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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми дослідження. Перша третина ХІХ ст. в історії 

української літератури – це час формування й розвитку нової української 

літератури, що відбувається в доволі складних умовах недостатньої розробленості 

літературної мови, жанрової й тематично-образної систем. Характер епохи 

достатньо промовисто виявляє творчість митців, які представляють її, – 

І. Котляревського, П. Гулака-Артемовського, Є. Гребінки, Г. Квітки-Основ’яненка 

та ін. Водночас поряд із ними на ниві розбудови художнього слова трудилися й 

менш помітні постаті, творчий спадок яких і до сьогодні або мало досліджений, 

або призабутий. Серед таких «непомітних» діячів українського літературного 

процесу першої третини ХІХ ст. чи не найбільш яскравою є постать Павла 

Павловича Білецького-Носенка – письменника, літературознавця, мовознавця, 

педагога, лексикографа, фольклориста, лише частина художнього та наукового 

доробку якого була оприлюднена тільки після його смерті, однак важлива 

складова цього спадку залишається невідомою не лише широкому колу читачів, а 

навіть літературознавцям.  

Уперше надруковані лише через 45 років після смерті П. Білецького-

Носенка байки, казки, поема хоч і привернули увагу літературознавців, проте 

викликали тільки негативні відгуки. Так, О. Огоновський визнав їх хіба що 

«здобутком бібліографії, позаяк не мають стійності літературної», І. Франко 

низько оцінив поетичні здібності письменника, а «Горпиниду, чи Вхопленую 

Прозерпину» назвав радше карикатурою, ніж пародією. Для С. Єфремова 

П. Білецький-Носенко – «типовий дилетант» тощо. Хоча перші відгуки й були 

нечисленними та загалом скупими на оцінку, проте на довгі десятиліття 

утвердили своєрідну модель сприйняття письменника – як малоталановитого 

поета першої третини ХІХ ст., художній доробок якого, хоч і зайняв певне місце в 

історії української літератури цього часу, проте спроможний становити інтерес 

хіба що як суто літературний факт.  

Друге кліше в оцінці сприйняття творчості П. Білецького-Носенка, яке 

утверджується в цей час: бачення П. Білецького-Носенка лише як байкаря (одного 

із засновників жанру в новій українській літературі) та одного з найбільш 

помітних послідовників творчої манери І. Котляревського, оприявленої в поемі 

«Енеїда». І тільки приблизно з середини ХХ ст. наукова спільнота звертається 

також до інших жанрово-тематичних напрямів творчості П. Білецького-Носенка.  

Упродовж останніх двадцяти п’яти років українська наукова громадськість 

не виявляла належного інтересу до життєвого і творчого шляху П. Білецького-

Носенка. Найбільш повне та ґрунтовне дослідження, присвячене як біографії, 

науковим студіям, так і художньому доробку письменника, з’явилося ще 1988 р. – 

мається на увазі монографія Б. Деркача «П. П. Білецький-Носенко. Життя і 

творчість». Опісля поодинокі статті хоча й торкалися окремих аспектів 

педагогічної практики П. Білецького-Носенка, його байкарської спадщини тощо, 

суттєво не представили якісно нових підходів до оцінки ролі цієї постаті в 

українському літературно-культурному контексті першої третини ХІХ ст. 

Водночас протягом останніх років спостерігається підвищений інтерес до 

прозової спадщини письменника – рукописного роману «Зиновий Богдан 



 

Хмельницкий. Историческая картина событий, нравов и обычаев ХVII века в 

Малороссии». Одна за одною з’являються публікації, у центрі яких – дослідження 

образу Богдана Хмельницького в згаданому творі, а дисертації, присвячені 

історичним темам, усе активніше вводять у масив досліджуваних текстів роман 

«Зиновій Богдан Хмельницький…» (А. Гуляк, Т. Марченко та ін.) загалом. 

Окремої уваги заслуговує аспект видання творів письменника, останнє з яких 

було здійснено ще в 1973 р. Після цього в антологіях, хрестоматіях з’являлися 

тільки окремі байки та зрідка поема «Горпинида, чи Вхопленая Прозерпина». 

Окрім того, українському літературознавству й досі бракує досліджень, що 

заглиблювалися б в оцінку творчої манери письменника, були присвячені 

виявленню специфічних рис його творчості тощо.  

Стан розвитку досліджень у галузі української літератури на сучасному 

етапі визначає необхідність нового підходу до прочитання життєвого і творчого 

шляху Павла Білецького-Носенка, їхньої оцінки з позиції ХХІ століття, окрім 

того, нагальним видається оприлюднення рукописних творів письменника (так 

само, як і вже відомих, які не перевидавалися понад 40 років), що уможливить не 

тільки повноцінне ознайомлення з ними читачів, але й забезпечить доступність 

для вивчення літературознавців письменницького доробку П. Білецького-Носенка 

в повному обсязі. 

Рукописна спадщина П. Білецького-Носенка, що зберігається в двох 

архівних установах Києва (відділі рукописних фондів і текстології Інституту 

літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України та Інституті рукопису Національної 

бібліотеки України імені В. І. Вернадського), перебувала в центрі наших наукових 

зацікавлень з 2007 р. Особливу увагу привернули кілька досі не опублікованих 

творів митця, вивчення яких, вважаємо, є важливим не тільки для новітнього, що 

відповідає сьогоднішнім запитам науки, прочитання творчості П. Білецького-

Носенка, але й для нового підходу в оцінці українського літературного процесу 

першої третини ХІХ ст.  

Зважаючи на вищенаведені факти, актуальність дисертації зумовлена:  

 необхідністю введення в науковий обіг невідомих та маловідомих 

творів українського письменника першої третини ХІХ ст. – П. Білецького-

Носенка;  

 потребою прочитання та оцінки його творчості відповідно до 

актуальних вимог наукового вивчення мистецької спадщини П. Білецького-

Носенка;  

 публікацією художніх творів П. Білецького-Носенка, які досі були 

відомі тільки в рукописних варіантах та зберігаються в архівних установах.  

Аналіз пропонованих творів П. Білецького-Носенка дасть змогу не тільки 

по-новому розглянути та оцінити творчість письменника, особливості його 

художнього доробку, а й окреслити внесок митця у розвиток жанрової та образно-

тематичної структури української літератури першої третини ХІХ ст.  

 

 

 

 



 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.  

Дисертаційна робота виконана згідно з планом науково-дослідної роботи 

кафедри історії української літератури, теорії літератури та літературної творчості 

Інституту філології Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка, а також у межах наукової теми «Актуальні проблеми філології» (номер 

державної реєстрації 02БФ044-01; науковий керівник – Г. Ф. Семенюк). 

Мета дослідження – представити П. Білецького-Носенка як письменника 

першої третини ХІХ ст. у новому світлі на противагу вже узвичаєному в 

українському літературознавстві кліше в підході до оцінки спадщини митця лише 

як малообдарованого байкаря та автора бурлескно-травестійної поеми 

«Горпинида, чи Вхопленая Прозерпина», сформулювавши домінантні риси його 

художньої творчості та показавши їхнє втілення на прикладі окремих рукописних 

творів письменника, що зберігаються в архівних установах Києва («Эфесская 

вдова, или Женская верность (Подражание Лафонтену)», «Жоконд, или Искатели 

женской верности (Подражание Лафонтену)», «Сто басен в четырестишиях. 

