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9 вересня 1769 року в Полтаві, в родині дрібного чиновника народився 

майбутній зачинатель нової української літератури Іван Петрович 

Котляревський. Письменник подарував українській літературі небагато 

творів, але кожен з них є неперевершеним вкладом в спадщину України 

XVIII ст. «Енеїда», «Наталка Полтавка», «Москаль-чарівник» – усі ці 

перлини української культури відомі не лише на Батьківщині, але й далеко за 

її межами. І саме вони являються головними прикрасами біографії Івана 

Петровича. Саме з цих ключових творів починається творчість 

Котляревського – геніального письменника, поета, драматурга та засновника 

нової української літератури. Творчість І. Котляревського ознаменувала 

собою початок нової ери української літератури. Із порівняно невеликого за 

обсягом творчого доробку письменника починається потужний рух 

національного відродження. Поема «Енеїда», над якою І. Котляревський 

працював майже три десятиліття, стала епохальним за своєю громадською і 

художньою значущістю явищем у духовному житті українського народу, 

визначила змістовий напрям і форму нашому письменництву. "Енеїда" 

Котляревського була в бібліотеці Наполеона. Великий князь Микола 

Павлович – майбутній цар Микола І – попросив собі аж два примірники. 

"Енеїду" Котляревського російською перекладали тричі.  

Т. Г. Шевченко лише двома рядками про свого великого попередника 

зумів передати його історичну вагу і значущість:   

«Всю славу козацьку, за словом єдиним,  

Переніс в убогу хату сироти». 

  На вшанування пам’яті видатного письменника, поета, драматурга 

пропонуємо рекомендаційний список літератури із фондів Бібліотеки імені 

акад. М. О. Лавровського.  
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