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«ПОЛТАВИ ТИХОЇ КОРОНА»
До 110-рiччя вiдкриття пам’ятника
Івановi Котляревському в Полтавi

І сьогоднi на однiй iз центральних вулиць iсторичної Полтави, що називалася колись Протопопiвським бульваром, стоїть пам’ятник Івановi Петровичу Котляревському. З величного постаменту,
нiби живий, звертається вiн крiзь вiки до нас зi
своїм мудрим напучуванням:
Де згода в сiмействi,
Де мир i тишина,
Щасливi там люди,
Блаженна сторона.

Цей пам’ятник добре вiдомий кожному полтавцевi. Цьогорiч 12 вересня виповнюється 110 рокiв вiд
дня його вiдкриття. Та перш нiж
постати перед земляками, йому довелося подолати немало полiтичних i бюрократичних перепон.
Сподiваємося, що тобi, шановний читачу, буде цiкаво озирнутися на столiття в минуле i простежити цей нелегкий шлях.
Сама iдея спорудження пам’ятника першому українському поетовi пов’язана з упорядкуванням
його могили i припадає десь на
80-тi рр. ХІХ ст.
Наближався 1898 рiк –
столiтнiй ювiлей української лiтератури, а могила її зачинателя, похованого на старому мiському кладовищi, була занедбана. Надгробок, установлений
на могилi невдовзi по смертi Котляревського його
другом i сусiдом П.Стеблiним-Камiнським, потроху
обсипався та руйнувався.
Переймаючись такою ситуацiєю, 10 сiчня 1881 р.
гласний (за сучасним означенням – депутат мiської
ради) Алексенко звернувся до Полтавської мiської
управи iз заявою, де, описавши справжнiй стан могили поета, висловлював надiю, що кожен, кому
вiдомi твори Котляревського, не залишиться байдужим до впорядкування його могили i цим гiдно
вшанує пам’ять славетного українця.
Однак прогресивно налаштована iнтелiгенцiя
ставила питання значно ширше. Добре усвiдомлюючи цiннiсть i значення творчої спадщини І.Котляревського, вона прагнула гiдно вiдзначити сотi роковини «Енеїди» – твору, який започаткував новий

етап розвитку українського письменства. І саме в
цей час надзвичайно актуально постало питання
про спорудження пам’ятника поетовi в його рiдному мiстi. «Сумний факт, – писав М.Дмитрiєв у
статтi «До iсторiї вiдкриття пам’ятника І.П.Котляревському в Полтавi», – минуло цiле столiття iснування української лiтератури, i на всьому широкому
просторi, де розкинулось 23 мiльйони малоросiйського населення, жоден письменник не був пошанований таким звичним, всесвiтньо прийнятим способом – постановкою пам’ятника».
Починаючи з 90-х рр. ХІХ ст., шляхетна справа
стрiмко набирає обертiв. Влаштовуються спектаклi, народнi гуляння, кошти вiд яких перераховуються на спорудження пам’ятника.
У березнi 1894 р. Полтавська
мiська дума вийшла iз клопотанням до iмперського уряду про
офiцiйний дозвiл збирати пожертви на пам’ятник у межах Полтавської та Чернiгiвської губернiй. Понад рiк урядовцi не вiдповiдали, та
ось наприкiнцi серпня 1895 р.
мiську думу було повiдомлено про
урядовий дозвiл збирати кошти,
проте лише в межах Полтавської
губернiї. Коли ж Чернiгiвська дума
окремо звернулася за дозволом, їй
було вiдмовлено.
Незважаючи на обмеження й усiлякi заборони,
кошти надходили звiдусiль. У перший же рiк зiбрали 6 тисяч карбованцiв. У пожертвах на пам’ятник
узяли участь 7 тисяч осiб, переважну бiльшiсть
яких становили селяни й козаки – 3880 осiб. Загальна сума народних пожертв склала 11 798 карбованцiв 67 копiйок. Найбiльше коштiв надiйшло з
Києва i Санкт-Петербурга. Хтось може здивуватися
такiй високiй активностi петербуржцiв, та дивного
тут нiчого немає, адже росiйський читач ознайомився з «Енеїдою» ще тодi, коли вона через свою велику популярнiсть мандрувала Україною та Росiєю в
сотнях рукописiв. Утiм i три першi видання поеми
вийшли саме в Пiвнiчнiй Пальмiрi. До того ж там
традицiйно активною i численною була українська
дiаспора, i це, мабуть, найголовнiший чинник.
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Робота йшла успiшно, i все нiбито вказувало на
те, що до столiтнього ювiлею «Енеїди» пам’ятник
прикрашатиме одну з полтавських вулиць. Однак у
1896 р. справа рiзко загальмувалася. В урядових колах почав згасати iнтерес до пам’ятника. Причину
таких змiн громадськостi нiхто не пояснював.
Насправдi все було просто: мiська управа
надiслала на затвердження до Петербурга ухвалу
про спорудження пам’ятника Котляревському в
Полтавi. Два роки звiдти не було жодної звiстки, i в
Полтавi це сприйняли як згоду. Та ось петербурзький чиновник М.Соловйов, який виконував
обов’язки начальника Головного управлiння друку,
вiдповiв листом, сповненим сарказму, де обUрунтовував недоцiльнiсть створення пам’ятника поетовi:
мовляв, «пам’ять про Котляревського дорога лише
небагатьом ревнителям малоросiйського нарiччя,
яке досi не має лiтератури, бо не можна ж надавати
серйозного значення тоненькiй книжцi не в мiру
прославлених вiршiв Шевченка чи декiлькох
оповiдань Марка Вовчка». Облудне чиновницьке
твердження про те, що нiякої української лiтератури не iснує, ставило пiд сумнiв саму можливiсть
увiчнення пам’ятi українських письменникiв встановленням монумента.
Невдоволення М.Соловйова спричинив не лише
факт будiвництва пам’ятника, а й вибiр мiсця, на
якому планували його встановити. Крiм того, вiн
писав: «Не Гоголь i не Петро Великий, на думку
Полтавської управи, повиннi прикрасити Полтавську площу, а письменник, який уперше надрукував смiхотворну переробку класичної поеми, що
свiдчить хiба що про поганий смак творця».
Цього виявилося досить, аби губернська управа повернула все навспак. На одному iз засiдань
навiть прозвучала пропозицiя замiсть пам’ятника
звести будинок для освiтньої мети, назвати його
iменем поета, i це, мовляв, стане найкращим пам’ятником Котляревському. Зволiкання призвели
до того, що до запланованої дати пам’ятника не
було споруджено.