Подражание Мольво», «Зиновий Богдан Хмельницкий. Историческая картина 

событий, нравов и обычаев XVII века в Малороссии»).  

Реалізація поставленої мети зумовила необхідність вирішення таких 

завдань: 

 узагальнити судження літературознавців щодо творчості П. Білецького-

Носенка;  

 виявити особливості й новаторство художньої спадщини письменника; 

 визначити внесок письменника в розвиток жанрового й тематичного 

різноманіття української літератури першої третини ХІХ ст.; 

 здійснити огляд рукописної спадщини літератора, що зберігається у 

відділі рукописних фондів і текстології Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка 

НАН України та в Інституті рукопису Національної бібліотеки України імені 

В. І. Вернадського;  

 охарактеризувати досліджувані віршовані новели П. Білецького-Носенка 

та визначити їх місце у творчому доробку письменника; 

 окреслити творчі пошуки літератора в опрацюванні жанру байки та його 

внесок у трансформацію жанру (на прикладі збірки «Сто басен в четырестишиях. 

Подражание Мольво»);  

 звернутися до вивчення текстової якості та дати загальну характеристику 

роману П. Білецького-Носенка «Зиновий Богдан Хмельницкий. Историческая 

картина событий, нравов и обычаев ХVII века в Малороссии»;  

 визначити місце роману «Зиновий Богдан Хмельницкий. Историческая 

картина событий, нравов и обычаев ХVII века в Малороссии» у спадщині 

письменника та українській літературі загалом;  

 опрацювати та підготувати до друку зазначені рукописи творів автора та 

інші матеріали, що стосуються творчої спадщини митця;  

 оприлюднити нові або акцентувати на маловідомих фактах з біографії 

письменника. 



 

Об’єкт дослідження – рукописні твори П. Білецького-Носенка, що 

зберігаються в архівних установах м. Києва: «Эфесская вдова, или Женская 

верность (Подражание Лафонтену)» та «Жоконд, или Искатели женской верности 

(Подражание Лафонтену)» (відділ рукописних фондів і текстології Інституту 

літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, Ф.85 №2), «Сто басен в 

четырестишиях. Подражание Мольво» (відділ рукописних фондів і текстології 

Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, Ф.85 №3), «Зиновий 

Богдан Хмельницкий. Историческая картина событий, нравов и обычаев XVII 

века в Малороссии» (Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені 

В. І. Вернадського, Ф. І №1706).  

Предмет дослідження – домінантні риси художньої спадщини 

П. Білецького-Носенка у проекції на досліджувані твори.  

Методи дослідження: філологічний, текстологічний, культурно-

історичний, біографічний.  

Основним методом, використаним у дисертаційному дослідженні, став 

філологічний. На основі цього методу було здійснено загальний огляд 

досліджуваних творів, вивчено і визначено їх жанрові особливості, 

схарактеризовано систему образів, особливості тематики та проблематики, а 

також з’ясовано місце цих творів у художньому доробку самого автора та серед 

інших художніх текстів цього періоду. У межах цього методу в загальних рисах 

було розглянуто питання стилю письменника, поетики, мотивів художніх творів 

митця. Також цей метод було застосовано при складанні біографії П. Білецького-

Носенка із залученням нових або маловідомих фактів.  

Оскільки об’єкт дослідження – рукописні твори, до роботи було залучено 

текстологічний метод, який передбачає, зокрема, адаптування тексту для 

сучасного читача, роботу з розшифрування, з’ясування автентичності тексту, 

підготовку приміток та культурно-історичного коментаря тощо.  

Культурно-історичний метод дозволив нам висловити свої припущення 

щодо обставин написання творів, охарактеризувати історичний час та культурне 

середовище, у яких творив П. Білецький-Носенко.  

Елементи біографічного методу були використані для з’ясування обставин 

написання окремих із досліджуваних творів, а також внесення змін, доповнень до 

текстів.  

Теоретико-методологічну основу дисертації складають праці дослідників, 

присвячені життю та творчості П. Білецького-Носенка (М. Петров, М. Зеров, 

Є. Айзеншток, В. Маслов, Б. Деркач, А. Гуляк, П. Хропко та ін.), питанням 

розвитку української літератури (І. Франко, С. Єфремов, М. Зеров, Д. Чижевський 

та ін.), жанрів в українській (М. Зеров, О. Гончар, Є. Нахлік, Г. Нудьга та ін.) та 

світовій літературах (А. Соколов, А. Скакун), текстології (С. Рейсер).  

Наукова новизна. Дисертація повністю ґрунтується на архівному матеріалі, 

тобто об’єктом вивчення стали рукописні, досі не опубліковані твори 

П. Білецького-Носенка, написані протягом 10–20-х рр. ХІХ ст., що зберігаються у 

відділі рукописних фондів і текстології Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка 

НАН України та Інституті рукопису Національної бібліотеки імені 

В. І. Вернадського. Окрім того, у процесі написання дисертації було використано 



 

маловідомі теоретичні дослідження, що зберігаються в архівних фондах (зокрема 

М. Плевако та В. Маслова), та залучені видання, які можна визначити як 

бібліографічну рідкість. Також:  

 визначено домінантні риси художньої творчості П. Білецького-Носенка і 

показано їх реалізацію на прикладі окремих творів; 

 внесено доповнення в хронологію життя літератора, автентичність 

окремих текстів та портретів членів родини Білецьких-Носенків; 

 до дослідження долучено нові або маловідомі факти з життя 

письменника; запропоновано новий підхід до вивчення його творчості: 

зосередження уваги не на місці досліджуваних творів в історії української 

літератури першої третини ХІХ ст., а в загальному художньому, науковому 

доробку П. Білецького-Носенка, також у контексті його педагогічної діяльності 

тощо; 

 уперше введено в літературознавчий обіг та визначено оцінку творів 

П. Білецького-Носенка «Эфесская вдова, или Женская верность (Подражание 

Лафонтену)» та «Жоконд, или Искатели женской верности (Подражание 

Лафонтену)»; збірку «Сто басен в четырестишиях. Подражание Мольво», 

зроблено ґрунтовний аналіз неопублікованого роману «Зиновий Богдан 

Хмельницкий. Историческая картина событий, нравов и обычаев XVII века в 

Малороссии»;  

 визначено внесок П. Білецького-Носенка в розвиток тематичного й 

жанрового діапазону української літератури першої третини ХІХ ст.; 

 окреслено внесок письменника в межах розробки та трансформації 

жанрів байки, віршованої казки (новели); 

 визначено місце роману «Зиновий Богдан Хмельницкий. Историческая 

картина событий, нравов и обычаев XVII века в Малороссии» в художній 

спадщині П. Білецького-Носенка та українській літературі; 

 до роботи додано тексти та інші матеріали, що можуть бути цікаві для 

широкого кола осіб (читачів, літературознавців).  

Теоретичне значення роботи полягає насамперед у використанні нових 

підходів до оцінки життя і творчості П. Білецького-Носенка (на противагу вже 

усталених у літературознавстві) як до письменника-новатора, експериментатора, 

що художньо переосмислював європейські літературні традиції та втілював їх 

здобутки у власній творчості. Окрім того, уперше в літературознавчий обіг 

уведено досі не відомі твори письменника та здійснено їх перший аналіз. 

