
РІДКІСНІ ВИДАННЯ І. П. КОТЛЯРЕВСЬКОГО (1769–1838)  

У НАУКОВІЙ БІБЛІОТЕЦІ ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ І. І. МЕЧНИКОВА:  

ДО 250 РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ  

«Світове письменство знає чимало травестійних «енеїд»,  

але тільки українська «Енеїда» Котляревського  

має самостійну й оригінальну вартість»...  

Секрет її довговічності — в іскрометному гуморі,  
у майстерному використанні лексичних  

багатств української мови...»  

(Альфред Єнсен, шведський учений).   

 

9 вересня 2019 р. виповнюється 250 років 

з дня народження Івана Петровича 

Котляревського (1769–1838). У фондах Наукової 

бібліотеки Одеського національного університету імені 

І. І. Мечникова зберігаються прижиттєві видання творів Івана 

Котляревського, їхні переклади, також чимало наукових робіт, у яких 

висвітлюється життєвий і творчий шлях видатного письменника, поета, 

драматурга, також його внесок у розвиток української літератури та 

культури в цілому. 

Для кожного читача ім’я Івана Петровича Котляревського 

асоціюється, перш за все, з славнозвісною поемою «Енеїда». З легкої руки 

Тараса Шевченка називаємо І. П. Котляревського «батьком української 

літератури», адже, без перебільшень, вихід у світ безсмертної «Енеїди» 

поклало початок новій українській літературі, вивело її на модерний 

європейський рівень. Літературний доробок І. П. Котляревського 

складається з поем «Енеїда», «Пісні на Новий 1805 год князю Куракіну», 

а також п'єс «Наталка Полтавка» та «Москаль-чарівник» і перекладу 

російською мовою «Оди Сафо». 



Свою літературну діяльність Іван Петрович розпочав близько 

1794 р. переробкою українською мовою у жартівливо-сатиричному стилі 

епічної поеми «Енеїди» давньоримського поета Вергілія.  Письменник 

зобразив типові українські характери, побут, звичаї, обряди, реальні 

ситуації й колізії, породжені життям тогочасної суспільності.  

Ще до офіційного друку «Енеїда» І. Котляревського була надзвичайно 

популярною серед читачів і швидко поширювалася у рукописних 

варіантах. Один із таких рукописів потрапив до багатого конотопського 

шляхтича та мецената Максима Парпури (1763–1828). Будучи людиною 

високоосвіченою, Максим Йосипович зрозумів, що перед ним твір, який 

заслуговує на широку читацьку аудиторію. Він домігся дозволу цензури 

на публікацію сатиричної поеми.  

Так, у 1798 р. були видані перші три частини без відома і згоди Івана 

Котляревського коштом М. Парпури під назвою «Енеида на 

малороссийский язык перелицованная И. Котляревским» у Санкт-

Петербурзі. Це обурило І. Котляревського, і він дорікнув видавцю, що той 

надрукував «Енеїду» «почти испорченную». Пізніше, в особисто 

підготовленому виданні поеми, І. Котляревський помстився М. Парпурі, 

додавши в описі пекла 82-гу строфу: 

Якусь особу мацапуру 
Там шкварили на шашлику, 
Гарячу мідь лили за шкуру 

І розпинали на бику: 
Натуру мав він дуже бридку, 
Кривив душею для прибитку, 
Чужеє оддавав в печать; 
Без сорома, без Бога бувши 
І восьму заповідь забувши, 

Чужим пустився промишлять. 
 



Звичайно, зазіхання на інтелектуальну власність – річ не надто 

приємна, але гнів Котляревського на видавця був дещо перебільшений, 

оскільки М. Парпура взяв на себе лише функцію видавця і мецената, а ім’я 

автора твору він не приховував. Тож, публікація М. Парпурою «Енеїди» 

була абсолютно безкорисливою.  

Друге видання «Енеїди» було надруковане у 1808 р., також тільки 

три частини. Його видав в типографії Івана Глазунова в Санкт-Петербурзі 

на основі видання 1798 р. Текст поеми та словник були скопійовані з 

помилками. Воно так само, як і перше, вийшло без відома і згоди 

І. Котляревського.  

У 1809 р. Іван Котляревський закінчив написання четвертої частини 

«Енеїди» і за фінансової підтримки мецената Семена Кочубея видав її 

окремою книжкою разом із попередніми трьома частинами під назвою 

«Вергилиева Энеида на малороссийский язык переложенная 

И. Котляревским». У цьому виданні, на окремому аркуші перед текстом 

поеми замість авторської посвяти з попереднього видання: «Любителям 

молороссийского слова», інша посвята від видавця: «С. М. К…ю [Кочубею] 

усерднейше посвящается Сочинитель.  

Саме це рідкісне прижиттєве видання зберігається у фондах 

Наукової бібліотеки, з цифровою версією видання 1809 р. детальніше 

можна ознайомитися за посиланням:  
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На окремій сторінці І. Котляревський зазначав, що попередні 

публікації вийшли в світ без його згоди.  

І. Котляревський продовжував роботу над поемою. У 1821 р. він 

закінчив написання п'ятої частини «Енеїди», а 1827 року – шостої. 

Письменник також склав новий українсько-російський словник до 

«Енеїди», який містив 1547 слів, доповнюючи словник видання 1798 р.  

З біографічних нарисів про І. Котляревського відомо, що він 

працював над «Енеїдою» до кінця життя. Незадовго до смерті автор 

продав свій повний рукопис харків'янинові О. А. Волохінову, який 

надрукував завершену «Енеїду» у шести частинах. Повністю «Енеїда» 

вийшла у 1842 р. після смерті поета. В університетській бібліотеці 

зберігається посмертне видання «Енеїди», детальніше за посиланням: 
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Харківське видання 1842 р. 

