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І. П. КоТляреВсьКий – зачинаТель ноВої уКраїнсьКої лІТераТури 

В історії нашої культури є діячі, які особливо яскраво й багатогранно 
відобразили в своїй творчості душу народу, його національну своєрідність, поетичну 
вдачу. До таких належить Іван Петрович Котляревський, класик нової української 
літератури, видатний письменник-реаліст, автор славнозвісної “Енеїди” і “Наталки 
Полтавки”. У важкі часи самодержавства він розкривав духовну велич рідного народу, 
його мрії, у конкретних художніх образах утілив його віру в краще майбутнє [ 1 ]. 

Поема “Енеїда” вперше побачила світ у Петербурзі 1798 р. без відома автора, 
з ініціативи і на кошти багатого конотопського поміщика М. Парпури, який жив тоді 
в столиці й займався видавничою діяльністю, відаючи друкарнею Медичної колегії. 
Поема вийшла під назвою “Малороссийская Энеида в трех частях” (на титульній 
сторінці – “Энеида на малороссийский язык перелициованная И.Котляревским) 
з присвятною сторінкою “Любителям малороссийского слова усерднейше 
посвящается”      [ 3 ]. Друге видання “Енеїди” з'явилося в Петербурзі 1808 р., трете, 
тепер уже підготовлене автором і доповнене четвертою частиною, появилося              
1809 р. Повний текст поеми під назвою “Виргилиева Энеида, на малороссийский 
язык переложенная И.Котляревским” був опублікований в 1842 р. в Харкові, вже 
після смерті письменника.

Вихід у світ “Енеїди” став епохальним явищем в історії української культури, 
визначною подією в духовному житті народу. З'явилася книга, що ставила ряд 
важливих суспільних та естетичних проблем. В основу її І.П.Котляревський поклав 
сюжет класичної поеми “Енеїда” римського поета Вергілія, написавши цілком 
самобутній, оригінальний твір. 

Поема “Енеїда” в своїй суті твір реалістичний, побудований на життєвій 
основі. Автор її раз у раз говорить про потребу стати ближче до реального життя, 
про те, що, власне, в цьому - завдання і смисл поезії.  Живопис І. П. Котляревського 
цілком земний, наскрізь пройнятий “людським духом”, людськими радощами. Все 
тут виблискує сонцем, дихає на повні груди. Все пройняте молодецтвом, що не знає 
впину. Поет не приховує, що песимізм, мінорний тон не в його дусі [ 2 ]. 

     “Енеїда” І. П. Котляревського сильна наявним у ній прогресивним 
просвітительським ідеалом. Оспівування любові до батьківщини, звеличення 
героїчного минулого, показ самовідданних і мужніх воїнів, нарешті, могутній образ 
самого Енея - все це утверджувало високі моральні якості національного характеру 
українського народу. Отже, смисл поеми І. П. Котляревського - в утвердженні 
духовних сил народу, в уславленні життєлюбства, оптимізму, мужності простих 
людей [ 4 ].

Літературна, наукова і педагогічна діяльність І. П. Котляревського пройнята 
гуманізмом, життєвою мудрістю. Це був справді новатор у найширшому розумінні 
цього слова. Поет утверджував духовний ідеал народу, відстоював і викривав усе 
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вороже й чуже народній моралі. Характерною рисою І. П. Котляревського є глибоке 
знання життя народу, його характеру, національної вдачі, діяльна любов до всього, 
що входить у поняття “вітчизна”, що розвивав і зміцнив це поняття [ 2 ].

  Значення Котляревського як зачинателя української літератури винятково 
важливе: своїм поетичним словом, утвердженням засад демократичної естетики 
він відкривав, новий напрям у розвитку національної культури, спрямований на 
дедалі глибше проникнення в життя народу, на осмислення його історичної долі.
Оригінальність і суспільне значення таланту автора “Енеїди” прекрасно розуміли 
прогресивні діячі вітчизняної культури І.Я.Франко.Творчість І. П. Котляревського 
увійшла дорогоцінним вкладом в українську літературу і стала живим джерелом 
духовного розвитку народу     [ 4 ]. 

Незаперечним мірилом значення творчості    і діяльності Котляревського   є 
його популярність за межами своєї землі. Про нього писали чеські та польські 
журнали вже з 1906 року; дещо пізніше заговорила про це преса Англії, Франції та 
Італії [ 1 ]. 

Творчість Котляревського має і виховне значення. На його 
творах вчимося любити свою Вітчизну, рідну мову, навчаємося бути 
чесними, роботящими, виховуємо в собі високу моральність і героїзм, 
гуманність і оптимізм, переймаємо мудрість і красу добрих почуттів.   
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