Висновки й окремі припущення, а також запропоновані напрямки подальших 

досліджень можуть стати орієнтиром для майбутнього наукового вивчення як 

творчості П. Білецького-Носенка, так і історії української літератури першої 

третини ХІХ ст. 

Практичне значення дослідження. Результати дослідження можуть бути 

використані в курсі викладання української літератури першої половини XIX ст. у 

вищих і середніх навчальних закладах, для підготовки підручників і посібників з 

історії української літератури, а також для подальших досліджень життя і 

творчості П. Білецького-Носенка, проблем історизму, романтизму, жанрового 



 

різноманіття української літератури ХІХ ст. тощо; при написанні наукових робіт 

студентів-філологів; для проведення факультативних занять з історії української 

літератури в освітніх закладах із поглибленим вивченням філологічних 

дисциплін. Уперше опубліковані твори можуть становити інтерес для широкого 

кола читачів та літературознавців. Окрім того, нововиявлені факти з біографії 

письменника, додаткові матеріали можуть бути використанні для створення, 

наприклад, музейної кімнати та краєзнавчих досліджень у рідному місті 

письменника – Прилуках.  

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійним дослідженням, яке 

узагальнює наукові студії автора. Отримані результати, новизна, теоретичні 

положення й висновки випливають із роботи й сформульовані безпосередньо 

автором. Головні ідеї та здобутки дисертації оприлюднено в наукових статтях. Усі 

праці виконано самостійно, без участі співавторів. 

Апробація результатів дисертації. Дисертацію обговорено і схвалено на 

засіданні кафедри історії української літератури, теорії літератури та літературної 

творчості Інституту філології Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. 

Основні положення дослідження оприлюднено у формі доповідей на 

наукових конференціях, зокрема таких: «Мовно-культурна комунікація в 

сучасному суспільстві» (м. Київ, 2008 р.), Всеукраїнська наукова конференція за 

участю молодих учених «Етнічні мовно-культурні моделі світу в контексті 

українського перекладознавства: до 90-річчя Миколи Лукаша» (м. Київ, 2009 р.), 

«Думка й слово: традиції О. Потебні й сучасна філологічна наука (до 175-річчя 

О. Потебні)» (м. Київ, 2010 р.), «Концепти та константи в мові, літературі, 

культурі» (м. Київ, 2011 р.), Всеукраїнська наукова конференція за участю 

молодих учених «Мова, свідомість, художня творчість, Інтернет у дзеркалі 

сучасних філологічних студій» (м. Київ, 2013 р.), XIІ Міжнародна конференція 

молодих учених (м. Київ, 2013 р.), Міжнародна наукова конференція 

«Етнознакові функції культури: мова, література, фольклор» (м. Київ, 2013 р.), 

Всеукраїнська наукова конференція за участю молодих учених «Філологічна 

наука в інформаційному суспільстві» (м. Київ, 2014 р.), Міжнародна наукова 

конференція «Сучасна філологія: парадигми, напрямки, проблеми» (м. Київ, 2014 

р.), а також краєзнавчих читаннях до 240-річчя П. Білецького-Носенка 

(м. Прилуки, 2014 р.) 

Публікації. Основні результати дослідження викладено у 9 наукових 

статтях, 8 з яких опубліковано у наукових фахових виданнях України, 1 

публікація – у закордонному часописі.  

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків та списку використаних джерел, що нараховує 194 позиції. До 

роботи включено додатки (усього – 8 позицій). 

Загальний обсяг роботи – 244 сторінки, із них 192 – сторінки основного 

тексту.  

 

 

 



 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ  

У Вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, її зв'язок із 

науковими програмами, планами, темами, визначено мету, завдання, об’єкт, 

предмет і методи дослідження, окреслено джерельну базу, наукову новизну, 

теоретичне і практичне значення дисертації.  

У першому розділі «П. Білецький-Носенко і контекст літературного 

процесу першої третини ХІХ століття» розглянуто історію вивчення життєвого 

та творчого шляху П. Білецького-Носенка, закцентовано на окремих фактах 

біографії, важливих у становленні письменника, здійснено короткий огляд 

архівної спадщини митця, а також визначено особливості й новаторство, властиві 

його творчому доробку.  

У підрозділі 1.1. «Унікальність творчого досвіду П. Білецького-Носенка в 

українському культурному та науковому житті першої третини ХІХ ст.» 
подано свіже прочитання біографії П. Білецького-Носенка, яке в основному 

ґрунтується на архівних матеріалах, акцентовано на тих фактах з життя, що могли 

вплинути на його становлення як митця, а також пошуки в різних сферах науки. 

Окрім того, у підрозділі наведено маловідомі або нові факти, що стосуються 

родини Білецьких-Носенків, згадано про малярське обдарування письменника та 

його дітей, у додатку подано зразки їхніх робіт, унікальною є інформація, що 

стосується долі садиби родини на початку ХХ ст.  

Особливу увагу приділено анонімній праці «Материалы для биографии 

Павла Павловича Белецкого-Носенко как украинского литератора и педагога с его 

faximilе, и составленные одним из его воспитанников» як найбільш повному 

джерелу про життя й діяльність П. Білецького-Носенка, датованому 1861 р.  

Окрім того, визначено перелік суперечних фактів з життя П. Білецького-

Носенка, що можуть становити інтерес для біографічних досліджень іншими 

літературознавцями. 

У підрозділі 1.2. «Етапи розвитку спостережень над життям та 

творчістю письменника» зроблено огляд праць, присвячених життю і творчості 

П. Білецького-Носенка протягом майже ста п’ятдесяти років, уведено в 

літературознавчий обіг кілька маловідомих джерел, серед яких бібліографія, 

складена М. Плевако, історії української літератури 20-х рр. ХХ ст., публікація 

П. Филиповича тощо.  

Вивчення творчої спадщини П. Білецького-Носенка започаткував М. Петров, 

який у «Нарисах історії української літератури ХІХ ст.» присвятив їй окремий 

розділ. Загалом запропоновано виділяти три періоди літературознавчих 

досліджень спадщини письменника. Перший із них охоплює 80-ті рр. ХІХ ст. – 30-

ті рр. ХХ ст. Протягом цього часу опубліковано частину творів П. Білецького-

Носенка (поема, байки, віршовані новели, балади). Перші літературні критики 

(І. Франко, С. Єфремов, М. Зеров та ін.) доволі негативно відреагували на появу 

творчого доробку письменника, відмовивши йому в художній цінності, а автору – 

у наявності таланту. Протягом 20-х рр. ХХ ст. окремі твори П. Білецького-Носенка 

вносять до хрестоматій, їх досліджують як у розвідках, присвячених вузьким 

теоретичним питанням (М. Зеров, П. Филипович), так і в контексті історії 

української літератури загалом (О. Огоновський, В. Коряк, О. Барвінський та ін.). 



 

Таким чином, саме протягом першого періоду творчий доробок П. Білецького-

Носенка стає невід’ємною частиною критичного осмислення українського 

літературного процесу ХІХ ст.  

Другий період охоплює 40-80-ті рр. ХХ ст. У цей час зберігаються тенденції, 

що вималювалися протягом попереднього етапу: окремі твори П. Білецького-

Носенка включають до хрестоматій, його творчість досліджується як у 

монографіях з вузьких тем, так і історіях літератури. Окрім того, саме в цей час 

здійснено нове видання творів письменника (Київ, 1973), з’явилася монографія, 

присвячена життєвому і творчому шляху митця тощо. Водночас саме протягом 

другого періоду помічаємо зростання інтересу літературознавців до 

неопублікованої спадщини митця, зокрема його прозового твору – роману 

«Зиновий Богдан Хмельницкий. Историческая картина событий, нравов и обычаев 

ХVII века в Малороссии». 

