалої популярності серед 
простих глядачів.  

Національному духові українців відповідає і гумористична 

спрямованість творів І. П. Котляревського. Сміх є головним героєм 

поеми «Енеїда». Автор застосовує найрізноманітніші засоби 

комічного. Ряд епізодів у поемі є дотепними пародіями: вивчення 

троянцями латинської мови - на схоластичний урок у тогочасній 

школі; підготовка латинців до військових дій - на безглузде 

командування випадкових воєначальників у російській армії.  

Котляревський зробив найвагоміший внесок у становлення 

сучасної української літературної мови. В умовах занепаду всіх 

різновидів староукраїнської писемної мови, поема «Енеїда», п'єси 

«Наталка Полтавка» і «Москаль-чарівник», написані на основі 

живого усного мовлення народу, започаткували новий етап 

формування літературної мови. 
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