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ВСТУП 

 

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 і 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 були оприлюднені тільки після 

його смерті, однак важлива частина цього спадку й досі залишається невідомою 

не лише широкому колу читачів, а навіть літературознавцям.  

Уперше надруковані тільки через сорок п’ять років після смерті 

П. Білецького-Носенка байки, казки, поема хоч і привернули увагу 

літературознавців, проте викликали тільки негативні відгуки. Так, О. Огоновський 

назвав їх хіба що «здобутком бібліографії, позаяк не мають стійності 

літературної» [140, с. 349]; І. Франко низько оцінив поетичні здібності 

письменника, а «Горпиниду, чи Вхопленую Прозерпину» назвав радше 

карикатурою, ніж пародією [182, с. 196]. Для С. Єфремова П. Білецький-

Носенко – «типовий дилетант», [79, с. 301] 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 своє місце в 

історії української літератури цього часу, проте спроможний становити інтерес 

хіба що як суто літературний факт.  
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Друге кліше в оцінці творчості письменника, яке утверджується в цей час: 

сприйняття 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 звернулася 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 діяча, з’явилося ще 1988 року – 

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

творчість». Опісля поодинокі статті, хоча і торкалися окремих аспектів 

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

по суті не представили 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, О. Данильченко та ін.). Окремої уваги 

заслуговує питання видання творів письменників, 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 б присвячені 

виявленню специфічних рис його творчості тощо.  

Стан розвитку досліджень у галузі історії української літератури на 

сучасному етапі визначає необхідність нового підходу до прочитання життєвого і 
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творчого шляху П. Білецького-Носенка, їхньої оцінки з позиції ХХІ століття, 

окрім того, нагальним видається оприлюднення рукописних творів письменника 

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

не тільки повноцінне ознайомлення з ними читачів, але й забезпечить доступність 

для вивчення літературознавцями письменницького доробку П. Білецького-

Носенка в повному обсязі.  

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

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 року. Особливу увагу привернуло кілька творів митця, 

вивчення яких, на нашу думку, є важливим не тільки для новітнього, відповідного 

сьогоднішнім запитам науки прочитання творчості П. Білецького-Носенка, а 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 часу;  

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

тільки в рукописних варіантах і зберігалися в архівних установах.  

Аналіз пропонованих творів письменника дасть змогу не тільки по-новому 

розглянути та оцінити творчість письменника, особливості його художнього 

доробку, а й окреслити його внесок 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 
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у межах наукової теми «Актуальні проблеми філології» (номер державної 

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

Мета дисертаційного 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 художнього творчості та показавши їхнє втілення на 

прикладі окремих рукописних творів письменника, що зберігаються в архівних 

установах Києва.  

Реалізація поставленої мети зумовила необхідність розв’язати такі завдання: 

 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 Інституті рукопису Національної бібліотеки України імені 

В. І. Вернадського;  

 охарактеризувати досліджувані віршовані новели П. Білецького-Носенка та 

визначити їхнє 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»; 

 визначити місце цього роману в спадщині письменника та українській 

літературі загалом;  
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 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 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 (згідно з визначенням Ю. Коваліва, «це один з чільних методів 

літературознавства, мовознавства, фольклористики, спрямований на вивчення 

тексту, його ретельний опис, коментування, узагальнення проаналізованого 

матеріалу та його концептуалізацію» [103, с. 92]). На основі цього методу було 

зроблено загальний огляд досліджуваних творів, визначено їх жанрові 

особливості, схарактеризовано системи образів, особливості тематики та 

проблематики, а також з’ясовано їх місце в художньому доробку самого автора та 

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

було розглянуто питання стилю письменника, поетики, мотивів його художніх 

творів. Також метод було застосовано при складанні біографії П. Білецького-

Носенка із залученням нових або маловідомих фактів.  



8 

 

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 автором змін і 

доповнень до текстів.  

Теоретико-методологічну основу дисертації складають праці дослідників, 

присвячені життю та творчості П. Білецького-Носенка (Є. Айзеншток, А. Гуляк, 

Б. Деркач, М. Зеров, В. Маслов, М. Петров, П. Хропко та ін.), питанням розвитку 

української літератури (С. Єфремов, М, Зеров, І. Франко, Д. Чижевський та ін.), 

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

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

Наукова новизна. Дисертація повністю ґрунтується на архівному матеріалі, 

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

П. Білецького-Носенка, 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 були використанні 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 та 

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, а 

також запропоновано новий підхід до вивчення його творчості: зосередження 
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уваги не на місці досліджуваних творів в історії української літератури першої 

третини ХІХ ст., а в загальному художньому, науковому доробку П. Білецького-

Носенка, 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)»; збірки «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 відкритті нових підходів 

до оцінки життя та творчості П. Білецького-Носенка на противагу вже усталеним 

у літературознавстві як письменника-новатора, експериментатора, який 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 

становити орієнтири для майбутнього наукового вивчення як творчості 

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

ХІХ ст. 
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Практичне значення роботи. 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 з 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 використані для створення, наприклад, музейної 

кімнати та краєзнавчих досліджень у рідному місті письменника – Прилуки.  

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 оприлюднені в наукових статтях. Усі 

праці виконано самостійно, без участі співавторів. 

Апробація роботи. Основні положення дослідження оприлюднено у формі 

доповідей на наукових конференціях, зокрема на 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 
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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 в 9 наукових статтях, 

8 з яких опубліковано в наукових фахових виданнях України, одна – у 

закордонному часописі. 

Структура 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. 
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РОЗДІЛ І. П. Білецький-Носенко в контексті літературного процесу 

першої третини ХІХ століття 

 

1.1. Унікальність творчого досвіду П. Білецького-Носенка в 

українському культурному та науковому житті першої половини ХІХ ст. 

П. Білецький-Носенко – представник українського культурного та наукового 

життя першої половини ХІХ ст. Ця доба, примітна як час, коли відбувалося 

зародження та формування нової української літератури, характеризується 

своєрідною багатоскладністю: з одного боку, саме в цей період у літературі 

з’являються постаті, за якими з часом закріпиться звання класиків, репрезентантів 

епохи – І. Котляревський, Г. Квітка-Основ’яненко, П. Гулак-Артемовський, 

Є. Гребінка, з іншого – літературна сцена оприявлює не один десяток імен 

посередніх письменників, праця яких і визначає суть літературного процесу. Як 

зауважує Б. Деркач у монографії, присвяченій життю та творчості П. Білецького-

Носенка, «водночас, під впливом традицій І. Котляревського або й незалежно від 

них, в Україні в перші три десятиріччя ХІХ ст. на літературну арену виходить 

багато письменників досить скромної художньої обдарованості. …Творчість цих 

незаслужено призабутих маловідомих письменників становить другий план 

українського літературного життя тієї доби» [61, с. 3]. До другорядних 

письменників першої третини ХІХ ст. часто відносять і П. Білецького-Носенка – 

українського, літератора, мовознавця, лексикографа, педагога, літературознавця, 

фольклориста. 

Рано покинувши військову службу, Павло Павлович майже сорок років 

життя віддав педагогічній праці – навчанню дітей у невеличкому пансіоні, 

влаштованому у власному будинку (варто звернути увагу, що самому педагогові 

не подобалася назва «пансіон», зокрема в одному з листів він писав: «Извините 

меня, если я вам скажу, что слово пансион мне не нравиться; это справедливо, что 

я воспитывал многих, но у меня пансиона никогда не было; я принимаю к себе в 

дом сколько можно меньше благороднейших детей для того, чтобы быть больше 

внимательным к воспитанию своих сыновей; а между тем быть полезным своим 
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соотечественникам, провести с удовольствием время – с милыми невинными 

детьми, которых в замену я стараюсь сделать истинными христианами и 

полезными сынами России и себе самим; а в пансионах, в особенности 

содержимых беглыми французами, учат любить себя и все иностранное, а 

презирать людей и все русское; на это доказательств искать нетрудно» [130, 

с. 95]). Паралельно з цим в різні роки П. Білецький-Носенко займав посади в 

державних установах, був активним дописувачем кількох наукових товариств та 

газет, а також займався літературною працею, вивчав фольклор, працював над 

укладанням словника української мови, проводив дослідження та готував 

розвідки з різних наукових сфер.  

Найбільш повним джерелом про життєвий шлях П. Білецького-Носенка є 

«Материалы для биографии Павла Павловича Белецкого-Носенко как 

украинского литератора и педагога с его faximile и оставленные одним из его 

воспитанников», написані 1861 року – через п’ять років після смерті 

письменника, про автора яких відомо тільки те, що він був одним із вихованців 

педагога. У вступі до праці біограф дає таку характеристику П. Білецькому-

Носенку: «Кому в известной личности не знакомо это имя благородного 

труженика? Кому из его товарищей, сослуживцев и его многочисленных 

воспитанников не отзовется оно чем-то отрадным, родственным? Кто не 

пользовался его советами; кто не знает его как радушного хозяина-хлебосола, как 

умного и словоохотливого собеседника в обществе? Кто не помнит его 

отвращение ко лжи и всякому потворству? Кто, наконец, в состоянии бросить 

камнем в память того человека, кто с ранней своей молодости в продолжении 

слишком сорокалетней служебной деятельности и до глубокой старости шел 

неуклонно по терновому пути труда и правды, был бескорыстным, вел 

постоянный высоконравственный образ жизни?» [130, с. 2]. З цих кількох рядків 

ми можемо скласти уявлення про П. Білецького-Носенка як людину високих 

моральних чеснот, віддану улюбленій справі, поборника правди і справедливості 

та чудового наставника і товариша.  
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П. Білецький-Носенко народився 16 серпня за ст. ст. 1774 року у м. Прилуки 

Полтавської губернії у дворянській сім’ї. Один з його предків – Іван Ніс – брав 

участь у повстанні під проводом Богдана Хмельницького, а згодом саме він 

зрадив Івана Мазепу, посприявши проникненню загону Олександра Меншикова в 

Батурин.  

Ми не можемо стверджувати напевне, однак спробуємо припустити, що 

дитячі роки майбутнього письменника не були щасливими та безхмарними. 

Батька Павло практично не знав, оскільки той майже весь час був у походах, а 

мати не вирізнялася ніжністю та чуттєвістю, за словами знайомих з нею, «она 

скорее походила характером на мужчину, нежели на женщину» [130, с. 22]. Факт, 

що у п’ятирічному віці малого Павла було відправлено до Санкт-Петербурга на 

навчання в Шляхетному сухопутному кадетському корпусі, теж свідчить не на 

користь щасливого дитинства в родинному колі.  

Після закінчення навчального закладу П. Білецький-Носенко потрапляє до 

10-го батальйону Катеринославського єгерського корпусу. Упродовж служби у 

війську він відзначився як «храбрый и честный офицер» [130, с. 27], брав участь у 

кількох воєнних кампаніях і навіть був удостоєний золотого годинника, 

прикрашеного діамантами, від польського короля Станіслава Понятовського [130, 

с. 28]. Сам П. Білецький-Носенко висловився про свою службу так: «Благодарю 

моего Создателя за то, что, будучи не раз в самом пылу сражения, я не убил и 

даже не оцарапал ни одного человека» [130, с. 31]. 

Проте у 1798 році він змушений за наполяганнями матері полишити службу. 

О. Лукаш пише про це так: «Ганна Максимівна – мати письменника, жорстока і 

свавільна жінка, знівечила його долю, наказавши залишити військову службу, яка 

просувалася досить вдало, знайшла багату наречену, з якою він, зі слів біографа, 

«терпит душевное истязание до 1813 года». А на весіллі подарувала сорок десятин 

заболоченої землі, непридатної для будівництва садиби. Всім цим ніби 

відганяючи фортуну» [119, с. 88]. Про цей факт з життя П. Білецького-Носенка 

його біограф висловився так: «Во всяком случае убив в нем все лучшие мечты и 

надежды молодости, не могла не отравить всей его молодости» [130, с. 32].  
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Завдяки його наполегливій праці заболочена місцевість згодом 

перетворилася на прекрасний сад з розкішним маєтком, а для самого 

П. Білецького-Носенка розпочався новий, надзвичайно плідний період: 

педагогічна діяльність, літературна творчість, наукові дослідження.  