Третій період охоплює літературознавчі праці часів незалежності України. 

Протягом цього часу помічаємо зростання уваги до постаті П. Білецького-Носенка 

на його батьківщині – Прилуччині, так само часто вона стає одним із об’єктів 

вивчення дисертаційних досліджень (А. Гуляк, О. Єременко, О. Горбонос, 

О. Данильченко). Особливе зацікавлення серед літературознавців викликає 

неопублікований роман «Зиновій Богдан Хмельницький…». З іншого боку, за цей 

час не було здійснено жодного видання творів письменника та не з’явилося нового 

комплексного дослідження життєвого і творчого шляху митця, що ще раз 

підтверджує актуальність та його нагальність для сьогодення.  

Підрозділ 1.3 «Особливості й новаторство художньої спадщини 

П. Білецького-Носенка» присвячено основним рисам творчого доробку 

П. Білецького-Носенка. До уваги взято не тільки рукописну спадщину 

письменника, але й твори, що свого часу були опубліковані. Однією з найбільш 

помітних ознак творчості, вважаємо, є новаторство митця в опрацюванні жанрів, 

тем, образів, напрямів в українській літературі. Вражає жанрове різноманіття 

художнього доробку П. Білецького-Носенка: байки, віршовані казки (новели), 

травестійно-бурлескна поема, балади, роман тощо, в освоєнні яких він став або 

першопрохідцем в українській літературі, або одним з перших, хто взявся до 

певної форми. Роман «Зиновій Богдан Хмельницький…» дозволяє оцінити 

новаторство П. Білецького-Носенка не тільки в освоєнні великої епічної форми, 

але й історичної теми та опрацюванні образів реальних історичних осіб, зокрема 

українського гетьмана Богдана Хмельницького. Не можна обійти увагою і той 

факт, що важливу роль у формуванні П. Білецького-Носенка як письменника 

відіграло запозичення форми або змісту художнього твору у своїх європейських 

колег. Так, байкарський доробок письменника та віршовані казки (новели) постали 

під впливом французьких, німецьких, російських авторів, а на створення 

«Горпиниди, чи Вхопленої Прозерпини» його надихнула «Енеїда» 

І. Котляревського тощо. Проте письменник не сліпо йшов за першоджерелом, а 

творчо опрацьовував його, доповнюючи власні твори національною атрибутикою, 

етнографічними, фольклорними елементами. Не слід забувати, що разом із 

жанром, змістом письменник часто переймав і стиль: розпочавши кар’єру як 

виразний класицист (низькі жанри байки, бурлескно-травестійної поеми), згодом 



 

П. Білецький-Носенко представив зразки творів, позначених рисами рококо або 

романтизму.  

Освоюючи нові для української літератури жанри, як, наприклад, байка або 

віршована казка (новела), П. Білецький-Носенко не залишався байдужим до 

експериментів у межах форми, на чому особливу увагу акцентовано у другому 

розділі дисертації.  

Окрім того, виділено ще одну особливість творчого доробку П. Білецького-

Носенка, яка отримала умовну назву «комплексність», – взаємозв’язок життєвих 

подій, наукової, педагогічної та художньої праці письменника, що виявляється у 

своєрідній інтертекстуальності: наприклад, у вступі до збірки «Приказки» автор 

згадує про окремі факти з біографії, пов’язані з виходом у відставку, поема 

«Горпинида, чи Вхопленая Прозерпина» містить згадку про віршовані казки 

(новели) митця тощо. Відомості з наукової роботи письменника дозволяють нам 

висунути припущення про причини появи доповнень до роману «Зиновій Богдан 

Хмельницький…», які були здійснені пізніше за час написання основного тексту: 

наприклад, дослідження українського фольклору, зокрема весільних обрядів, 

могло стати причиною появи окремого розділу твору, за змістом мало пов’язаного 

з основною сюжетною лінією. 

Заслуговує на увагу і своєрідна еволюція П. Білецького-Носенка у ставленні 

до самого акту творчої праці: у передмові до збірки байок автор говорить про свій 

доробок як результат дозвілля, а написання роману пов’язано із серйозними 

намірами показати сучасникам час Хмельниччини та спробувати сили в 

популярній на той час формі. Опанування жанрів і стилів П. Білецьким-Носенком 

у загальних рисах відбиває парадигму розвитку української літератури того часу – 

від бурлескно-травестійних творів до значних прозових форм, від класицизму до 

романтизму.  

Надалі в дисертації запропоновано розглянути, яким чином зазначені риси 

реалізуються у творчості П. Білецького-Носенка на прикладі рукописних 

неопублікованих творів: «Эфесская вдова, или Женская верность (Подражание 

Лафонтену)», «Жоконд, или Искатели женской верности (Подражание 

Лафонтену)», «Сто басен в четырестишиях. Подражание Мольво», «Зиновий 

Богдан Хмельницкий. Историческая картина событий, нравов и обычаев XVII века 

в Малороссии». 

У підрозділі 1.4. «Своєрідність рукописного доробку письменника» 

охарактеризовано рукописну спадщину П. Білецького-Носенка, що зберігається в 

архівних установах Києва – Інституті рукопису Національної бібліотеки України 

імені В. І. Вернадського та відділі рукописних фондів і текстології Інституту 

літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, та обґрунтовано причини вибору 

творів для дисертаційного дослідження. 

У другому розділі «Розробка літературних традицій у поетичній 

рукописній спадщині П. Білецького-Носенка» проаналізовано віршовані казки 

(новели) «Эфесская вдова, или Женская верность (Подражание Лафонтену)», 

«Жоконд, или Искатели женской верности (Подражание Лафонтену)» та збірку 

«Сто басен в четырестишиях. Подражание Мольво», що зберігаються у відділі 

рукописних фондів і текстології Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН 



 

України та досі залишаються неопублікованими. Акцент зроблено на особливостях 

розробки в цих творах літературної традиції П. Білецьким-Носенком – засвоєнні 

форми та опрацюванні змісту творів, що лягли в їх основу. Об’єкти дослідження 

запропоновано розглядати крізь призму визначених у попередньому розділі ознак 

творчого доробку П. Білецького-Носенка – новаторства, експериментаторства, 

запозичення тощо.  

Підрозділ 2.1. «Особливості різновиду віршованих новел у доробку 

письменника: «Жоконд, или Искатели женской верности (Подражание 

Лафонтену)» та «Эфесская вдова, или Женская верность (Подражание 

Лафонтену)» присвячено віршованим казкам (новелам) П. Білецького-Носенка, 

що сьогодні зберігаються у відділі рукописних фондів і текстології Інституту 

літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України та поки що не були опубліковані. За 

своєю формою та змістом ці твори належать до жанру, започаткованого в 

українській літературі саме П. Білецьким-Носенком. На час їхнього написання в 

доробку письменника вже була значна кількість зразків цього жанру, виконаних в 

основному на запозичений сюжет з посиленим елементом національної 

атрибутики, фольклору, народної демонології, традицій тощо. На відміну від них, 

досліджувані твори вирізняються послідовністю в дотриманні сюжету 

першоджерела, відсутністю будь-яких спроб надати їм українізованого 

забарвлення (фольклор, топоніміка тощо). Беручи це до уваги, а також зважаючи 

на той факт, що Жан Лафонтен був одним із улюблених французьких поетів 

П. Білецького-Носенка, у дисертації висунуто припущення, що досліджувані 

віршовані казки (новели) – це спроба максимально точно передати зміст та настрій 

творів французького попередника, наслідувати його творчу манеру. Таким чином, 

можемо говорити сучасною мовою про своєрідний експеримент у межах 

«казкарського» доробку П. Білецького-Носенка, що виключає переробку твору-

першоджерела, а навпаки – сприяє максимальному його зближенню з твором-

наслідуванням.  

