
 

Іван Котляревський не був одружений.  
 
Дослідники твердять: через нещасливу любов у 
юності, коли дівчина Марія йому відмовила, в 
яку він закохався у 25 років, він пішов до армії. 
 
Служив у Сіверському карабінерському полку, 
брав участь у російсько-турецькій війні, був 
учасником облоги Ізмаїлу. 
 
Під час походу Наполеона І Бонапарта 
сформував на Полтавщині 5 український 
козацький полк. 
 
«Енеїда» Котляревського була в бібліотеці 
Наполеона, а цар Микола І мав її аж 2 
примірники. 
 
Був директором Полтавського вільного театру. 
Входив до складу Полтавської масонської ложі 
«Любов до істини». 
 
Сприяв викупові з кріпацтва українського і 
російського актора Михайла Щепкіна. 
 
Віддав 25 років службі на посаді директора дому 
виховання дітей бідних дворян у Полтаві. 
 
Прямих нащадків Котляревський не залишив.  
 
Перед смертю відпустив на волю кріпаків, а дім 
на горі у Полтаві заповів своїй економці, Мотрі 
Векливечивій, унтер-офіцерській вдові. 

 

Цікаві факти 

 

  

Музей-садиба українського поета Івана Кот-
ляревського в Полтаві. 

Котляревський Іван: “Будеш, батьку, 
панувати, поки живуть люди”  

 

Твори Івана Котляревського. Видання часів УНР, 
1918 рік 

 



Біографічні дані 

. 

 
 

1818 Разом з В.Лукашевичем, 
В.Тарновським та ін. вхо-
див до складу полтавсь-
кої масонської ложі 
«Любов до істини». 

1819 Написав для Полтавсько-
го театру п’єсу «Наталка 
Полтавка», водевіль 
«Москаль-чарівник» 

1821 Член Вільного това-
риства любителів 
російської словесності. 

1827—
1835 

Попечитель 
«богоугодних» закладів. 

1835 Через хворобу Котля-
ревський залишає службу 
і йде у відставку. 

29 жовтня 
1838 

Помер. Незадовго перед 
смертю він відпустив на 
волю дві сім’ї своїх 
кріпаків і роздав родичам 
та знайомим усе своє 
майно. 

9 вересня 
1769  

Іван Петрович Котля-
ревський народився в ро-
дині дрібного дворянина 
в Полтаві 

1780-1789 Навчання в духовній 
семінарії. 

1789—1793 Працює канцеляристом. 

1793—1796 Працює домашнім учите-
лем у сільських 
поміщицьких родинах. 

1798 Пише поему «Енеїда» 

1796—1808 Перебуває на військовій 
службі в Сіверському ка-
рабінерському полку. 

1804 Написав «Пісню на Но-
вий 1805 год пану нашо-
му і батьку князю 
Олексію Борисовичу Ку-
ракіну». 

1806—1807 Котляревський в ранзі 
штабс-капітана бере 
участь у російсько-
турецькій війні. 

1808 Вийшов у відставку з ор-
деном святої Анни. 

1810 Працював наглядачем 
«Дому для виховання 
дітей бідних дворян». 

1812 Під час походу Наполео-
на I на Росію Котляревсь-
кий, за дозволом генерал-
губернатора Я.Лобанова-
Ростовського, сформував 
у містечку Горошині Хо-
рольського повіту на 
Полтавщині 5-ий україн-
ський козачий полк, за 
що отримав чин майора. 

1817—1821 Директор Полтавського 
вільного театру. 

 

 

 

 

Пам'ятна монета "Іван Котля-
ревський" 