Протягом наступних кількох десятиліть П. Білецький-Носенко стає активним 

громадським діячем у рідному містечку Прилуки. Так, у різний час він займає 

посади підсудка повітового земського суду, ротного командувача першої міської 

Прилуцької сотні, помічника попечителя богоугодних закладів, штатного 

наглядача училищ Прилуцького повіту. Віддавши службі сорок три роки, він 

покидає її тільки у 1847 році за станом здоров’я. П. Жур, проте, висуває 

припущення щодо іншої причини цієї відставки: «У 1845 р. Білецький-Носенко 

почував себе на посаді почесного доглядача училища не вельми затишно, хоча й 

вважався заслуженим діячем на ниві народної освіти. Невдовзі він змушений був 

подати у відставку. Його всіляко утискував на службі помічник попечителя 

учбового округу М. В. Юзефович, сподіваючись на це місце посадити свого 

родича» [81, с. 65]. 

П. Білецький-Носенко підтримував тісні стосунки з Товариством наук при 

Харківському університеті (1816–1829 рр.), куди періодично надсилав свої твори, 

серед яких були українські байки, переклад твору Ф. Шиллера «Бій з драконом», 

балада «Ївга», розвідки з різних галузей знань тощо, хоча жодні з цих 

літературних вправ письменника так і не були надруковані.  

Тексти деяких з них, проте, знаходимо вміщеними в праці «Досвід історії 

Харківського університету (на основі неопублікованих матеріалів)». Зокрема, 

Д. Багалій високо оцінює записки П. Білецького-Носенка про прилуцькі 

старожитності: «Серед зразків свідчень, які надходять, можна згадати добре і 

змістовно зроблені записи про старожитності Прилуцького повіту почесного 

наглядача повітових училищ Білецького-Носенка» [6, с. 641] і взагалі називає 

прилуцького діяча «найбільш енергійним членом» цього Товариства наук [7, 

с. 614].  
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Приблизно на цей же час припадає активна участь митця у житті Біблійного 

товариства. У 1824 році П. Білецького-Носенка було обрано членом 

Імператорського Вільного економічного товариства, до якого він щорічно 

надсилав по дві праці з економії та сільського лікарського порадника, за що 

отримував подяки. У 1848 році по допомогу в збиранні різних відомостей до 

П. Білецького-Носенка звернулося Російське географічне товариство, але, на 

жаль, за станом здоров’я він був змушений відмовитися від співпраці з ним.  

Протягом 1838–1841 років П. Білецький-Носенко співпрацює з газетою 

«Полтавські губернські відомості». 

Після виходу у відставку розпочинається педагогічна діяльність 

П. Білецького-Носенка. Як педагог, він прагнув виховувати гармонійно освічену 

людину, а також дбав про те, щоб розвивати у своїх учнів природні здібності та 

естетичний смак. Усі предмети – «латинский, французский и немецкий, такоже 

как и полный курс наук, в том числе фортификацию, черчение ситуационных 

планов и рисование, он преподавал один, не имея при себе никаких помощников» 

[130, с. 78].  

У роботі з дітьми вперше проявляються творчі здібності майбутнього 

письменника. Так, автор «Матеріалів…» згадує, що П. Білецький-Носенко 

полюбляв розважати власних дітей та вихованців розповідями про бойову 

молодість, часто переповідав почуті легенди про старовинні замки Волині й 

Польщі, які чув у походах, розповідав гумористичні оповіді з народного побуту, 

почуті від поляків та українців. Наголосимо, що «…все эти эскизы прошлого 

времени, передававшиеся им с редким красноречием, изобличали в нем и 

самостоятельный ум, любящий все подвергать своему собственному анализу, и ту 

тонкую наблюдательность <…>, и самую ту правдивость и честность, которых 

ревностным сподвижником он был до самого гроба» [130, с. 29–30]. Безумовно, 

усі ці якості письменника ще більше проявляться у його творах.  

Реалізовує себе П. Білецький-Носенко і на теренах художньої творчості. З-під 

пера письменника з’явилося понад 300 байок, 20 віршованих казок (новел), 

декілька балад, травестійно-бурлескна поема «Горпинида, чи Вхопленая 
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Прозерпина», російськомовний роман «Зиновий Богдан Хмельницкий. 

Историческая картина событий, нравов и обычаев ХVII века в Малороссии». І це 

ще не повний перелік творів митця. Хоча, на жаль, згадані твори так і не 

здобулися на публікацію за життя письменника.  

Повсякчас перебуваючи у рідному місті (є відомості, що він покидав його 

після виходу у відставку тільки двічі – відвідуючи Пирятин та Ромни у службових 

справах), П. Білецький-Носенко, проте, завжди добре знав усі останні новини 

політичного, культурного та літературного життя. Підтвердженням цього є слова 

А. Метлинського в одному з листів до митця: «Вы так постоянно следите за 

малороссийской филологией, что почти ничего важного не нахожу, чтоб вам было 

неизвестно. Вероятно, у вас есть уже и произведения Шевченко, нашего 

знаменитого даровитого поэта, есть и приказки Гребенки, и повести 

Основьяненка, и сочинение Иеремии Галки, и “Снип”» [130, с. 54–55].  

Щодо світоглядних засад П. Білецького-Носенка, то М. Зеров визначив їх 

так: «…був він великою мірою людина старих іще поглядів. В своїх політично-

економічних трактатах брав під охорону інститут кріпацтва, а в листуванні 

зберігав старостівські формули чемності. Був він спочатку і ворогом 

«малороссиянства», і самий дух його ненавидів, і, тільки потроху призвичаївшись, 

став писати українські поеми на зразок «Енеїди», романи з української старовини, 

балади і байки» [86, с. 930]. Тільки оселившись в Україні, він полюбив її мову та 

культуру, сам почав писати українською, збирати фольклор та робити 

етнографічні записи. Його діяльність насамперед була спрямована на вивчення 

рідного краю, його культури, у той же час він намагався познайомити його зі 

здобутками, наприклад, європейської літератури, що вилилося у численні 

переклади з французької мови. Про це він говорить і в листі до Н. Г. Буткова: «Я 

не знаю, как что, а я люблю родину, и желал бы познакомить ее с целым светом, 

право, она стоит того!» [130, с. 47]. 

У своїх поглядах на людину П. Білецький-Носенко сповідує ідеал чистої, 

чесної особистості, сповненої громадської свідомості, упокореної своєю долею і, 

що прикметно, покірної перед владою. Проте багато в чому його модель ідеальної 
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людини – це модель людини пасивної, забутої, неспроможної піднятися над 

поспільством, задоволеної своїм дріб’язковим існуванням. Так, у загальних рисах 

свою позицію П. Білецький-Носенко формулює у листі до старшого сина Павла: 

«Из всех древних философов я терпеть не могу стоиков – они хотели человека 

сделать выше человека, превратить в камень; циников, которые хотели его 

сделать собакою, а истинно уважаю Аристиппа – он учил людей быть истинными 

людьми: покоряться обстоятельствам; сносить несчастье, смеяться в счастье; 

наслаждаться благами и почестями, угождать тиранам и вельможам потому, что 

от того бывает лучше, нежели им противиться – “плетью обуха не перебьешь”» 

[130, с. 137–138].  

Окрім літературної, педагогічної, наукової, громадської праці, П. Білецький-

Носенко мав ще одне захоплення – образотворче мистецтво. «Множество 

оставшихся после него акварельных рисунков, несколько миниатюрных 

портретов à la gouache, архитектурных планов и пейзажей, снятых им с натуры во 

время походов в Польше и стоянок над Днестром, ясно говорят о его любви к 

этому искусству» [130, с. 106]. На підтвердження слів біографа зауважимо, що 

серед рукописного спадку письменника зберігаються два малюнки, датовані 

1798 роком, можливо, вони були виконані під час одного з таких походів (див. 

додаток 7).  

Особливою популярністю серед вихованців П. Білецького-Носенка 

користувалися його лекції про історію живопису, скульптури, архітектури, він 

умів не тільки викладати теорію, а й прищепити любов до мистецтва і навіть 

навчити вправно володіти олівцем та пензлем. Принагідно зауважимо, що талант 

до малювання успадкували і діти Павла Павловича, особливо старший син Павло 

та молодша донька Феліція. Сьогодні окремі малюнки членів родини Білецьких-

Носенків можна побачити в альбомі з поезіями [3], який зберігається у відділі 

рукописних фондів і текстології Інституту літератури імені Тараса Шевченка 

НАН України (див. додаток 7).  

Останні роки життя письменника були сповнені турбот і трагедій. На 

Закавказзі загинув його старший син Павло, талановитий портретист, пейзажист, 
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літератор, у 25 років утратив глузд син Олександр, перспективний науковець, 

поет та пейзажист. Павло Павлович пережив усіх своїх братів, другу дружину, 

старших синів, болюче сприйняв смерть двох молодших доньок. Останні п’ять 

років поряд з ним перебував син Петро.  

Помер письменник 11 червня за ст. ст. 1856 року на вісімдесят другому році 

життя в Лапинцях. [21, с. 11]. Як і заповідав, він був похований у своєму саду 

поряд із дружиною, донькою та двома синами. На жаль, до сьогодні місце 

поховання письменника та його родини не збереглося. Серед архіву українського 

літературознавця В. Маслова знаходимо два фото, підпис до першого: «Бувший 

будинок П. П. Білецького-Носенка на Лапинцях (околиці м. Прилуки). Фото 

13.VІІ.1931 р.», на другому зображено жінку, що стоїть посеред городу: «Садиба 

П. П. Білецького-Носенка в Лапинцях (околиці м. Прилуки) (на місці, де стоїть 

жінка, похований Б.-Носенко)». До фото додаються замітки, датовані 13 липня 

1931 року, написані в Лапинцях. Дослідник пише: «Могила П. П. Білецького-

Носенка знаходиться в городі Павла Дудки, сам Дудка живе через дорогу <…>. У 

місці, де стоїть жінка, років 20 тому назад ще стояв хрест; осторонь стояв дуб. 

Тут, кажуть, будо кладовище, а зараз, як копають ями для картоплі, то знаходять в 

різних місцях людські кістки. Євдокія Павлівна <…> вже 26 років живе в 

будинку, який знаходиться тут же і належав колись Б.-Носенку. Їй років 52, але 

вона знає лише один хрест в цьому місці. Хрест був високий і великий, старий. 

Мабуть, ставив цей хрест його син, хрест був дубовий. Років два назад спиляли 

тополю дуже велику; і пеньки ще й зараз свідчать, що тут були дерева <…> 

посадки. Недалеко від будинку знаходяться три насипані могили. Між ними 

колись були <…> росли йолки, великі липи. Дрібниці ще можна <…> Березова 

(більше 60 р.), який здавна живе тут напроти садиби. В останній час перед 

революцією садиба належала Ільїну Мик. Петр. (?), який цю садибу виграв у 

карти у …. ?» [123, арк. 224–225]. Сьогодні садиба частково збереглася, проте 

перебуває у вкрай занедбаному стані.  

У пам’яті своїх учнів та знайомих П. Білецький-Носенко залишився 

людиною, яка всією душею любила свою Батьківщину, завжди була готовою 



20 

 

прийти на допомогу ближньому, чистою совістю і думками особою. Він не вмів 

заздрити, уникав товариства неуків та балакунів, ніколи не принижувався та 

завжди прямолінійно висловлював правду «не в бровь, а в глаз» [130, с. 116–118]. 

Улюбленою приказкою Павла Павловича була така: «Думай добро, делай добро – 

и будет добро» [130, с. 124]. І він дотримувався цієї настанови у всьому, чим 

займався.  