На щастя, бюрократичнi перепони не стали на
завадi передовiй громадськостi, яка жодних компромiсiв не приймала. Видатний скульптор,
дiйсний член Академiї мистецтв Л.Позен безкоштовно виготовив проект пам’ятника, архiтектор
О.Ширшов так само на доброчинних засадах виконав проект постаменту, А.Певний узявся за втричi
дешевшу цiну виготовити п’єдестал. Результат їхнiх
творчих зусиль перевершив усi очiкування. Пам’ятник І.Котляревському – це справжнiй шедевр українського монументального мистецтва. На високому
гранiтному постаментi встановлено бронзове погруддя поета. У нижнiй частинi п’єдесталу, з трьох
бокiв, вмонтовано бронзовi барельєфи роботи
Л.Позена, що тематично вiдповiдають творам І.Котляревського. Центральна композицiя «Троянцi»
iлюструє пiдготовку до спуску човна на море пiсля
спалення Трої. Праворуч – закарбований у каменi
сюжет «Тетяна, Москаль та Финтик»: Тетяна сидить бiля столу, Финтик навпроти, до хати входить
москаль в унiформi часiв Олександра І. Лiворуч
розмiщено горельєф «Наталка, возний i виборний»
– Наталка з вiдрами на коромислi бiля кладки, поряд iз нею возний, за деревом стоїть виборний Макогоненко. На задньому планi горельєфа виразно
видно деталiзацiю споруд Полтавського Соборного
майдану з величним Святоуспенським собором i
дзвiницею, за якими притулилася крихiтна хата самого І.Котляревського – мiнiатюрна об’ємна копiя з
акварелi Т.Шевченка 1845 р.
Спостережливий та уважний поцiновувач мистецтва обов’язково вiдзначить винятковий професiоналiзм скульптора в роботi з образами-типажами, рiдкiсну природнiсть розмiщення їх в обраних автором композицiях, зрiвноваженiсть пропорцiй, масштабiв тощо.
Виявляється, прототипом Наталки Полтавки в
роботi Л.Позена була Тетяна Олександрiвна Абаза
(1883–1971), племiнниця скульптора по лiнiї дружини. Про це згадує у своєму «Родословiї» протоiєрей
Алексiй Скала: «Пiд час створення барельєфа зi сценою з “Наталки Полтавки” для лiплення фiгури самої Наталки Позеновi позувала моя прабабуся, Тетяна Олександрiвна, – небога дружини скульптора.
Моя бабуся, донька Тетяни Олександрiвни, завжди
казала, що Позеновi вдалося цiлком портретно зобразити прабабусю на цьому барельєфi – вона вийшла схожою навiть у незначних нюансах».
Долю позенiвської Наталки (так само, як i реальної) не можна назвати безхмарною. Пам’ятник пережив неушкодженим безкiнечну змiну влад у
1917–1919 рр., нiмецьку окупацiю 1941–1943 рр.
А в нiч на 25 грудня 2007 р. горельєф «Наталка, возний i виборний» безслiдно зник. Майстерно вико-
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нана заслуженим художником України М.Цисем
копiя заповнила мiсце викраденого горельєфа, однак надiя на те, що оригiнал буде знайдено, згасає з
кожним днем.
Повертаючись до iсторiї вiдкриття пам’ятника,
зазначимо, що обговорення мiсця для нього тривало
довго. Пiсля згаданого листа петербурзького чиновника стали ширитися чутки про те, що на Петровськiй площi зведуть пам’ятник Петровi І. Увiчнити
І.Котляревського запропонували на Протопопiвському бульварi або деiнде. У мiсцевiй пресi з цього
приводу велася громадська дискусiя, до якої долучився наш видатний земляк Панас Мирний. Вiн
твердо обстоював позицiю, що пам’ятник батьковi
української лiтератури має стояти на головнiй
площi мiста. Та переважив бюрократичний припис.
На це рiшення Панас Мирний вiдгукнувся вiршами
«Жалiбна суплiка на той свiт Івановi Петровому сину Котляревському...» та «Одклик з того свiту Івана
Петрового сина Котляревського...», висловлюючи
своє обурення рiшенням мiсцевої влади.
Прикрощi на цьому не скiнчилися. Мiнiстерство
внутрiшнiх справ заборонило карбувати написи на
пам’ятнику українською мовою, посилаючись на те,
що «вживання малоросiйського нарiччя у друцi дозволено лише для лiтературних творiв та архiвноiсторичних документiв».
Нарештi в серпнi 1903 р. будiвництво монумента
завершилося. На 12 вересня (30 серпня за старим
стилем) призначили його урочисте вiдкриття, яке
перетворилося на велике нацiональне свято. Воно
вiдбулося з нечуваним для провiнцiї розмахом. До
Полтави прибуло багато гостей, серед яких М.Коцюбинський, В.Стефаник, Леся Українка, Олена
Пчiлка, М.Старицький, Г.Хоткевич, М.Лисенко,
Б.Грiнченко, П.Житецький, В.Самiйленко, Х.Алчевська.
Справжнiм вiдкриттям для гостей свята стала
111-рiчна Варвара Федорiвна Лелечиха, яка замолоду служила в І.Котляревського, ведучи хатнє господарство. Попри поважний вiк вона зберегла ясний розум, добру пам’ять i дiлилася спогадами про
письменника.
Плiдно потрудилося тодi полтавське земство,
аби святкування пройшло на якнайвищому рiвнi.
У земськiй залi влаштували першу Всеукраїнську
художню виставку, на якiй експонували твори