Максимальне наближення до творчої манери Ж. Лафонтена, виявлене 

П. Білецьким-Носенком у досліджуваних творах, сприяло й перейманню стильових 

ознак. Посилений еротизм, легкість, часом – іронічність оповіді, авантюрні 

пригоди та елементи гри, що яскраво проступають у цих творах, вказують на 

рокайльну естетику, властиву, зокрема, і творчості Ж. Лафонтена, одного з 

яскравих культиваторів рококо в європейській літературі, якому також належать і 

перші спроби його теоретичного обґрунтування. Дослідник українського рококо 

І. Лімборський говорить про наявність рис цього напряму в інших творах 

П. Білецького-Носенка, наприклад, поемі «Горпинида, чи Вхопленая Прозерпина», 

у досліджуваних творах ми можемо спостерігати максимальний вияв рокайльних 

ознак у творчості письменника.  

Окрім того, у дисертаційному дослідженні охарактеризовано жанрові 

особливості віршованих казок (новел) «Жоконд…» та «Ефеська вдова…», а також 

подано аналіз образної системи обох творів, зокрема особливу увагу приділено 

функціям оповідача.  

У підрозділі 2.2. «Проекції педагогічної діяльності письменника в збірці 

«Сто басен в четырестишиях. Подражание Мольво»» проаналізовано 



 

рукописну збірку П. Білецького-Носенка «Сто басен…», що зберігається у відділі 

рукописних фондів і текстології Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН 

України.  

Сам письменник дає визначення своїм творам як «байка». Спираючись на 

дослідження М. Зерова, який об’єднав алегоричні твори під дефініцією «аполог», 

виділяючи три його різновиди – власне байку, притчу та байку-приказку, ми 

схильні вважати твори із зазначеної збірки зразками саме другого типу – байки-

притчі, на що вказують і такі ознаки: стала форма – чотиривірш; мораль зазвичай 

не чітко виокремлена, а випливає із твору; за змістом це – короткі ілюстрації до 

виховних ідей, загалом ці твори мають дидактично-моралізаторський характер. 

Таким чином, П. Білецький-Носенко, який став одним із перших байкарів нової 

української літератури, працюючи переважно в межах жанру лафонтенівсько-

криловського типу, з притаманним йому розлогим сюжетом, добре виписаними 

персонажами, діалогічністю, увагою до побутових деталей, водночас 

експериментує, створюючи зразки нового не тільки для себе, а й української 

літератури загалом жанру байки-притчі.  

У дисертації проаналізовано та визначено особливості груп образів збірки, а 

також висунуто припущення про її можливе призначення. Зважаючи на 

особливості педагогічної діяльності П. Білецького-Носенка, в основі якої лежали 

релігійні цінності, прищеплення любові до близьких, виховання чесної, 

благородної людини, достойного члена суспільства, можемо припустити, що ці 

твори використовувалися письменником під час навчання учнів для ілюстрації 

чеснот, правил поведінки, які він намагався вихованцям прищепити.  

Третій розділ «Основні художні здобутки роману «Зиновий Богдан 

Хмельницкий. Историческая картина событий, нравов и обычаев ХVII века в 

Малороссии» П. Білецького-Носенка» присвячено роману П. Білецького-

Носенка «Зиновій Богдан Хмельницький…», який сьогодні залишається 

неопублікованим та зберігається в Інституті рукопису Національної бібліотеки 

України імені В. І. Вернадського. У центрі дослідження – композиційні та жанрові 

особливості роману, образна система твору, особлива увага приділена 

новаторським тенденціям, що проявилися у творі.  

У підрозділі 3.1. «Новаторство роману П. Білецького-Носенка «Зиновий 

Богдан Хмельницкий. Историческая картина событий, нравов и обычаев ХVII 

века в Малороссии»» розглянуто особливості побудови композиції, розгортання 

сюжету, жанрове новаторство роману тощо. Так, визначено, що існує ціла низка 

об’єктивних (поява перших фольклорних збірників, історичних праць, 

зацікавлення темою історичного минулого України в російській літературі, 

популярність історичної белетристики загалом) та суб’єктивних причин 

(письменник – потомок козака, учасника національно-визвольних змагань 1648–

1654 рр., зацікавлення темою історії та методикою її викладання), що могли стати 

поштовхом до написання роману «Зиновій Богдан Хмельницький…».  

Можемо стверджувати, що П. Білецький-Носенко представив новаторський 

для української літератури твір як за формою, так і за змістом. З одного боку, він 

першим звертається до великого прозового жанру – роману, ще не розробленого в 

новій українській літературі, чим насамперед і можна пояснити деяку 



 

недосконалість в організації матеріалу, яким володів автор: документація, 

листування, етнографічні замальовки, власні твори тощо. З іншого – опрацьовує 

нову тему – національно-визвольних змагань середини ХVІІ ст. під проводом 

Богдана Хмельницького.  

Автор поставив перед собою цілком конкретне завдання: створити зразок не 

історичного, а художнього полотна, здатного представити одну з найбільш 

славних сторінок української історії. Аналізуючи взаємозв’язок реальної 

історичної основи та художньої вигадки в романі, ми виявили, що, з одного боку, 

автор користується готовим історичним матеріалом, запозиченим з «Історії Русів» 

і з «Історії Малої Росії» Д. Бантиш-Каменського, переповідає його, злегка 

охудожнюючи та розставляючи акценти на свій лад, завдяки чому твір скидається 

на охудожнену хроніку. Належить зважати на те, що П. Білецький-Носенко, 

беручи за основу окремі історичні події та осіб, творить власний текст, 

ґрунтований насамперед на авторській вигадці. Яскравим прикладом цього в 

романі є створення історії кохання Тимоша та Ірини (Розанди).  

Композиційно роман, незважаючи на те, що складається з трьох частин, 

можна поділити на дві. Перша охоплює молоді літа Зиновія та характеризується 

більшим виявом художньої вигадки, основаної на скупих фактах з історичних 

джерел. Друга та третя частина охоплюють період Хмельниччини до смерті 

гетьмана. Оповіді про військові баталії передані сухо, зазвичай це охудожнений 

переказ історичного джерела; змістовнішими є епізоди, що ґрунтуються на 

авторській вигадці.  

Підрозділ 3.2. «Особливості образної системи в процесі пошуку романної 

форми» присвячено образній системі роману «Зиновій Богдан Хмельницький…». 