Ось таким було життя П. Білецького-Носенка. Автор біографії письменника 

підсумував його так: «Не богата событиями биография почтенного Павла 

Павловича. Не найдут в ней читатели ни громких имен корифеев ума, почестей и 

талантов, ни дружеских переписок с ними, чем, как цветами, так узорчато 

испещряются многие жизнеописания и даже некрологи, ни тех романтических 

сцен, которыми так ловко пользуются многие биографы для опоэтезирования 

жизни своих идолов-любимчиков слепого счастья, напротив, тесен был круг 

деятельности нашего автора и педагога, бедна была жизнь его и самою 

обстановкой, окружавшей его природы. Не оставил он после себя путевых писем 

из-за границы с фантастическим описание красот и див далекого края, чем 

представил бы возможность украсить страницы своего жизнеописания… Не 

богата она ничем подобным!» [130, с. 109–110].  

Джерелом більшості з вищенаведених біографічних відомостей про 

П. Білецького-Носенка є рукописні «Матеріали…». Це по суті найбільш вичерпне 

дослідження про життєвий шлях діяча, його родовід, педагогічну діяльність, 

сімейне життя тощо, датоване 19 вересня 1861 року. Автор біографії нам 

невідомий. Він скромно заховався під означенням «один із вихованців». Окремі 

відомості про походження родини письменника ми можемо почерпнути також із 

«Малоросійського родословника» В. Модзалевського 1908 року [132, с. 153–159]. 

Рукопис «Матеріалів…» зберігається в Інституті рукопису Національної 

бібліотеки імені В. І. Вернадського, Ф.І, № 294. Він має вигляд зошита формату 

трохи більшого за А4 з твердими палітурками на 77 аркушів. На титульній 

сторінці – назва праці та її зміст, а також рік написання. На наступному аркуші 

фотознімок портрета Павла Павловича роботи невідомого художника, написаного 
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на 41-му році життя, за ним – короткий вступ та чотири частини біографії. 

Розповідь виконана чітким почерком, виправлень та перекреслень майже не 

трапляється, а це наводить на думку, що перед нами – чистовий варіант біографії, 

появі якої передувала клопітка робота. Саме на цю працю посилаються 

найвідоміші дослідники життя та творчості П. Білецького-Носенка – М. Петров, 

В. Маслов, Б. Деркач та інші.  

«Матеріали…» складаються із чотирьох частин, кожна з яких присвячена 

окремій темі та змістовно завершена. Незважаючи на це, тільки прочитання 

біографії в повному обсязі надає вичерпні відомості про життєвий шлях, родину, 

педагогічну працю та риси характеру П. Білецького-Носенка.  

У короткій передмові анонімний автор пояснює, що стало поштовхом до 

написання біографії діяча, та висловлює сподівання, що його праця започаткує 

подальші дослідження такого плану: «Я буду счастлив, если эти беглые заметки 

вызовут кого-нибудь из многочисленных воспитанников почтенного Павла 

Павловича или его сослуживцев на более полные и точные воспоминания о его 

характере и образе жизни, как о человеке, принесшем много добра и пользы 

обществу, как о личности, достойной дани уважения, полного внимания и 

искреннего, теплого слова!» [130, с. 4].  

Перша, найкоротша частина «Матеріалів…», знайомить читача з родоводом 

П. Білецького-Носенка та вміщує родинний переказ про предка – Івана Яремовича 

Носа, що нажив слави та статків за часів Богдана Хмельницького та наступних 

гетьманів. Належить зазначити, що Білецькі-Носенки особливо пишалися цим 

фактом, а свого часу сам Павло Павлович у «Полтавській губернській газеті» 

надрукував розвідку «Біографія колишнього полковника прилуцького Івана 

Яремовича Носа».  

Дитинству, юнацьким та зрілим рокам П. Білецького-Носенка присвячено 

другу частину «Матеріалів…». Саме в ній визначається розповідь про непрості 

стосунки сина з матір’ю, військову службу, родинне життя, початок педагогічної 

праці та роботу в державних установах. Особливу увагу в дослідженні приділено 

долі словника та граматики української мови, над якими працював П. Білецький-
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Носенко, на публікацію якого було затрачено чимало зусиль, хоча всі вони 

виявилися безуспішними.  

Педагогічні успіхи та й власне система виховання П. Білецького-Носенка у 

навчальному закладі детально виписані у третій частині «Матеріалів…». 

Основним джерелом відомостей про предмети, розклад занять, підходи до 

навчання стали листи Павла Павловича до батьків своїх вихованців. Саме тут 

згадано і про малярські здібності майже всіх членів родини Білецьких-Носенків.  

Спробу розкрити характер та деякі риси з приватного життя П. Білецького-

Носенка зроблено в заключній частині біографії.  

Під час роботи над «Матеріалами…» автор користувався різними джерелами. 

Найважливішим із них стали листи з домашнього архіву П. Білецького-Носенка, 

яких було опрацьовано понад 800 примірників, деякі з яких задля об’єктивації 

оповіді та забезпечення читача фактами для власних висновків автор наводить в 

повному обсязі. Таким чином, саме з листів П. Білецького-Носенка ми черпаємо 

основні відомості про його педагогічну діяльність (розклад занять, предмети, які 

вивчалися, підходи до навчання, особливості побудови спілкування з учнями), 

спроби оприлюднити наукові дослідження за допомогою наукових товариств, 

суспільно-політичні погляди, ставлення до актуальних подій того часу тощо. Саме 

з листування П. Білецького-Носенка та А. Метлинського ми довідуємося про 

долю укладених письменником словника та граматики української мови. Окрім 

того, біограф вивчив деякі документи родини Білецьких-Носенків, сімейну 

хроніку, що лягла в основну першого розділу праці, присвяченого предкам 

письменника.  

Незважаючи на спроби дотримуватися якнайбільш об’єктивного тону 

оповіді, біограф (який, нагадаємо, належав до учнів П. Білецького-Носенка) 

доповнює її власними спогадами про свого вчителя, а також залучає згадки осіб, 

які були знайомі з письменником або членами його родини, що надає загалом 

об’єктивному тону оповіді інтимності та теплоти.  

На нашу думку, найбільш цінні відомості, подані в «Матеріалах...», такі: 

інформація про предків П. Білецького-Носенка, які, зокрема, брали активну 
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участь у національно-визвольних змаганнях 1648–1654 років, що могло породити 

у П. Білецького-Носенка ідею звернутися до зображення постаті Богдана 

Хмельницького; відомості про систему виховання та навчання П. Білецького-

Носенка, а також його доволі прогресивні на той час педагогічні погляди 

(наприклад, він наполягав на тому, що предмет потрібно розуміти, а не просто 

завчати напам’ять); докладна розповідь про поневіряння Павла Павловича у 

спробах опублікувати словник та граматику малоросійської мови, створених ним. 

Окрім того, «Матеріали…» відкривають перед нами родину Білецьких-Носенків з 

несподіваного боку – як талановитих художників.  

Для літературознавців найбільш важливим видається уміщений у 

«Матеріалах…» повний перелік творів П. Білецького-Носенка, структурованих 

під кількома заголовками. Це список дозволяє оцінити обсяг художньої спадщини 

письменника, коло його наукових зацікавлень та частку неопублікованих творів. 

Водночас автор свідомо оминає розмову про художню творчість письменника, 

зазначивши: «Цель нашей статьи – представить перечень заслуг Павла Павловича 

как труженика науки, как педагога, гражданина и человека – достигнута; указать 

же ему место в литературе в качестве: филолога, этнографа, баснописца, отчасти 

поэта и романиста – дело беспристрастной критики, которая, верно, не замедлит 

произнести свой суд при появлении в печати его произведений» [130, с. 148]. 

Важливо, що автор «Матеріалів…» не просто послідовно уміщує лише сам 

перелік фактів з життя П. Білецького-Носенка, а намагається представити його як 

особистість. У праці зафіксовано, якими принципами керувався П. Білецький-

Носенко в роботі та повсякденному житті, що полюбляв, а чого сторонився, 

якими порадами напучував своїх учнів та дітей тощо. З іншого боку, залишаються 

нез’ясованими окремі питання з біографії П. Білецького-Носенка.  

Зокрема, уточнення потребують деякі факти з життя предків П. Білецького-

Носенка. Наприклад, за свідченнями біографа, батько П. Білецького-Носенка 

«служил в кавалерии ротмистром в киевском карабинерном полку, был в разных 

походах: в Польше, против татар в Крыму, против турок в Молдавии; находился 

адъютантом при фельдмаршале графе П. А. Румянцеве-Задунайском и по 
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представлению генерал-провиантмейстера Маврина переведен в провиантский 

штат обер-провиантмейстером с премьер-майорским чином» [130, с. 20–21], 

таким чином, очевидно, у житті батька немалу роль зіграв, найімовірніше, 

генерал-провіантмейстер Маврин Сава Іванович (1744–1809 рр.), колишній 

капітан-поручик лейб-гвардії, член секретних слідчих комісій із розслідування 

Пугачовського бунту.  

Незважаючи на схвальний відгук дворян про П. Білецького-Носенка у 

відповідь на судові позови його матері (наведемо уривок: «Сверх такового 

похвального поведения в звании сына он и в отношении гражданина заслужил от 

всех совершенное уважение и признательность; ибо, не желая и в отставке своей 

от военной службы оставаться бесполезным отечеству, принял на себя должность 

почетного смотрителя Прилуцкого училища; довел оное старанием своим до 

возможного совершенства, доставляя учащимся средства к просвещению 

значительными от себя пожертвованиями; да и собственно сам, посвятивши 

жизнь свою на образование благородного юношества, он доставил уже обществу 

более ста человек отличных граждан, из коих (что более всего достойно 

уважения) нет ни одного нетвердого в правилах веры и чести; до чего не мог бы 

он никогда достигнуть, не бывши прежде сам добродетельным человеком, 

следовательно, и добрым сыном. За каковое рвение к общественной пользе 

удостоился получить монаршее благоволение, в чем мы сим без всякой со 

стороны его, Павла Белецкого-Носенко, просьбы, свидетельствуем» [130, с. 72–

73]), а також загалом теплий тон, у якому витримана оповідь біографії, деякі 

згадки, натяки тощо наштовхують нас на думку, що в Павла Павловича 

складалися доволі непрості стосунки зі своїми колегами, сусідами та й 

городянами загалом, хоча повага до нього як талановитого педагога не підлягає 

сумніву. Цілком можливо, що його могли вважати диваком або несерйозно 

ставитися до його діяльності. На підтвердження цього припущення наведемо 

кілька цитат з біографії: «Веселый хозяин дома, будучи в хороших отношениях с 

Павлом Павловичем, заведя разговор о харьковской проделке с словарем, 

подшучивал над нашим ученым с его вечными неудачами» [130, с. 65], «Люди, 
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привыкшие судить по наружности, не вдумывающиеся во внутреннюю жизнь 

человека мыслящего, – это мелочные наблюдатели поступков ближнего, ставили 

в вину нашему почтенному педагогу, кроме мнимой суровости, еще то 

обстоятельство, что Павел Павлович, живя сам безвыездно в своем имении, за 

исключением десятиверстных прогулок к соседям, всего только раз отпускал 

свою достойную супругу, чтоб навестить одну из замужних дочерей на 

расстоянии 70 верст от дому, и то только на три дня, кроме проезда, называя 

такой, по их мнению, поступок эгоизмом и самовластием» [130, с. 120] тощо.  