здійснене за повним авторським 

текстом й вважається основним. 

Кожна частина твору крім 

титульного аркуша має ще й 

шмуцтитул. Пагінація роздільна. 

До книжки додано у дві колонки 

«Словарь малороссийских слов, 

содержащихся в «Энеиде», с 

русским переводом». Усього у 

виданні «Енеїди» 1842 р. 425 

сторінок. 

 

 

 

Отже, чотири вищезгадані видання «Енеїди» є основою для її 

текстового вивчення. Фонд наукової бібліотеки Одеського 

національного університету імені І. І. Мечникова не володіє усіма 

прижиттєвими виданнями поеми І. Котляревського, лише третім та 

четвертим, посмертними виданнями. Усі пізніші видання не 

дотримувалися оригінального авторського тексту, й інколи видавці 

дозволяли собі цілком довільні поправки, через що першоджерело 

значною мірою зазнавало змін. 

 

 



 

Вище зазначалось, що у фондах 

Наукової бібліотеки Одеського 

національного університету імені 

І. І. Мечникова відсутній примірник 

видання 1798 р., але є цінне репринтне 

видання 1898 р., надруковане у Львові 

у «Записках Наукового товариства 

ім. Шевченка» (НТШ), підготовленого з 

примірника Петербурзької публічної 

бібліотеки. Воно було схвалене радою 

НТШ до друку у 1896 р. з нагоди 100 

річного ювілею першого видання 

«Енеїди». 

Чималий науковий інтерес становить 

текст перших трьох частин «Енеїди», 

надрукований літературознавцем Павлом 

Житецьким (1836-1911) з рукописного 

варіанту 1799 р., який колись належав 

київському протодиякону Заградському. 

Цей рукопис є документальним свідченням 

живого інтересу українців до поеми, яка 

була «принята в Малороссии с восторгом, 

все сословия читали ее, от грамотного 

крестьянина до богатого пана». Із текстом 

цього варіанту «Енеїди» читачі мають змогу ознайомитися в роботі 

П. Житецького «Энеида И. П. Котляревского и древнейший список ее», 

яка надрукована в журналі «Киевская старина» разом із текстом поеми. 



 

 

Цінним є видання 1926 р., надруковане у видавництві «Час». Воно 

примітне вступною статтею видатного бібліотекознавця, книгознавця та 

літературознавця, засновника УНІК Юра Меженка (Юрій Олексійович 

Меженко) (1862-1969). У передмові до видання він відмічає людські 

риси І. Котляревського на основі документальних свідчень та вбачає, що 

деякі авторські риси проступають у сатиристичній поемі, особливо в 

сценах пекла – за які гріхи там знаходяться душі.  

Поема «Енеїда» завершувала староукраїнську мовну традицію й 

започаткувала нову. Від п’єс «Наталка-Полтавка» і «Москаль-чарівник» 

І. Котляревського бере початок українська драматургія.  



У фондах бібліотеки зберігається одне з 

перших повних зібрань творів поета за 

редакцією С. П. Катранова. Книга вийшла 

друком у 1874 р. у Києві. У передмові до 

видання відзначено про читацький попит на 

твори І. Котляревського та крайню 

необхідність видання збірки його поем. 

Видавець зазначив, що даний передрук 

«Енеїди» здійснено з видання 1842 р., а 

«Наталки-Полтавки» - з «Українського 

збірника» І. І. Срезневського (1812-1880), що вийшов у світ у 1837 р.  

У фондах університетської бібліотеки представлено кілька 

яскравих зразків одеських видань літературного та наукового доробку 

корифея. 

Представлена бібліографія 

І. Котляревського була складена аспірантом 

Одеської Центральної наукової бібліотеки 

О. М. Горецьким, охоплює 25-річний період з 

1904 до 1928 р. і є продовженням попередніх 

бібліографій: М. Комарова за весь період до 

1902 р. включно, та С. Єфремова, який 

доповнив «комаровську» бібліографію за 

1903 р. О. М. Городецький збирав матеріали 

до бібліографії І. Котляревського не тільки по 

одеських бібліотеках, а й переглянув досить велику кількість літератури 

та періодичних видань, покажчик яких додається в кінці видання. 

 



 

Дослідників, які вивчають 

літературно-критичний доробок 

письменника, зацікавить коротка розвідка 

відомого вітчизняного літературознавця, 

професора Одеського університету 

А. В. Недзвідського (1908-1984) з нагоди 

сторіччя з дня смерті І. Котляревського.  

 

 

 

 

 

Ідейно-художнє новаторство та високий художній рівень творів 

І. Котляревського забезпечили читацьку популярність і сценічне життя 

практично до сьогодні. У ювілейний рік Івана Петровича Котляревського 

у нас є чудовий привід знову узяти в руки безсмертне творіння і 

поринути в захопливий світ пригод «Енея парубка моторного». 

 

Виставку підготувала  

Тетяна Шершун 

 

Із цифровими версіями деяких примірників І. П. Котляревського можна 

ознайомиться на сайті Наукової бібліотеки імені І. І. Мечникова за 

електронною адресою: http://rarebook.onu.edu.ua:8081/handle/store/1932 

 

 

При використанні матеріалів посилання на офіційний сайт Наукової бібліотеки 

Одеського національного університету імені І. І. Мечникова є обов’язковим 
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