Установлено, що у творі можна виділити дві групи образів – реальних історичних 

осіб та вигаданих. Причому, на відміну від традиції, що вже на той час 

сформувалася в історичній белетристиці, коли центральне місце в подібних за 

жанром творах посідали вигадані персонажі, у П. Білецького-Носенка вся увага 

зосереджена саме на реальних постатях: Богдан Хмельницький, Яким Самко, 

Максим Кривоніс, Іван Виговський – ось основні герої роману. Особливої уваги 

заслуговує образ оповідача, який активно коментує оповідь, а своїми 

доповненнями, що часто сягають історичних екскурсів або мандрівок у майбутнє, 

значно розширює хронотоп роману.  

Образ Богдана Хмельницького – центральний у творі. Окрім того, це перша 

літературна розробка образу гетьмана в новій українській літературі. Молодий 

Зиновій у першій частині роману наділений виразними романтичними рисами, 

натомість у другій та третій – це індивідуальність уже не молодого парубка, а 

славного полководця, очільника війська Запорозького дещо затирається, 

схематизується, дещо губиться на фоні яскравої історії палкого кохання сина 

Тимоша чи неочікуваної еволюції непосидючого Юрка. Загалом усі образи 

роману, окрім молодшого сина гетьмана, подані статично, не зазнають розвитку та 

еволюції.  

 

 

 



 

ВИСНОВКИ 

У Висновках узагальнено результати дослідження. 

Протягом десятиліть літературознавці репрезентували Павла Павловича 

Білецького-Носенка як одного із зачинателів жанру байки, віршованої новели 

(казки), автора бурлескно-травестійної поеми. Значно менше уваги зверталося на 

той факт, що саме він дав одні з перших зразків романтичної балади, а його твір 

«Зиновій Богдан Хмельницький…» – перша спроба історичного роману у 

вітчизняній літературі.  

Детальне вивчення майже півторастолітнього надбання літературно-

критичної думки, присвяченої творчості П. Білецького-Носенка, засвідчило, що 

сьогодні життя і творчість письменника потребують у їх осмисленні сучасного 

погляду, який не може обійтися без залучення нового матеріалу – його 

неопублікованих творів.  

Пропоноване дисертаційне дослідження – це результат кількарічного 

вивчення життя й рукописної спадщини письменника: специфічної, цікавої і часто 

клопіткої роботи, найбільша складність якої полягає в тому, що матеріалом 

дослідження стали рукописні твори першої третини ХІХ ст. У поле нашої уваги 

потрапили віршовані казки (новели) «Жоконд, или Искатели женской верности 

(Подражание Лафонтену)», «Эфесская вдова, или Женская верность (Подражание 

Лафонтену)» із збірки «Сказки», збірка «Сто басен в четырестишиях. Подражание 

Мольво» та російськомовний роман у трьох частинах «Зиновий Богдан 

Хмельницкий. Историческая картина событий, нравов и обычаев ХVІІ века в 

Малороссии». Перед собою ми поставили низку завдань, зокрема: представити 

свіжий погляд на життя і творчість П. Білецького-Носенка, виокремити 

особливості й новаторство художньої творчості письменника, що надають його 

художньому доробку оригінальності та самобутності, проаналізувати 

вищезазначені твори та забезпечити окремим із них – уперше в українському 

літературознавстві – оцінку, простежити, яким чином у цих творах розкрито 

домінантні риси творчості письменника. І, звичайно, найбільш клопіткою 

роботою в межах дослідження стало не просто опрацювання рукописів, а їх 

підготовка до публікації.  

У дисертації вперше визначається низка позицій, що стосуються життєвого і 

творчого шляху П. Білецького-Носенка. Дослідження включає по-новому вивчену 

біографію митця, котра в основному ґрунтується на архівних матеріалах, 

здійснюється спроба акцентувати на тих подіях, що могли вплинути на 

формування П. Білецького-Носенка як письменника, також оприявлено малярську 

спадщину родини митця.  

Із новаторських позицій у дисертації досліджено історію оцінки 

літературної спадщини письменника. При цьому пропонується виділяти три 

періоди в розвитку цих досліджень, кожний із яких забезпечений специфічними 

рисами, окремі праці привертають особливу увагу. У результаті спостережень ми 

дійшли висновку, що за два останні десятиліття засвідчено зміщення акцентів у 

дослідженні творчості письменника з поетичних творів (головним чином байок, 

поеми) до прозового – роману, який, утім, не було опубліковано. Урешті слід 



 

визнати, що творчість П. Білецького-Носенка сьогодні є недостатньо вивченою та 

вимагає нових підходів для подальших досліджень.  

У дослідженні для нас було особливо важливо визначити основні риси 

творчості письменника, який протягом двох десятків років не зупинявся у своїй 

роботі, незважаючи на відсутність успіху серед читачів і на неможливість 

надрукувати свої твори, на що, утім, покладалися великі надії (про це він, 

зокрема, говорить у передмові до своїх приказок). Таким чином, основними 

рисами художньої творчості письменника визначено такі:  

 запозичення (П. Білецький-Носенко – перший байкар та автор 

віршованих новел, одним із перших спробував сили в жанрі балади та представив 

спробу історичного роману, проте, як показало уважне вивчення його творчості, 

сюжети своїх творів та часто їх форму, так само як і художні прийоми різних 

літературних стилів, письменник запозичував у французьких, німецьких чи 

російських колег); 

 новаторство й експеримент, що тісно пов’язані між собою і 

відкривають здобутки П. Білецького-Носенка в опрацюванні різних жанрів, тем і 

навіть літературних напрямів, осмислення європейських традицій.  

Твори П. Білецького-Носенка, що стали об’єктом цього дослідження, – 

якнайкращий приклад того, як ці три риси тісно переплелися у творчості 

письменника, становлячи її особливу якість. 

Важливо відзначити еволюційні зміни, яких зазнала творчість письменника: 

П. Білецький-Носенко, один із найбільш талановитих наслідувачів представників 

бурлескно-травестійної традиції в українській літературі, майже через 10 років 

після створення поеми «Горпинида, чи Вхопленая Прозерпина» неочікувано 

виступає на захист української мови та бажає показати її можливості в зображенні 

почуттів, удавшись до жанру романтичної балади.  

Окрім того, окреслено низку проблем, що здатні виявитися актуальними для 

літературознавців у майбутньому, як, наприклад, з’ясування деяких «білих» плям 

у біографії письменника тощо.  

Уперше оприлюднено для широкого кола літературознавців віршовані 

новели П. Білецького-Носенка «Жоконд…» та «Ефеська вдова…» (до цього з їх 

текстом можна було ознайомитися тільки з рукопису, що зберігається у відділі 

рукописних фондів і текстології Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН 

України). Ці твори, як зауважуємо, відрізняються від інших творів письменника 

того ж жанру. Написані кількома роками пізніше, вони не тільки є одними з 

перших спроб переспівати аналогічні твори Ж. Лафонтена в українській 

літературі, а й рішучою спробою П. Білецького-Носенка відтворити творчу 

манеру французького поета з притаманною їй легкістю оповіді, розкутістю, 

перейнятістю насолодою земним життям головних персонажів, вільнодумством, 

еротичністю, водночас при цьому автор наголошує на викритті суспільної 

розпущеності та виродженні моралі, занепаді родинних цінностей тощо. Це ті 

риси, що зближують досліджувані твори зі своїми французькими відповідниками.  