В одному з розділів біограф наводить лист П. Білецького-Носенка до 

В. Г. Полетики – сина Григорія Полетики, одного з імовірних авторів «Історії 

Русів». Хоча теорія про авторство батька або сина Полетики давно розвіяна, проте 

вважаємо за потрібне зазначити, що саме цей твір було використано 

П. Білецьким-Носенком при написанні роману «Зиновій Богдан 

Хмельницький…». Мати П. Білецького-Носенка доводилася Могилівському 

єпископу Г. Кониському родичкою. Про це свідчить біограф: «Он был женат на 

дочери сотника монастирийского М. П. Соханского Анне Максимовне, которая 

была племянницею по матери малороссийскому летописцу архиепископу 

белорусскому Георгию Конискому» [130, с. 21]. За однією з версій, саме 

Г. Кониському належить авторство «Історію Русів», такої ж думки дотримувався і 

сам П. Білецький-Носенко, підтвердження чого неодноразово зустрічаємо в його 

романі «Зиновій Богдан Хмельницький…». Водночас варто звернути увагу і на 

той факт, що «Історія Русів» стала відомою широкому загалу в 1828 р. та з того 

часу активно поширювалася, роман нашого автора датований 1829 р., а це 

наштовхує на думку, що Павло Павлович міг бути знайомим із текстом раніше, 

ніж той набув поширення. На цей факт звертає увагу і М. Петров: 

«…користувався «Історією Малої Россії» М. Бантиш-Каменського й особливо 

літописом з іменем Георгія Кониського, тоді ще не опублікованим» [147, с. 49]. 

Усі ці факти наштовхують нас на думку про, можливо, більшу причетність 

П. Білецького-Носенка до «Історії Русів», окрім як фактографічного джерела для 

свого роману.  



26 

 

Відкритим залишається питання знайомства П. Білецького-Носенка з 

Т. Шевченком. З передмови до словника української мови та доданої до нього 

розвідки «О языке малороссийском», які датовані 1843 роком, ми довідуємося, що 

письменник був не тільки знайомий з «Кобзарем» та «Гайдамаками» Т. Шевченка, 

але й користувався ними під час роботи над словником. Однак чи випало двом 

письменникам познайомитися в реальному житті? Відомо, що Т. Шевченко у 

1845 р. за дорученням Археографічної комісії відвідав м. Прилуки, де провів 

кілька днів (згодом спогади про цю подорож були використані в його повісті 

«Музикант»). П. Жур у книзі «Дума про огонь», що розповідає про другу подорож 

Т. Шевченка в Україну після закінчення художньої Академії (1845–1847 рр.), 

висуває припущення, що, перебуваючи в місті, Т. Шевченко просто не міг не 

оминути нагоди познайомитися з такою цікавою та відомою у Прилуках 

особистістю [81, с. 64]. На підтвердження своєї думки П. Жур наводить ще кілька 

аргументів: по-перше, це знайомство з колишніми випускниками домашнього 

пансіону П. Білецького-Носенка: «З відомих Шевченкові осіб у школі цього 

педагога-спартанця, крім М. Маркевича, навчалися свого часу П. О. Закревський, 

І. М. Скоропадський» [81, с. 65], хтось із них міг поділитися з поетом спогадами 

про своє дитинство та навчання; по-друге, можливим доказом є і такий: «У повісті 

«Музикант» він розповідає про свої зустрічі з одним з учителів повітового 

училища, отже, він не міг не знати і його почесного доглядача, відомого не тільки 

в Прилуках» [81, с. 66]. Н. Івахненко ж, краєзнавець із м. Прилуки, зазначає: «У 

повісті «Музикант» Т. Г. Шевченко, згадуючи наглядача повітового училища, мав 

на увазі П. П. Білецького-Носенка» [89, с. 15].  

Підтримуючи припущення П. Жура про можливе знайомство П. Білецького-

Носенка та Т. Шевченка влітку 1845 року в Прилуках, вважаємо за потрібне 

звернути увагу на ще один уривок з повісті «Музикант»: «Учредивши все таким 

образом, я уселся на своей мизерии, т. е. на чемодане, и принялся рисовать 

прекрасно освещенную вечерним солнцем каменную церковь, довольно 

неуклюжей, но оригинальной архитектуры, построенную полковником 

прилуцким Игнатом Галаганом, тем самым, что первый отложился от Мазепы и 
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передался царю Петру, за что и был, по смерти полковника Носа, возведен в 

звание прилуцкого полковника и одарен великими маетностями в том же полку» 

[189, с. 207]. Тут згадано далекого предка П. Білецького-Носенка – Івана Носа, 

зрадника І. Мазепи, що відкрив шлях О. Меншикову до захоплення Батурина. 

Можемо припустити, що, перебуваючи в Прилуках, знаючи історію колишнього 

прилуцького полковника, Т. Шевченко не міг не оминути можливості зустрітися з 

його прямим нащадком або принаймні поцікавитися його долею в інших 

мешканців міста. З іншого боку, видається цілком вірогідним здогад, що поет міг 

свідомо уникнути зустрічі з далеким родичем зрадника Мазепи. Ми навели тільки 

деякі факти, однак жоден із них не може нам явити точної відповіді на питання, 

чи знайомство між двома письменниками відбулося.  

Ми тільки окреслили деякі «білі плями» з біографії П. Білецького-Носенка. 

Ці та подібні факти можуть стати підґрунтям для подальшого уважного вивчення 

його життя і творчості.  

П. Білецький-Носенко – непересічна постать українського культурного 

простору першої половини ХІХ ст. Здобувши за традиціями свого часу 

енциклопедичну освіту, протягом усього життя він прагнув до саморозвитку, 

пізнання, опанування нових дисциплін, відкриття невідомих горизонтів. На жаль, 

у розпорядженні сучасних дослідників не так багато матеріалів, які б розповіли 

про дитинство, молодість, зрілі роки письменника, його приватне життя, 

уподобання, друзів, побут тощо. «Матеріали…» анонімного автора є безцінним 

джерелом про життя і творчість П. Білецького-Носенка, але, незважаючи на те, що 

праця охоплює практично всі сфери життя діяча, залишаються відкритими ще 

багато питань, відповіді на які допомогли б літературознавцям краще зрозуміти 

його як особистість, а також його творчу, наукову, педагогічну діяльність.  

Мусимо відзначити, що основні відомості про життя П. Білецького-Носенка 

вже давно майже в незмінному вигляді переходять з однієї літературознавчої 

праці до іншої тощо. На нашу думку, представлення П. Білецького-Носенка перед 

читачем, дослідником, що тільки починає знайомитися з цією постаттю, потребує 
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оновлення, свіжого погляду, зміщення акцентів – спробу чого й представлено в 

цьому підрозділі дисертаційного дослідження.  

Адже П. Білецький-Носенко – це не тільки вчений-енциклопедист, педагог, 

не надто успішний письменник та автор наукових праць. Насамперед це людина з 

особливим поглядом на світ, із цілковито сформованою системою цінностей та 

визначеними й усталеними життєвими пріоритетами. Цілком слушним нам 

видається здогад, що серед своїх сучасників – інших поміщиків, дрібних дворян – 

він здобувся на славу дивака завдяки своєму певною мірою відлюдницькому 

способу життя, униканню мирських розваг та через своє захоплення українською 

мовою, фольклором, етнографією. Патріарх, як він сам себе називав, глава великої 

родини, єдиний викладач навчального закладу, у якому протягом майже сорока 

років щорічно навчалося 10–12 дітей, на схилі літ залишився практично самотнім, 

переживши другу дружину, усіх своїх братів, старших синів та доньок, так і не 

здобувши ані письменницької слави, ані визнання серед наукової громадськості.  
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1.2. Етапи розвитку спостережень над життям та творчістю письменника 

Частина художнього доробку П. Білецького-Носенка (поема «Горпинида, чи 

Вхопленая Прозерпина», байки, деякі віршовані казки (новели) та балади) 

побачила світ окремими книгами протягом 1871–1872 років. Написані 

недосконалою українською мовою, важким складом, перейняті бурлескно-

травестійними традиціями, одні – з елементами моралізаторства, інші – з 

несміливими рисами романтизму, ці твори в умовах розквіту реалізму в 

українській літературі видавалися своєрідними гостями з минулого. Проте, 

незважаючи на це, їм вдалося привернути увагу літературознавців до постаті 

П. Білецького-Носенка як до письменника; з цього часу він поступово 

прилучається до історії української літератури насамперед як байкар та один із 

наслідувачів творчої манери І. Котляревського.   

Уперше студію про творчість П. Білецького-Носенка як явище української 

літератури ХІХ ст. представлено в окремому розділі праці М. Петрова «Нариси 

історії української літератури ХІХ століття» (1884 р.) [147]. Цікаво, що серед 

джерел, використаних у роботі, значиться уривок з біографії П. Білецького-

Носенка, «призначений для друку», що був знайдений у паперах покійного 

М. Г. Щербака [147, с. 36]. Наведені в «Нарисах…» листи, ситуації з життя 

письменника не залишають сумніву, що до друку готувалися саме анонімні 

«Матеріали…», про які йшлося вище.  

Важливо, що М. Петров не тільки здійснює огляд життєвого і творчого 

шляху письменника, а також педагогічної діяльності П. Білецького-Носенка, але й 

звертає увагу на деякі художні твори та наукові розвідки митця та шукає 

відповідь на питання: якою ж була основна спеціальність такої багатогранної 

особистості? Дослідник знаходить відповідь в енциклопедичній освіті, яку здобув 

П. Білецький-Носенко в сухопутному кадетському корпусі: «Звичайно, така 

універсальна освіта мала той недолік, що породжувала всезнайок, які не мали 

спеціальних знань у жодній галузі; але вона також прищеплювала широкий 

кругозір та певну гнучкість думки, чуйність і сприйнятливість до нових віянь 

історичного життя» [147, с. 43]. П. Білецький-Носенко на власному досвіді міг 
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відчути всі переваги та недоліки такої системи освіти, адже після завершення 

військової кар’єри, відразу опинився, так би мовити, в освітній сфері. З іншого 

боку, наголошує М. Петров, письменника не задовольняв рівень здобутих знань, 

тому він постійно уважно стежив за розвитком російської та європейської науки, 

уловлював віяння часу та намагався встигати за ними: «Він з дивовижною для 

нашого часу уважністю стежив за поступом сучасної йому науки та літератури в 

Росії і тому не зупинився у своїх знаннях і поняттях на точці замерзання, як це 

часто буває з іншими письменниками, а постійно намагався іти в ногу з розвитком 

суспільної і науково-літературної думки. Це потрібно зазначити як про його 

соціально-громадські переконання, так і його науково-літературну діяльність» 

[147, с. 43].  

Дослідження М. Петрова є важливим для нас ще і з тієї позиції, що в ньому 

вперше представлено спробу визначити етапи творчості П. Білецького-Носенка на 

основі того, під чиїм впливом знаходився письменник: «У межах цих творів ми 

можемо розрізняти три стадії розвитку літературних понять і смаків нашого 

автора, зумовлених історичним поступом розвитку малоруської літератури. Свою 

«Горпиниду» Павло Павлович написав, наслідуючи «Енеїду» Котляревського; 

його балади та пісні з’явилися під впливом німецького романтизму, а в 

історичних творах «Зиновій Богдан Хмельницький», «Іван Золотаренко» та в 

етнографічних і лінгвістичних працях він є одним з провісників слов’янського 

відродження й українофільства» [147, с. 45]. Дослідник не тільки визначає три 

етапи творчості П. Білецького-Носенка, а й намагається пояснити, чим були 

спричинені зміни в його творчій манері. Так, захоплення німецькою естетикою та 

літературою стало поштовхом до написання балад та пісень, «переважно 

перекладених або перероблених з німецьких оригіналів» [147, с. 47], а звернення 

до історичної теми і відповідних їй жанрів М. Петров пояснює, з одного боку, 

впливом «Історії держави Російської» Карамзіна, з іншого – історичних романів 

Вальтера Скотта, Михайла Загоскіна, Фадея Булгаріна тощо.  
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Варто зауважити, що М. Петров уникає власних оцінок доробку 

П. Білецького-Носенка та його мистецького хисту, а сама розвідка має 

об’єктивний тон.  

Таким чином, М. Петров у «Нарисах історії української літератури ХІХ 

століття» започаткував дослідження творчості П. Білецького-Носенка в 

українському літературознавстві.  