С.Василькiвського, О.Сластьона, П.Мартиновича,
А.Ждахи, В.Волкова, В.Кричевського, Г.Мясоєдова, Г.Цисса, М.Ярошенка та iн. Вiдомий полтавський фотограф Й.Хмелевський демонстрував
свiтлини з краєвидами Полтави, Диканьки, фотопортрети М.Кропивницького, Г.Мясоєдова, М.Садовського в ролi Б.Хмельницького, П.Саксаганського в ролi Богуна тощо. Особливу увагу
вiдвiдувачiв на цiй виставцi привернули iлюстрацiї до «Енеїди» художника П.Мартиновича.
На жаль, свято було затьмарене тим, що на урочистому зiбраннi полтавський мiський голова В.Тригубов заборонив виголошувати промови українською
мовою. Тодi на знак протесту гостi покинули залу,
навiть тi, хто збирався виступати росiйською. Ця iсторiя набула широкого розголосу не тiльки в українськiй, а й у росiйськiй i польськiй пресi.
31 серпня 1903 р. вiдбулося лiтературно-музичне
свято в Будинку для освiтньої мети iменi М.Гоголя.
Денна програма почалася виступом М.Садовського,
який прочитав вiрш Т.Шевченка «На вiчну пам’ять
І.П.Котляревському». Звучали вокальнi номери з
«Наталки Полтавки», об’єднаний київсько-полтавський хор виконав кантату М.Лисенка, присвячену І.Котляревському.
Потiм для гостей свята у найкращому ресторанi
«Монголiя» було влаштовано урочистий обiд, меню
якого склав Панас Мирний. «Карта обiду вiчної
пам’ятi І.П.Котляревського» повiдомляє про страви, запропонованi гостям: «борщ до шпундрiв з буряками, юшка з пирiжками, келебердянська осятрина з пiдливою, пелюстки до смальцю з сухарями, сухарний горох, рiзна дичина до соку, заморожена молошна каша з київськими смаженими горiхами i
полтавськими пундиками; трунки (напої): медведики, пуншi, Анхизова чекалдиха».
Увечерi того ж дня в театрi йшла «Наталка Полтавка» за участю М.Кропивницького, І.Карпенка-Карого, М.Садовського, Л.Лiницької та iнших вiдомих
акторiв. Пiсля повторного виконання кантати М.Лисенка вечiр було завершено апофеозом – Котляревського увiнчали Славою в оточеннi його героїв.
Так закiнчилися дводеннi урочистостi з нагоди
вiдкриття пам’ятника І.Котляревському, яке газета
«Полтавський вiсник» назвала «святом духу i
мислi», святом торжества «одухотвореного людського слова».

Нi, не пам’ятник Слави, що протягом столiть символiзував мiць i велич
Росiйської iмперiї, а скромний, але прекрасний своїми формами i
«внутрiшнiм змiстом» пам’ятник Котляревському є вирiшальним у планi
визначення Полтави як мiста духовностi i культурного вiдродження.
Петро РОТАЧ
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