Окрім того, ці віршовані новели займають особливе місце серед жанрово 

собі подібних у творчій спадщині П. Білецького-Носенка (російськомовні, не 

позначені національною атрибутикою, фольклорними та етнографічними 



 

елементами, вони забезпечені насамперед розважальним змістом). Виявляємо їх 

стильову приналежність до яскравих зразків поезії рококо – малорозвинутого 

стилю в історії української літератури, у чому вбачаємо особливу заслугу 

П. Білецького-Носенка в стильовому розвитку української літератури.  

П. Білецький-Носенко, за словами М. Зерова, дав перші зразки байки в 

новій українській літературі. Тяжіючи до байки лафонтенівсько-криловського 

типу, письменник не цурався експериментів у межах цього жанру, на що вказують 

і дослідники його байкарської творчості. З огляду на це, твори, що ввійшли до 

збірки «Сто басен…», заслуговують особливої уваги. Наслідуючи французького 

поета Ш. Мольво, П. Білецький-Носенко, по суті, винайшов новий для української 

літератури жанр – чотирирядковий аполог (використовуємо термін М. Зерова, що 

об’єднує три різновиди: власне байку, притчу та байку-приказку). За своїми 

змістовими ознаками цей вид байкарського твору тяжіє до жанру притчі – 

унікальне явище як у творчості самого поета, так і для української літератури 

загалом, окрім того, це явище маловивчене, адже зі 100 байкарських творів 

письменника було опубліковано тільки 16 – у збірці П. Білецького-Носенка 

«Поезії», що вийшла в 1973 р.  

Уважне вивчення життєвого шляху письменника, зокрема архівних 

матеріалів (насамперед ідеться про листування), педагогічної практики, аналіз 

байкарської спадщини, дають усі підстави висунути думку про те, що збірку «Сто 

басен…» П. Білецький-Носенко підготував із навчальною метою; митець прагнув 

через літературу, шляхом читання прищеплювати учням моральні цінності, 

виховувати добрих, чуйних, чесних громадян тощо, що засвідчує фахові підходи 

до виховного процесу П. Білецького-Носенка-педагога.  

Основна увага під час вивчення рукописної спадщини П. Білецького-

Носенка була приділена роману «Зиновій Богдан Хмельницький…» – твору, з 

яким можна ознайомитися тільки в архівних установах та до якого останніми 

роками відзначається зростання інтересу істориків літератури.  

У дослідженні роману «Зиновій Богдан Хмельницький…» увага 

зосереджується навколо виявлення композиційних та жанрових особливостей 

твору, характеристики образної системи, визначенні місця роману як у 

письменницькій діяльності П. Білецького-Носенка, так і в історії української 

літератури загалом.  

Найвідповідальнішим етапом у дослідженні твору стала робота саме з 

текстом, який виявився складною художньою конструкцією унаслідок того, що 

його частини були написані в різний час, а сповнені художньої вигадки розділи 

роману поєднуються з частково охудожненими переказами історичних хронік 

того часу, головним чином – «Історії Русів», до роману введено твори інших 

жанрів – документи, листи, байки, балади, пісні, етнографічні замальовки тощо.  

Аналіз літературної діяльності П. Білецького-Носенка загалом та уважне 

дослідження тексту дозволили нам дійти висновку, що роман є своєрідною 

«лебединою піснею» П. Білецького-Носенка-письменника, адже після 1829 р. (рік, 

яким датована чернетка роману) його діяльність була сконцентрована тільки 

навколо досліджень у різних галузях науки (етнографія, фольклористика, а 

найбільше – лінгвістика, а з початку 30-х рр. ХІХ ст. він займався укладанням 



 

словника української мови), короткою хрестоматією його творчості: тут 

знаходимо кілька його балад, байок та віршованих творів. Доповнення до роману, 

зроблені після 1829 року, відбивають тогочасні наукові зацікавлення 

П. Білецького-Носенка, а це насамперед – вивчення українського фольклору 

(наприклад, один із розділів повністю присвячено опису українського весілля). 

Припускаємо, що така «хрестоматійність» роману зумовлювалася втратою надії 

П. Білецького-Носенка бачити свої твори опублікованими, що й спричинило 

бажання зібрати найяскравіші їх зразки так би мовити «під одним дахом».  

Важливо зазначити, що роман П. Білецького-Носенка «Зиновій Богдан 

Хмельницький…» (зокрема його перша частина) є першою спробою в історії 

української літератури художньої (літературної) розробки образу Богдана 

Хмельницького. Якщо в давній українській літературі та в перші десятиліття 

нової української літератури (Є. Гребінка, Т. Шевченко) Б. Хмельницький 

поставав перед читачем насамперед як полководець, державний діяч, визволитель 

України чи, навпаки, – її зрадник, то П. Білецький-Носенко в першій частині 

роману зміщує акценти, змальовуючи «молодого Богдана» – полоненого, 

люблячого сина, палкого воїна, закоханого юнака, що забезпечує творові 

переважання художньої вигадки над історичними фактами. За всіма ознаками 

герой П. Білецького-Носенка належить до романтичного типу.  

З цією особливістю у представленні образу Богдана Хмельницького тісно 

пов’язані жанрові особливості твору. Умовно твір, що складається з трьох частин, 

ми можемо поділити на дві – перша, що включає перший розділ, дозволяє нам 

говорити про цей твір як романтичний та як про перший зразок історичного 

роману в українській літературі. Друга, що включає другий та третій розділи, – це 

суміш жанрів, повний перелік яких навіть складно визначити: охудожнена 

хроніка, етнографічні та фольклорні нариси, що переплітаються з документами, 

листами, піснями, байками тощо. Важливим компонентом цих розділів є, умовно 

кажучи, історичні оповідання, наприклад, історія кохання Тимоша та Ірини, у 

яких концентрація художньої вигадки переважає над історичними фактами. 

Зважаючи на особливості їх композиції, побудови діалогів, тематичного 

спрямування тощо, розуміємо, що вони продовжують лінію, закладену в першій 

частині роману.  

Таким чином, можемо стверджувати, що художній твір П. Білецького-

Носенка «Зиновій Богдан Хмельницький…» – перший історичний роман в історії 

української літератури. Належить визнати й те, що автор, оперуючи великою 

кількістю історичного, фольклорного, етнографічного матеріалу, не зумів 

організувати його в єдиний цілісний художній організм, що може бути пояснено 

нерозробленістю жанру на теренах української літератури, нестачею художнього 

досвіду в самого письменника та своєрідністю його літературних здібностей.  

Виявлений у відділі рукописних фондів і текстології Інституту літератури 

ім. Т. Г. Шевченка НАН України чистовик 3-ї частини роману з вибитою на 

корінці назвою, зі штемпелями на папері, що засвідчують його виготовлення не 

раніше 40-х років ХІХ ст., наштовхують нас на висновок, що після 1829 р., коли 

було закінчено чернетку роману, автор ще працював над ним щонайменше 10 

років, урешті-решт закінчив роботу та підготував кінцевий варіант твору у 



 

вигляді рукописного тритомника. Цілком імовірно, що в майбутньому 

літературознавцям пощастить віднайти перші два томи остаточної версії роману 

та проаналізувати завершений, цілісний твір П. Білецького-Носенка.  