Перш ніж детальніше розглянути історію вивчення творчості письменника, 

варто звернути увагу на успіхи в складанні бібліографічних описів. Сьогодні нам 

відомо два такі. У 1963 році було здійснено видання біо-бібліографічного 

словника у 5-ти томах «Українські письменники», с. 49–50 3-го тому [179] якого 

присвячено П. Білецькому-Носенку. Перелік складається з 10 пунктів, серед 

яких – видання творів письменника, замітки та критичні огляди його праць.  

Більший інтерес для нас становить праця М. Плевако «Білецький-Носенко 

Павло Павлович. Біографія і бібліографія творів Білецького-Носенка та література 

про нього» [150], що зберігається в Інституті рукопису Національної бібліотеки 

України імені В. І. Вернадського та була укладена десь на початку 30-х рр. ХХ ст. 

Микола Плевако (1890–1941 рр.) – відомий український бібліограф та 

літературознавець, укладач «Хрестоматії нової української літератури» у двох 

томах, автор низки літературно-критичних розвідок та упорядник 

найвизначнішого огляду шевченкознавчих праць до 1924 року. Виваженість, 

скрупульозність, відповідальність, з якими підходив М. Плевако до роботи над 

бібліографічними описами, виявилися і в праці, присвяченій життю та творчості 

П. Білецького-Носенка. Робота складається з двох розділів: «Твори П. Білецького-

Носенка» та «Про П. Білецького-Носенка й його твори».  

У першому розділі наведено перелік опублікованих художній творів (як тих, 

що виходили окремими виданнями, так і тих, що ввійшли до антологій або 

хрестоматій, статей, заміток, листів тощо) письменника. Другий підрозділ 

складається з переліку підручників, літературознавчих праць тощо, у яких подано 

відомості про постать та творчість письменника.  
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Аналізуючи літературознавчі роботи, у яких висвітлюється творчість 

П. Білецького-Носенка, публікації його праць тощо, ми прийшли до висновку, що 

можна виділити три періоди у вивченні творчого доробку письменника, умовно 

назвемо їх так:  

А) початковий (від перших розвідок до 30-х рр. ХХ ст.);  

Б) радянський (40–80-ті рр. ХХ ст.); 

В) сучасний (починаючи з 1991 р. і до сьогодні). 

Перший період – час, коли творчість П. Білецького-Носенка стає об’єктом 

літературознавчих досліджень насамперед у різноманітних історіях української 

літератури. У центрі уваги авторів студій – байки та бурлескно-травестійна поема. 

Літературознавці вбачають у письменнику не надто здібного послідовника 

творчої манери І. Котляревського та плідного, але не вельми талановитого 

порівняно з, наприклад, П. Гулаком-Артемовським, Є. Гребінкою чи 

Л. Боровиковським, байкаря.  

На нашу думку, цей період заслуговує особливої уваги, оскільки саме 

протягом цього часу закладається своєрідний фундамент в оцінці літературних 

здібностей і творчого доробку письменника, на який надалі спиратимуться 

наступні дослідники. Найчастіше перші критики ставилися до П. Білецького-

Носенка досить скептично, відмовляючи йому в мистецькому хисті, а його 

творам – у художній вартості. Окрім того, у центрі нашої уваги деякі видання, що 

є бібліографічною рідкістю, з доступом до яких сьогодні можуть виникнути 

труднощі.  

Таким чином, окрім М. Петрова, не упускають з поля зору творчість 

П. Білецького-Носенка і низка інших істориків літератури.  

Так, О. Огоновський в «Історії літератури руської» (Львів, 1899 р.) [140] 

згадує про П. Білецького-Носенка як такого, хто залюбки писав епічні твори, 

зокрема приказки, проте загалом оцінює його творчість як маловартісну: «Проте 

писаня Білецького-Носенка суть здобутком бібліографії, позаяк не мають 

стійності літературної» [140, с. 349].  
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Не оминає постаті П. Білецького-Носенка й І. Франко в «Нарисі історії 

українсько-руської літератури до 1890 р.» [182], указуючи, що він належить до 

«найстарших українських письменників» [182, с. 195]. Загалом І. Франко низько 

оцінює поетичні здібності письменника, «Горпиниду», «перебірку» з 

Котельницького, називає радше карикатурою, ніж пародією, а в збірці байок 

виявляє невеликий талант: «До того треба додати дуже неправильну і нечисту 

мову, недбалу віршову форму і препоганий спосіб видання з лихою коректою в 

роді російських «лубочних» видань» [182, с. 196].   

С. Єфремов в «Історії українського письменства» [79] називає П. Білецького-

Носенка «типовим дилетантом», який «показав тільки, як зле зрозумів він 

«Енеїду», що її брався наслідувати. Спочатку (року 1804) він заявляв навіть, що 

ненавидить «дух малоросіянизма», та й потім, коли дух часу вже вигоїв його від 

тієї чудної ненависті, дивився на свої літературні праці тільки як на «забаву од 

безділля» [79, с. 301]. 

Окрім того, не оминули постать П. Білецького-Носенка і рецензенти 

«Нарисів…» М. Петрова»: В. Горленко, К. Одорець та М. Дашкевич [150].  

Наприклад, М. Дашкевич зауважує: «… він [М. Петров – М. Д.] звернув 

увагу читачів на деяких призабутих українських письменників, як, наприклад, 

Білецького-Носенка і Думитрашкова. Таке витягування з бездни забуття 

призабутих або зовсім невідомих письменників має певну користь, особливого 

коли йдеться про з’ясування широкого літературного руху. Але, з іншого боку, не 

можна не звернути увагу на те, що, за вказівкою компетентної критики, п. Петров 

промовчав про інших таких самих другорядних письменників» [58, с. 287], серед 

яких дослідник називає Ге, Мову, Огієвського та ін. 

Побіжно й тому лише про байкарську творчість П. Білецького-Носенка 

згадує Б. Грінченко в публікації «Гребінчині байки, невеличкі замітки одного з 

читачів» (1889 р.), у якій він заховався під псевдонімом В. Вільківський, 

називаючи його, за словами М. Зерова, «письменником важким і не народним» 

[86, с. 933].  
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Як бачимо, перші критики поставилися до П. Білецького-Носенка вельми 

непривітно, відмовляючи йому в мистецькому хисті, а його творам – у художній 

вартості. Упродовж  20–30 рр. ХХ ст. спостерігаються нові тенденції в оцінці 

творчості письменника: твори П. Білецького-Носенка включають до 

різноманітних хрестоматій та збірників, творчість так само, як і в попередні роки, 

досліджується в межах історії української літератури, проте виникають перші 

вузькотематичні праці, не позбавлені аналізу художнього доробку письменника.  

П. Білецький-Носенко, як і в попередні десятиліття, – частий гість на 

сторінках різноманітних історій літератури: як свідчить М. Плевако, 

О. Барвінський розглядає байки та бурлескно-травестійну поему письменника в 

«Історії української літератури» [11], В. Коряк в «Нарисах історії української 

літератури. Література передбуржуазна» [106], згадує про письменника і 

О. Дорошкевич у «Підручнику історії української літератури» [66]. А. Шамрай у 

виданні «Українська література: стислий огляд» [186] говорить про П. Білецького-

Носенка як байкаря та представника школи І. Котляревського. В оцінці 

«Горпиниди…» літературознавець у принципі погоджується з попередниками: 

«Твір цей з боку художнього далеко менше важить, ніж його зразок, як 

розроблення гумористичних сценок, що вражають часто грубим дотепом і 

невитриманістю, так само і в мові, де автор і в малій мірі не виявляє такого знання 

її, як це ми бачимо в Котляревського» [186, с. 57]. 

На нашу думку, окремої уваги з точки зору вивчення спадщини 

П. Білецького-Носенка заслуговує праця М. Зерова «Нове українське 

письменство» (1924 р.) [87], у якій дослідник приділяє достатньо уваги 

П. Білецькому-Носенку як послідовнику І. Котляревського та байкареві, проте 

оцінює творчість письменника загалом як маловартісну. Так, на думку М. Зерова, 

«Горпинида, чи Вхопленая Прозерпина» справляє супроти «Енеїди» враження 

надзвичайно мізерне – і не тільки тому, що поетичний хист Білецького-Носенка 

дуже дрібний проти хисту Котляревського, але й тому, що її не досить було 

продумано і не досить оброблено» [87, с. 53], так само зазнає критики й мова 

твору: «Вірш незграбний. Окремі вдатні вирази, окремі музичні рядки (напр., 
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«Земля плугатирям бенкета Не хоче ставить восени» або: «Но де! Нема про неї й 

чутки... Якось то Пан, божок гаїв, Шукав для семерної дудки У болотах очеретів») 

трапляються де-не-де, немов ті «рідкі плавці у морській пучині». На величезній 

більшості строф лежить печать повної версифікаторської безпорадности» [87, 

с. 54]. М. Зеров відносить байку П. Білецького-Носенка до «лафонтенівського 

типу», відзначає, що, як байкар, письменник формувався під впливом своїх 

російських колег і покладав на ці твори неабиякі сподівання: «Взагалі на свої 

«приказки» він покладав чималі надії: на них повинна була заснуватися його 

літературна слава» [87, с. 87], проте художня якість цих творів була дуже і дуже 

невисокою.  

У цей час твори П. Білецького-Носенка вводять до хрестоматій, 

супроводжуючи їх інформацією про автора. Так, О. Дорошкевич в 1-му томі 

хрестоматії «20-40 роки в українській літературі» вміщує кілька поетичних творів, 

у тому числі «Романс (наслідування Гете)», авторство якого досі залишається 

спірним питанням. М. Плевако в 1-му томі «Хрестоматії нової української 

літератури» також наводить кілька байок та «Передмову до моїх казок» 

П. Білецького-Носенка. «Горпинида, чи Вхопленая Прозерпина» виходить у 1-му 

томі «Українських пропілеїв» (1928 р.) [180], окремі байки – у збірках «Українські 

байкарі 1-ої половини ХІХ ст.» (1930 р.) [178], «Байка і притча в українській 

літературі ХІХ–ХХ ст.» (1931 р.) [8]. 

Проте більшої уваги заслуговують праці 20–30-х рр., у яких розглядається не 

літературний процес загалом, а локальні проблеми.  

У 1928 р. друком з’явився збірник «Українські пропілеї. Котляревщина», 1-

ий том, у передмові до якого зазначалося, що причиною появи є потреба в виданні 

творів маловідомих або анонімних письменників першої половини ХІХ ст. [2, 

с. 5]. У розвідці, присвяченій явищу «котляревщини» в українській літературі, 

автор вступної статті Є. Айзеншток не оминає і бурлескно-травестійну поему 

П. Білецького-Носенка «Горпинида, чи Вхопленая Прозерпина». Дослідник, не 

заперечуючи думку попередників (М. Петрова, М. Зерова) про те, що 

«Горпинида…» по суті є перекладом поеми російського поета Котельницького 
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«Похищение Прозерпины» (1795 р.), акцентує і на помітному впливі «Енеїди» 

І. Котляревського, хоч і відмовляє поемі П. Білецького-Носенка в художній 

довершеності: «Виявляється, що наш автор не тільки використав саму методу 

поетичної роботи Котляревського, а й у значній мірі, скористався з неї, як із 

матеріалу. У цім нас можуть переконати численні приклади; про це знаходимо 

цікаві вказівки і в М. Зерова… Але загальний тон поеми Білецького значно 

грубіший: їй бракує того іскристого дотепу, який у Котляревського примушує 

забувати брутальність багатьох сцен; немає в ній і тої етнографічної та 

психологічної вірності, яка і в гіперболічних описах не порушує пропорцій 

реального» [2, с. 90–91]. 

Цікавим явищем видається розвідка П. Филиповича «Відгуки Бюргерової 

«Ленори» в українській літературі» (1930 р.) [181], у якій він порівнює балади 

«Ленора» Бюргера та «Ївга» П. Білецького-Носенка, тим самим торкаючись 

малопопулярного на той час аспекту творчості П. Білецького-Носенка – балади.  

П. Филипович, зокрема, зазначає, що про українськомовний переклад 

Бюргерової «Ленори» згадує ще І. Созонович у праці «Ленора» Бюргера та 

споріднені їй сюжети в народній поезії, європейській та російській» (Варшава, 

1893 р.), при цьому називаючи «Ївгу» «найранішим відгуком» [181, с. 181] на 

Бюргерову «Ленору».  

На думку літературознавця, П. Білецький-Носенко у перекладі деяких 

моторошних сцен набагато ближчий до оригіналу, ніж його російські колеги, але 

«бувши загалом стилістично близьким до оригіналу, через формальну 

недосконалість – евфонічну та лексичну – не міг увійти в українську літературу 

так, як в російську літературу переклади Жуковського й Катеніна [181, с. 187–

188].  

М. Зеров у статті «Аполог в українській літературі XIX–XX вв.» [86], що є 

передмовою до хрестоматії «Байка і притча в українській літературі ХІХ–ХХ ст.» 

(1931 р.), відводить П. Білецькому-Носенку як байкарю окремий розділ. 

Дослідник загалом не приховує свого скептичного ставлення до творчості 

письменника, тому з певною мірою прикрості закріплює за ним роль 
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родоначальника жанру байки в новій українській літературі: «Тільки випадково в 

ролі першого байкаря маємо ми не талановитого гумориста Котляревського, а 

блідого й тяжкословного П. Білецького-Носенка. А проте для історика 

письменства невелика обдарованість Носенка не має великого значення: автор з 

нього досить характерний і для ідеології, і для стилістичних тенденцій раннього 

українського байкарства [86, с. 929]. Окрім першості в освоєнні жанру, М. Зеров 

наголошує на опрацюванні П. Білецьким-Носенком значного масиву творів 

європейських авторів – Лафонтена, Флоріана, Геллера, у чому йому поступалися, 

наприклад, П. Гулак-Артемовський, Л. Боровиковський та Є. Гребінка.  

Невелика розвідка М. Зерова важлива для нас і тому, що в ній дослідник 

резюмує оцінки творчості П. Білецького-Носенка як байкаря літературознавцями-

попередниками: «Блідість місцевих фарб, невміння дати український колорит 

спричинили і негативні оцінки Білецького-Носенка в українській літературній 

критиці: Грінченко називає його письменником важким і ненародним. 

О. Дорошкевич цю думку деталізує, вважаючи, що приказки П. Білецького-

Носенка – «переказано занадто нудно, довго, з непотрібною деталізацією, без 

жвавого руху дійових осіб». Художні його образи (напр., лисиці, вовка, лева) – 

«мертві, малохудожні, без яскравих індивідуальних рис: через те вони не 

виділяються з сили інших, а зливаються з ними в одну загальну пляму. Цьому 

сприяє і важка, прозаїчна мова приказок, перейнята силою лексичних та 

стилістичних помилок проти основ української мови (запозичення з російської та 

польської мови, невдатні неологізми тощо») [87, с. 933].   

Загалом М. Зеров, характеризуючи байкарський доробок П. Білецького-

Носенка, слушно веде мову про те, що автор байок усвідомлював потребу в 

оновленні та переробці загальновідомого сюжету, тому для цього надавав їм 

українського колориту: топографічних вказівок, згадок про історичні події, 

побутових форм минулого тощо. Проте «надати мандрівним байковим сюжетам 

українського колориту перешкоджало у Білецького-Носенка і його класичне 

виховання, його захопленість як у міфології та історії греко-римській, так і в 
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слов’янській богівщині. Речовий його добір – із псевдокласичних запасів ХVІІІ 

віку» [87, с. 933].  

У цілому протягом першого періоду дослідження творчості П. Білецького-

Носенка формується своєрідна модель, матриця сприйняття письменника 

насамперед як байкаря першої третини ХІХ ст. та наслідувача І. Котляревського. 

Критики не надто прихильно ставляться до його доробку, указуючи перш за все 

на низький художній рівень творів письменника. З іншого боку, ці твори 

П. Білецького-Носенка не оминають увагою укладачі різноманітних хрестоматій 

та дослідники, що вивчають не літературний процес загалом, а окремі його 

аспекти, наприклад, становлення жанру байки.  

Творчість письменника і надалі не зникає з поля зору літературознавців. 

Другий період вивчення художньої спадщини П. Білецького-Носенка зберігає 

тенденції 20–30-х рр.: його твори з’являються в різноманітних збірниках, 

творчість розглядається в контексті історії літератури та різних тематично 

обмежених теоретичних праць. Окрім того, у цей час уперше здійснюється 

перевидання творів письменника, публікація словника української мови. Урешті-

решт найбільшим досягненням цієї доби стає монографія Б. Деркача 

«П. П. Білецький-Носенко. Життя і творчість» (1988 р.). Серед нових віянь у 

вивченні спадщини митця слід назвати появу інтересу до рукописної спадщини 

письменника, а саме – роману «Зиновий Богдан Хмельницкий. Историческая 

картина событий, нравов и обычаев ХVII века в Малороссии». Також не можна не 

зауважити, що окремі літературознавчі дослідження, присвячені творчості 

П. Білецького-Носенка, позначені ідеологічною тенденційністю.  

Звернемося увагою тільки до найбільш помітних праць. 

Найперше потрібно зазначити, що в цей час нарешті здійснено перевидання 

частини творів П. Білецького-Носенка. У 1973 р. виходить збірка «Поезії» з 

передмовою та примітками Б. Деркача [21]. До видання увійшли вибрані байки 

поета, кілька літературних казок та балад, уперше опубліковано досі невідомі 

твори – вибірку із рукописної збірки «Сто басен в четырестишиях. Подражание 

Мольво» та російськомовні казки «Лгун» і «Сократов дом». І сьогодні воно 
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залишається єдиним сучасним виданням творів П. Білецького-Носенка. Виходу 

збірки передувала розлога стаття Б. Деркача в «Радянському літературознавстві», 

присвячена життю і творчості письменника [60]. Важливою подією у сфері 

лексикографії став вихід словника української мови П. Білецького-Носенка у 

1966 р. в серії «Пам’ятки української мови» [23].  

Окрім того, деякі твори митця публікувалися у різноманітних збірниках, як 

наприклад: «Бурлеск і травестія в українській поезії першої половини ХІХ ст.» 

(1959 р.) [27], «Українська дожовтнева байка» (1966 р.) [175], «Українська байка» 

(1983 р.) [174], «Антологія української поезії в 6 томах. Том 2. Твори поетів ХІХ 

ст.» (1984 р.) [5] та ін.   

Дедалі частіше згадується ім’я П. Білецького-Носенка та його творчість у 

різноманітних теоретичних дослідженнях із розвитку жанрів, напрямків, образної 

системи, української літератури загалом тощо. Назвемо найбільш помітні серед 

них. Розвиток жанру: Г. Нудьга «Українська балада», (1970 р.) [139], Є. Нахлік 

«Українська романтична проза 20–60 рр. ХІХ ст.» (1988 р.) [134], П. Хропко 

«Становлення нової української літератури» (1988 р.) [184]; розвиток 

літературних стилів та напрямів: О. Гончар «Просвітительський реалізм в 

українській літературі» (1989 р.) [36]; міжлітературні зв’язки: Б. Деркач «Крилов і 

розвиток жанру байки в українській дожовтневій літературі» (1977 р.) [59]; 

взаємодія літератури та фольклору: О. Гончар «Українська література 

передшевченківського періоду і фольклор» (1982 р.) [37]. 

Не оминають увагою творчість П. Білецького-Носенка й історики літератури. 

Д. Чижевський в «Історії української літератури» (1956 р.) [185] згадує про 

постать П. Білецького-Носенка тільки побіжно, проте його спостереження 

володіють для нас великою цінністю. Зокрема тому, що дослідник, з одного боку, 

виділяє бурлескно-травестійну поему «Горпинида, чи Вхопленая Прозерпина» 

серед наслідувань «Енеїди» Котляревського, а з іншого – підкреслює, що твір 

П. Білецького-Носенка «цікавий для історії української літератури в основному 

тим, що він показує, що літературний смак Котляревського був тонкий: 

наслідуючи «Енеїду», Білецький-Носенко не міг утриматися від численних 
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брутальних та непристойних дотепів та виразів; незважаючи на те, що автор 

цікавився етнографічним питанням, твір його мало дає етнографічно-цікавого; 

ставлення до мови та життя народу в ньому – зневажливо-іронічне» [185, с. 378].  

Особливо важливим, на нашу думку, є те, що Д. Чижевський згадує про 

П. Білецького-Носенка не тільки як про байкаря чи автора бурлескно-травестійної 

поеми, а й одного з адептів жанру балади, а разом із ним – і романтизму, хоча 

наголошує, що «цей ґатунок зовсім чужий їх власній класичній поетиці…» [185, 

с. 404] та не позбавлений травестійних елементів [185, с. 513–514].  

Фігурує творчість П. Білецького-Носенка і в «Історії української літератури» 

у 8 томах (1967 р.) [98], де зроблено загальний огляд художньої спадщини 

письменника та згадано про наукову діяльність у різних сферах.  

В «Історії української літератури. Том 1. Дожовтнева література» (1987 р.) 

[91] творчість П. Білецького-Носенка розглядається в контексті розвитку 

просвітительського реалізму та романтизму в українській літературі і становлення 

жанрів бурлескно-травестійної поеми, байки, балади, роману тощо.  

Важливо, що в таких комплексних дослідженнях П. Білецький-Носенко 

постає вже не тільки як байкар чи послідовник І. Котляревського, що ми могли 

часто спостерігати у роботах попереднього періоду. Увагу науковців привертають 

і балади письменника, а також його віршовані казки (новели). Та найголовніше – 

саме протягом цього періоду літературознавці звертаються до неопублікованої 

спадщини П. Білецького-Носенка, уводячи її в контекст історії української 

літератури. Вище ми вже згадали про кілька творів, уперше опублікованих у 

виданні поезій 1973 року. Окрім того, на літературно-критичній арені з’являється 

роман П. Білецького-Носенка «Зиновій Богдан Хмельницький…».  

Першою ґрунтовною розвідкою, присвяченою романові П. Білецького-

Носенка «Зиновий Богдан Хмельницкий. Историческая картина событий, нравов 

и обычаев ХVII века в Малороссии», є стаття В. Маслова «Неопублікований 

роман П. П. Білецького-Носенка «Зиновій Богдан Хмельницький» (1829 р.)», що 

вийшла в «Наукових записках» Київського державного університету 

ім. Т. Г. Шевченка» у 1954 р. [125]. Публікацію було підготовлено до 300-ї 
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річниці так званого возз’єднання України з Росією, про що говорить і сам автор: 

«Цими днями, відзначаючи знаменну дату – 300-річчя возз’єднання України з 

Росією, ми, радянські люди, з повагою та інтересом звертаємося до історичних 

документів, які засвідчують постійну дружбу двох братніх народів. До цих 

документів належить і роман П. П. Білецького-Носенка про Богдана 

Хмельницького» [125, с. 140].  

З огляду на це цілком закономірним видається той факт, що дослідник 

звертає особливу увагу на ідеологічне спрямування роману, а в особі Богдана 

Хмельницького бачить палкого поборника об’єднання України та Росії: 

«Хмельницький зображений у романі затятим прихильником цього возз’єднання: 

він неодноразово звертається до Москви з проханням допомогти йому в боротьбі 

проти Польщі, Туреччини і кримських татар… Захисником возз’єднання виступає 

Хмельницький і перед своїми соратниками… На Переяславській раді 

Хмельницький у промові, зверненій до «всего именитого войска Запорожского», 

указує, що Україна не може обійтися без союзу з однією із сусідніх держав і в 

першу чергу – без союзу з великою Російською державою» [125, с. 126]; «До 

кінця своїх днів Хмельницький у романі залишається захисником братського 

єднання двох народів. Старезний і хворий, він на останній раді з військовими 

начальниками, складаючи з себе гетьманську владу, переконує багатолюдне 

зібрання зберігати вірність Росії» [125, с. 127].  