Також варто окремо підсумувати текстографічну роботу. Під час роботи над 

дисертацією досліджено рукописну спадщину П. Білецького-Носенка, що 

зберігається у відділі рукописних фондів і текстології Інституту літератури 

ім. Т. Г. Шевченка НАН України та Інституті рукопису Національної бібліотеки 

України імені В. І. Вернадського. Опрацьовано та підготовлено до друку 

«Материали для биографии…» і досі не опубліковані твори:  

1. «Жоконд, или Искатели женской верности (Подражание Лафонтену)», 

Эфесская вдова, или Женская верность (Подражание Лафонтену)». 

2. Збірка «Сто басен в четырестишиях. Подражание Мольво». 

3. «Зиновий Богдан Хмельницкий. Историческая картина событий, нравов и 

обычаев ХVІІ века в Малороссии». 

У додатках до дисертації вперше представлено фотоматеріали малярської 

спадщини Білецьких-Носенків.  

Уперше в межах дисертації оприлюднено твори синів П. Білецького-

Носенка – Павла та Олександра, усунуто суперечності у визначенні авторства 

поезії «Романс», що належить синові письменника.  

Атрибутовано визначення приналежності портретів батька та сина 

Білецьких-Носенків.  

Можна підсумувати, що представлене дисертаційне дослідження – це 

спроба по-новому відкрити постать і творчість П. Білецького-Носенка, 

познайомити широкий загал із творами письменника, які досі не були 

надруковані, але є важливим літературним явищем, представити митця як 

великого новатора та експериментатора своєї доби. 
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АНОТАЦІЯ 

Добоні М. І. Домінантні риси художньої творчості Павла Білецького-

Носенка (на основі рукописних матеріалів). – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук 

за спеціальністю 10.01.01 – українська література. – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України. – Київ, 

2016. 

Дисертація присвячена творчості українського письменника першої третини 

ХІХ ст. Павла Білецького-Носенка. У роботі запропоновано виділяти кілька 

яскравих рис творчого доробку письменника, серед яких запозичення, 

новаторство, експеримент, комплексність тощо, та показано їх реалізацію на 

прикладі рукописних, досі не опублікованих творів: «Эфесская вдова, или 

Женская верность (Подражание Лафонтену)» та «Жоконд, или Искатели женской 

верности (Подражание Лафонтену)», «Сто басен в четырестишиях. Подражание 

Мольво», «Зиновий Богдан Хмельницкий. Историческая картина событий, нравов 

и обычаев XVII века в Малороссии».  

Досліджувані віршовані казки (новели) розглядаються як зразки особливого 

різновиду жанру у творчості письменника, що максимально тяжіють до 

першоджерела та не містять національних маркерів – фольклорних елементів, 

топонімів, описів традицій тощо і позначені яскравими рисами рококо.  

Твори, що ввійшли до збірки «Сто басен в четырестишиях. Подражание 

Мольво», можна розглядати як своєрідний експеримент у байкарському доробку 

митця, оскільки за зовнішніми та внутрішніми ознаками вони тяжіють до жанру 

притчі. 

Прозовий твір П. Білецького-Носенка «Зиновий Богдан Хмельницкий. 

Историческая картина событий, нравов и обычаев XVII века в Малороссии» – 

новаторський як за формою – історичний роман, так і за змістом – опрацювання 

теми національно-визвольних змагань українського народу під проводом Богдана 

Хмельницького, образ якого в цьому творі, між іншим, є першою його розробкою 

в українській художній літературі.    

Основний зміст дисертації повністю ґрунтується на архівних матеріалах.  

Ключові слова: П. Білецький-Носенко, домінантні риси, новаторство, 

роман, віршована казка (новела), байка, Богдан Хмельницький. 



 

АННОТАЦИЯ 

Добони М. И. Доминантные черты художественного творчества Павла 

Белецкого-Носенко (на основе рукописных материалов). – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук 

по специальности 10.01.01 – украинская литература. – Киевский национальный 

университет имени Тараса Шевченко Министерства образования и науки 

Украины. – Киев, 2016.  

Диссертация посвящена творчеству украинского писателя первой трети 

XIX в. Павла Белецкого-Носенко. В работе предложено выделять несколько ярких 

черт творчества писателя, среди которых заимствования, новаторство, 

эксперимент, комплексность и т.д., и показано их реализацию на примере 

рукописных, до сих пор не опубликованных произведений: «Эфесская вдова, или 

Женская верность (Подражание Лафонтену)» и «Жоконд, или Искатели женской 

верности (Подражание Лафонтену)», «Сто басен в четырестишиях. Подражание 

Мольво», «Зиновий Богдан Хмельницкий. Историческая картина событий, нравов 

и обычаев XVII века в Малороссии». 

Исследуемые стихотворные сказки (новеллы) рассматриваются как образцы 

особой разновидности жанра в творчестве писателя, которые максимально 

тяготеют к первоисточнику и не содержат национальных маркеров – 

фольклорных элементов, топонимов, описаний традиций и т.п. и обозначены 

яркими чертами рококо. 

Произведения, вошедшие в сборник «Сто басен в четырестишиях. 

Подражание Мольво», можно рассматривать как своеобразный эксперимент 

писателя-баснописца, поскольку по внешним и внутренним признакам они 

тяготеют к жанру притчи. 

Прозаическое произведение П. Белецкого-Носенко «Зиновий Богдан 

Хмельницкий. Историческая картина событий, нравов и обычаев XVII века в 

Малороссии» – новаторское как по форме – исторический роман, так и по 

содержанию – проработка темы национально-освободительной борьбы 

украинского народа под руководством Богдана Хмельницкого, образ которого в 

этом произведении, между прочим, является первой его разработкой в украинской 

художественной литературе. 

Основное содержание диссертации полностью основывается на архивных 

материалах. 

Ключевые слова: П. Белецкий-Носенко, доминантные черты, новаторство, 

роман, стихотворная сказка (новелла), басня, Богдан Хмельницкий. 

 

 

SUMMARY 

M.I. Doboni. The dominant features of Pavlo Biletskyi-Nosenko’s literary 

works (based on manuscript materials). – Manuscript. 

Thesis for a Candidate Degree in Philology, specialty 10.01.01 – Ukrainian 

Literature. – Taras Shevchenko National University of Kyiv of Ministry of Education 

and Science of Ukraine. – Kyiv, 2016. 



 

The thesis is devoted to the works of nineteenth century Ukrainian writer Pavlo 

Biletskyi-Nosenko. The paper presents some striking features of his literary works, 

including borrowing, innovation, experimentation, complexity, etc., and their 

implementation are shown through his still unpublished manuscript works, such as 

«Efess Widow…», «Zhokond…», «One Hundred Fables…», and «Zynovii Bohdan 

Khmelnitskyi…». 

Several contes were researched as examples of a special kind of genre, 

specifically those that gravitated the most to the original source and do not include 

national markers – folk elements, names, descriptions, traditions, etc., but marked 

striking features of rococo. 

The works included the collection of «One Hundred Fables…», which can be 

considered as a kind of insight into P. Biletskyi-Nosenko’s literary works because both 

the external and internal aspects relate different aspects of the parable genre. 

P. Biletskyi-Nosenko’s novel «Zynoviy Bogdan Khmelnitskyy…» has innovative 

features. It is a historical novel which studied the Ukrainian national-liberation struggle 

led by Bohdan Khmelnytskyy. 

The main content of the thesis is based entirely on archived materials. 

Keywords: P. Biletskyi-Nosenko, dominant features, innovation, conte (novel), 

fable, Bohdan Khmelnytskyi. 