В. Маслов також аналізує пісенний матеріал роману, розглядає етнографічні 

нариси тощо, вивчає образ гетьмана Богдана Хмельницького, інших історичних 

осіб, а також характеризує зображення польської шляхти у творі. 

Вартий уваги, на нашу думку, факт, що в цій розвідці дослідник немовби 

навмисно не торкається питання стильової та жанрової приналежності твору. 

«Детально зображені Білецьким-Носенком історичні події, що розгорталися в 

Україні у середині ХVІІ століття, і правдиво змальована ним картина 

українського життя того часу, описаний побут, звичай, традиції і повір’я – усе це 

дозволяє вбачати у романі Білецького-Носенка реалістичний твір, щедро 

пересипаний історичним, фольклорним та етнографічним матеріалом» [125, 
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с. 138–139], тобто, ігноруючи яскраво виражені у творі риси романтизму, 

дослідник називає роман реалістичним та абсолютно оминає питання його 

історичності. 

З іншого боку, В. Маслов називає твір однією з перших спроб охудожнення 

образу Богдана Хмельницького: «Роман Білецького-Носенка є однією із ранніх 

спроб подати літературну розробку сюжету про Хмельницького та українську 

визвольну боротьбу в першій половині XVII століття. Уперше цю тему почали 

розробляти декабристи Ф. Глинка та К. Рилєєв» [125, с. 139].  

Варто зауважити, що В. Маслов у межах своєї літературознавчої праці 

приділяв значну увагу не тільки образу Богдана Хмельницького й українській 

темі в російській літературі (мається на увазі стаття В. Маслова «Сюжет о Богдане 

Хмельницком в русской литературе пушкинской поры» [126] та неопублікована 

розвідка «Українська тематика в російській літературі Пушкінської доби» [127], 

що зберігаються в Інституті рукопису Національної бібліотеки України імені 

В. І. Вернадського), а й роману П. Білецького-Носенка. Так, відомо, що він 

працював з рукописом твору, який зберігається в Інституті рукопису 

Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського і навіть зняв з нього 

копію. 

Є. Нахлік в окремому розділі монографії «Українська романтична проза 20–

60 рр. ХІХ ст.» (1988 р.) [134] аналізує роман П. Білецького-Носенка «Зиновій 

Богдан Хмельницький…». Дослідник зазначає, що твору притаманна 

вальтерскоттівська композиція, звертає увагу на використання фольклорного та 

етнографічного матеріалу, введення в текст інших творів письменника. «Зиновій 

Богдан Хмельницький…» – це ранньоромантичний твір, у якому ще досить багато 

рудиментів передромантизму, зокрема велика залежність автора від історичного 

фольклору, етнографічних джерел, усних народних переказів, спогадів тощо. 

Авторська уява, індивідуально-творче начало ще не змогли оформити багатющий 

історичний, фольклорний та етнографічний матеріал у художньо довершений 

жанр історико-романтичного роману. У творі чимало приміток, а наявність 
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античних міфологічних імен свідчить про зв'язок роману з класицизмом», – 

резюмує дослідник [134, с. 73].  

Найбільш помітним дослідженням творчості П. Білецького-Носенка цього 

періоду є монографія Б. Деркача «П. П. Білецький-Носенко. Життя і творчість» 

[61], що з’явилася друком у 1988 році. Праця складається з шести розділів та 

репрезентує дослідження біографії письменника, його наукової та педагогічної 

діяльності; особливу увагу тут приділено художній спадщині митця – 

літературним казкам, поемі, баладам, байкам та романові. Зазначену працю можна 

назвати своєрідним підсумком студій Б. Деркача над творчістю П. Білецького-

Носенка. Нагадаємо, науковець виступив упорядником та автором передмови і 

приміток до видань творів П. Білецького-Носенка, що з’явилися у 1973 році, 

окрім того, у доробку дослідника публікації, присвячені цій темі.  

Для нас важливі висновки насамперед щодо художньої спадщини 

письменника. Так, на думку Б. Деркача, віршованим казкам П. Білецького-

Носенка «бракує художньої і мовної довершеності. Але незаперечним є й те, що 

саме завдяки їм у новому українському письменстві з’являється новий жанр – 

жанр літературної віршованої казки (новели)» [61, с. 106]. Таким чином 

наголошується на першості П. Білецького-Носенка в освоєнні цього жанру на 

теренах української літератури.  

Аналізуючи бурлескно-травестійну поему «Горпинида, чи Вхопленая 

Прозерпина», дослідник розглядає її як явище «котляревщини» та оцінку 

істориками літератури. За спостереженнями Б. Деркача, «загалом невисока 

ідейно-естетична вартість «Горпиниди» (до речі, як і її російського 

першоджерела), прорахунки в мовностилістичній структурі, системі віршування, 

надмірна натуралістичність окремих образів і сцен, строкатість мови, порушення 

ритміки тощо дали привід М. Кулішу, С. Єфремову, а також М. Зерову та іншим 

категорично твердити про «надзвичайну мізерність» поеми, повну 

версифікаторську безпорадність П. Білецького-Носенка порівняно з «Енеїдою» і її 

автором – І. Котляревським» [61, с. 132]. Належить зауважити, що і думка деяких 

літературознавців про «котлявревщину» як цілком негативне явище в українській 



44 

 

літературі видається Б. Деркачеві дискусійною. Він пропонує поглянути на 

творчість письменників, розбуджених І. Котляревським на самому початку ХІХ 

ст., під іншим кутом: «Творчість другорядних письменників – наслідувачів і 

послідовників І. Котляревського, на наш погляд, необхідно розглядати як певну 

складову частину бурлескно-травестійної традиції на Україні. Вона становить, так 

би мовити, другий план загальної картини тогочасного складного й своєрідного 

українського літературного процесу» [61, с. 134] та навіть закликає «назавжди 

відмовитись від образливого терміну «котляревщина» у визначенні творчості 

другорядних письменників дошевченківського періоду, зокрема й П. Білецького-

Носенка. У всякому разі до кожного з них треба підходити з конкретно-

історичних об’єктивних наукових засад» [61, с. 135].  

Окремий розділ монографії Б. Деркача присвячено баладній творчості 

П. Білецького-Носенка. У центрі уваги літературознавця – балада «Ївга», по суті, 

перший в новій українській літературі переклад популярної свого часу в Європі 

балади «Ленора» Бюргера. Дослідник акцентує на особливостях здійсненого 

перекладу, його художності, звертає увагу на вплив традицій тогочасної німецької 

літератури та приходить до висновку, що «саме він, а не П. Гулак-Артемовський, 

першим у новому українському письменстві звернувся до жанру романтичної 

балади. Спираючись на досягнення і досвід романтизму в світовій і російській 

літературах, на національний фольклор, прагнучи своїми баладами, як і його 

сучасники П. Гулак-Артемовський, Л. Боровиковський, показати необмежені 

можливості української мови, П. Білецький-Носенко сприяв розширенню 

тематичних і жанрових меж національної літератури, її зв’язків з 

народнопоетичною творчістю, демократизації української письменства, 

розширенню його творчих контактів з літературами інших народів» [61, с. 174–

175]. 

На думку Б. Деркача, найпомітніше місце серед українського літературного 

доробку П. Білецького-Носенка посідають байки. Дослідник зазначає, що, утім, 

«більшість байок письменника не виходить за межі вузькопобутових тем, 

алегоричних повчань. У гумористично-дидактичному плані в них висміюються 
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такі загальнолюдські вади, як скупість, заздрість, брехливість тощо… Піддаючи 

дошкульному осуду загальножиттєві вади, П. Білецький-Носенко, хоча й виходив 

з точки зору тверезої народної моралі, проте не оминав при цьому їх соціальну 

визначеність [61, с. 208]. Колоритні побутово-етнографічні зарисовки, 

національний колорит, фольклоризм – ось ознаки байки П. Білецького-Носенка. 

Дослідник звертає увагу на те, що байкарська творчість письменника належала 

переважно до лафонтенівсько-криловського напрямку (тобто власне байка), хоча 

в його доробку трапляються і байки-казки з розгорнутим сюжетом. Констатуючи 

неприязне ставлення до байкарського спадку П. Білецького-Носенка 

літературознавців М. Зерова, О. Дорошкевича, М. Плевако, Б. Деркач формулює 

власну позицію щодо художньої цінності цих творів: «Звичайно, художня вартість 

байок П. Білецького-Носенка, як і загалом усього його поетичного доробку, була 

невисокою. Це стосується і алегоричних персонажів, не завжди вдало знайдених 

поетом і більше схожих на застиглі умовні маски, позбавлені життєво-

конкретного змісту, і не завжди вміле користування засобами іносказання, що 

давало змогу говорити «истину вполуоткрыто». Це стосується і сюжетно-

композиційної організації його байок, часом млявої і розтягненої, без належної 

драматичної напруги, логічної моралі, що випливала з образної частини твору. Це 

стосується і мовної невикінченості байок, зокрема перенасичення їх грубою 

вульгарністю бурлескної стихії та порушень віршованих розмірів і наявності в 

них консервативних тенденцій. Але все це не давало підстав повністю 

перекреслювати доробок першого українського байкаря нового українського 

письменства, як це робили М. Зеров, О. Дорошкевич, М. Плевако та ін.» [61, 

с. 208–209].  

Роман П. Білецького-Носенка «Зиновій Богдан Хмельницький…» Б. Деркач 

називає «першим українським історичним романом нової національної 

літератури, присвяченим висвітленню визвольної боротьби українського народу 

проти шляхетської Польщі під проводом Богдана Хмельницького. Дослідник 

звертає увагу на деяку гіперболізацію та ідеалізацію створеного письменником 

образу українського гетьмана, на спроби автора відтворити дух епохи тощо. 
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Загалом для нього цей роман – доповнена фольклорними замальовками, 

різноманітними жанровими сценами, етнографічним матеріалом, історичним 

матеріалом «скупа схема подій, викладених в «Історії Русів», розгорнута у 

просторий художній твір [61, с. 220].  

Закінчуючи дослідження життя і творчості П. Білецького-Носенка, Б. Деркач 

робить висновок: «П. Білецький-Носенко не мав таланту першорядного митця, 

тому й художня вартість переважної більшості його творів була далеко не на 

високому рівні (натуралістичні надмірності і вульгаризми, постійне порушення 

ритму, лексична строкатість мови і т. п.). Але при цьому не можна не відзначити й 

багатьох художніх знахідок поета: простоту й природність змісту його казок, 

байок, балад, композиційну довершеність, вдале застосування розмовного 

діалогу, гнучкого й динамічного, майстерні жанрові зарисовки побуту й пейзажу, 

використання засобів народної образності тощо» [61, с. 224].  

Завершуючи аналіз другого періоду вивчення творчості П. Білецького-

Носенка, звертаємо увагу на ще один важливий факт – наявність яскраво 

вираженої ідеологічної складової у багатьох літературознавчих дослідженнях, що 

було зумовлено, зрозуміло, вимогами радянської науки загалом. Для ілюстрації 

наведемо кілька цитат: «Поет співчутливо ставиться до сільської бідноти. …Він 

розповідає про важку щоденну працю трудящого люду на невдячних панів. Хто 

скільки може, той і грабує працьовитих людей. Частина байок… спрямовані 

насамперед проти тих дворян, які безмірно вихваляються своїм «шляхетським 

родом», своїми чинами, а насправді вони – «кукли із вертепа, облуди лиск» [175, 

с. 7] або «Працюючи над своїм романом у першій половині минулого століття, 

Білецький-Носенко, зрозуміло, не міг дати цілком правильної оцінки 

зображуваних подій, не піднявся до розуміння класової боротьби, притримувався 

ідеалістичних позицій у трактуванні історичного процесу. Основною, провідною 

силою історії в його романі виступає все ж не народ, а видатні особи, головним 

чином – Богдан Хмельницький. Але, незважаючи на ідеологічну обмеженість 

поглядів автора, його роман – яскравий зразок єднання братських культур, за 
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посилення якого боролися передові українські діячі спільно з кращими синами 

російського народу» [125, с. 140]. 

Отже, протягом 40–80-х рр. ХХ ст. літературознавці не випускають із поля 

зору творчість П. Білецького-Носенка, звертаючись до неї як у межах 

загальнолітературних досліджень, так і окремих теоретичних розвідок. 

Позитивним моментом стало перевидання творів письменника та початок 

дослідження нових аспектів його творчості – віршованих казок (новел), балади, 

роману і, звичайно, вихід першої монографії, присвяченої П. Білецькому-Носенку. 

З негативних чинників назвемо певну ідеологічну тенденційність, що наявна в 

оцінці творчості письменника цього періоду.  

Третій період вивчення творчості письменника характеризується своєрідним 

затишшям у сфері носенкознавства, проте, незважаючи на це, з’являються нові 

тенденції та змінюються акценти. На передній план виходить П. Білецький-

Носенко-прозаїк, автор історичного роману. З іншого боку, з’являються 

поодинокі замітки, присвячені іншим аспектам його творчості.  

Важливим досягненням періоду є зростання уваги до постаті й творчості 

П. Білецького-Носенка на його батьківщині – Прилуччині. Однією з перших до 

цієї теми звертається педагог, краєзнавець Н. Івахненко, зокрема заслуговує уваги 

її публікація «Хто вірою і правдою служив Україні» у журналі «Освіта» [89] – 

свіжий, нехрестоматійний погляд на життя і творчість митця з проекцією на 

сучасність.  

Інший краєзнавець О. Савон цікавився життям, педагогічною, науковою 

працею П. Білецького-Носенка. Дослідник присвятив письменнику окрему статтю 

у довіднику «Творці історії Прилуччини» [160], а у збірці «Книга нашої пам’яті» 

вміщено невелику розвідку про нього [157]. Цілком можливо, що саме О. Савон 

був одним із ініціаторів ще на початку 90-х рр. ХХ ст. відновлення садиби та саду 

П. Білецького-Носенка в с. Лапинці, заклик до якого з’явився під його 

публікацією: «Отой «райський куточок» на Лапинцях, створений талантом і 

працею Білецького-Носенка, можна відродити. Маючи в руках сучасну техніку, 

невже так важко було б відновити створене майже дві сотні років тому голими 
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руками? Чи так уже дорого коштуватиме реставрація невеличкого будиночка або 

насадження парку» [158]. Проте відновлюваних робіт так і не було проведено. 

Сьогодні садиба занедбана.  

О. Лукаш у статті «Містична історія роду» [119] висуває власну версію того, 

чому П. Білецький-Носенко не здобув письменницької слави, його твори не були 

надруковані, а рід вимер. На думку дослідниці, це своєрідне прокляття, розплата 

за гріх далекого родича – Івана Носа, який зрадив І. Мазепу, здавши Батурин 

О. Меншикову, за що потім був нагороджений і посадою, і землями: «Здавалося б, 

розбагатів. Проте багатство великої радості не принесло, а ота зрада зависла 

прокляттям над усім родом, аж до сьомого коліна» [119, с. 87].  

Завершуючи розмову про відновлення цікавості до постаті П. Білецького-

Носенка в його рідних Прилуках, варто зауважити, що в 1989 році одна з вулиць 

міста була названа на його честь, у 2012 році ім’я письменника присвоєно 

Прилуцькій міській бібліотеці для дітей, на території якої створено куточок, 

присвячений відомому земляку.  

На жаль, протягом останніх двадцяти п’яти років не було здійснено жодного 

окремого видання творів письменника, проте деякі з них були опубліковані в 

різних тематичних збірках, як наприклад: «Тисячоліття. Поетичний переклад 

України-Русі» (1995 р.) [171], «Нове слово. Посібник-хрестоматія до курсу 

«Історія української літератури кінця ХVІІІ – 60-х років ХІХ ст.» (2012 р.) [137], 

«Українська байка» (2013 р.) [173] тощо.  

З іншого боку, без аналізу творчості П. Білецького-Носенка не обходяться 

дослідження історії української літератури.  

В «Історії української літератури (перші десятиріччя ХІХ ст.)» (1992 р.) [97] 

уперше подано комплексне вивчення творчості П. Білецького-Носенка: в окремих 

підрозділах проаналізовано його педагогічну діяльність, літературні казки, 

бурлескно-травестійну поему, балади, байки, згадано про неопублікований роман, 

який у випадку своєчасної публікації міг би вплинути на формування 

національної свідомості українців [97, с. 199].  
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Зі сторінок «Історії української літератури ХІХ століття» (1995–1997 р.) [94–

96] П. Білецький-Носенко постає активним учасником літературно-культурного 

життя України, автором байкарських та бурлескно-травестійних творів, 

розробником жанру віршової казки, небайдужим до розвитку літератури 

українською мовою. Важливо, що автори «Історії…» акцентують не стільки на 

художніх якостях творів письменника, скільки на їх місці в межах різних 

літературних напрямів – просвітительського реалізму, сентименталізму, 

романтизму тощо. 

Не оминають увагою творчість П. Білецького-Носенка й автори підручника 

«Історія української літератури ХІХ століття» (2005 р.) [93], акцентуючи увагу на 

поетичній та прозовій творчості письменника в загальному огляді літературного 

процесу відповідного часу.   

Сучасний історик нової української літератури Л. Задорожна у праці «Історія 

української літератури кінця ХVІІІ – 60-х років ХІХ століття» (2008 р.) [83] 

робить короткий огляд життя та творчості П. Білецького-Носенка. На думку 

дослідниці, образи міфу «Горпиниди, чи Вхопленої Прозерпини» «подано згідно з 

бурлескно-травестійною традицією, хоч гумор твору грубий, а мова виконує 

радше інформаційні, аніж художні функції» [83, с. 122]. Аналіз окремих байок 

(«Дворовий Пес та голодний Вовк, «Гадюка та терпуг», «Гуси») дав підстави 

Л. Задорожній зауважити в них «досить значний філософський потенціал, вагомі 

морально-етичні цінності, а також певний заряд сатиричного підходу у сприйнятті 

явищ життя» [83, с. 125]. Цей висновок дослідниці є дещо дискусійний щодо тези 

М. Зерова, висловленої в праці «Нове українське письменство»: «Одно слово, з 

ідейного боку «Приказки» Білецького-Носенка – це є злісні, хоч і не вельми 

яскраві ілюстрації до його державно-правових та політично-економічних 

трактатів на оборону існуючого ладу та поміщицької влади» [87, с. 87]. А це 

свідчить про переосмислення творчості письменника в сучасному 

літературознавстві. Загалом, підсумовує Л. Задорожна, «поетична і байкарська 

спадщина П. Білецького-Носенка сприяли образно-тематичній розбудові 
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української літератури, збагаченню її традиціями, зміцненню її демократичних 

засад» [83, с. 125].  

Детальний аналіз поеми «Горпинида, чи Вхопленая Прозерпина» 

Л. Задорожна здійснює у посібнику «Українська поезія кінця ХVІІІ – 60-х років 

ХІХ століття» (2011 р.) [84].  

В «Історії української літератури (20-ті – 40-ві роки ХІХ століття)» (2009 р.) 

[92] П. Білецькому-Носенку присвячено окремий розділ. На відміну від 

попередніх історій літератури, де акцентується насамперед на поетичній спадщині 

письменника, тут дещо зміщено традиційні акценти.  

Насамперед зроблено наголос на популяризації української мови 

П. Білецьким-Носенком, що мало прояв у його роботі над її словником та 

граматикою, порадами редакціям журналів друкувати, а письменникам – писати 

українською: «Свій огляд нової української літератури П. Білецький-Носенко 

завершує закликом до українських письменників працювати на ниві рідного 

письменства, звеличувати і прославляти його, спростувати в такий спосіб 

безпідставні твердження про нездатність української мови для літературного 

застосування» [92, с. 242]. 

Аналіз художньої творчості письменника зосереджено не на його 

поетичному чи байкарському доробку, а на прозовому – російськомовному романі 

«Зиновій Богдан Хмельницький…», яким автор не тільки починає вперше в історії 

української літератури опановувати історичну тему, жанр роману та романтичну 

естетику, а ще й ламає її напрямки розвитку: «Почавши від наслідування 

Котляревського травестією твору Котельницького «Похищение Прозерпины» – 

«Горпинида» (1818) – Білецький-Носенко в час найвищого розквіту 

«котляревщини» ламає тенденційно-гумористичний спосіб викладання 

українського матеріалу. Адже в період роботи над романом українська література 

була обмежена до мінімуму в жанрах (поема, балада, байка, драма) й у 

проблематиці (селянська)» [92, с. 245].   

Уникаючи в принципі детального аналізу роману «Зиновій Богдан 

Хмельницький…», розвідка акцентує насамперед на тому значенні, яке він має з 
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погляду історії української літератури: «Жанр історичного роману заперечував 

бурлескне епігонство (найталановитішим представником якого був сам 

П. Білецький-Носенко), відкривав етнографічно-побутову описовість, розчищав 

ґрунт для глибшого проникнення в духовне й матеріальне буття українського 

народу, увиразнював національну своєрідність із притаманним їй 

загальнолюдським змістом. Та найголовніше, задля чого писався історичний 

роман, – це прагнення своїм твором утвердити довір’я до історії й усвідомлено 

спрямувати літературу до конкретно-історичних джерел народного життя, щоб і в 

такий спосіб пожвавити інтерес до національної самобутності українців» [92, 

с. 246]. Така висока оцінка значення роману збільшує жаль з приводу, що він не 

побачив світ у час свого написання та й досі зберігається тільки у вигляді 

рукопису в одній з архівних установ м. Києва. Якби роман з’явився друком, 

наприклад, хоча б на початку 30-х рр. ХІХ ст., українська література могла б 

надалі розвиватися зовсім в іншому руслі, натомість, на історичну романтичну 

прозу великої форми довелося чекати понад п’ятнадцять років (мається на увазі 

«Чорна рада» П. Куліша, роман було написано в 1846 р.).  

Поодинокі публікації, що з’явилися протягом цього часу, стосуються різних 

аспектів творчості П. Білецького-Носенка. Так, Є. Нахлік у статті «З’єдналась 

Правда із Брехнею… під іменем приказки…» [133] у загальних рисах аналізує 

байкарську спадщину П. Білецького-Носенка та виділяє два типи його байок – у 

перших пізнавальна (викривальна) функція супроводжується дидактичною, твори 

другого типу – суто пізнавальні.  

Педагогічний портрет П. Білецького-Носенка представлено в однойменній 

публікації Л. Пироженко [149]. Автор публікації знайомить читачів із 

педагогічною, літературною, лексикографічною діяльністю П. Білецького-

Носенка.  

О. Горбонос у двох публікаціях «Художній світ літературних казок 

П. Білецького-Носенка (на текстовому матеріалі казки «Три бажання»)» [40] й 

«”Енеїда” І. Котляревського та збірка «Гостинець землякам: казки сліпого 

бандуриста, чи співи об різних речах» П. Білецького-Носенка: до проблеми 
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системогенезу жанру української літературної казки перших десятиріч ХІХ ст.» 

[38] звертається до не надто популярної серед літературознавців теми віршованих 

казок (новел) письменника.  

Образ Богдана Хмельницького в українській романтичній літературі загалом 

та однойменному романі П. Білецького-Носенка зокрема стає предметом 

дослідження в кількох публікаціях Ю. Волинець [30, 31].  

Наголосимо на тому факті, що протягом останніх двох десятиріч зросла увага 

до творчості П. Білецького-Носенка як складової одного з напрямків розвитку 

літератури в дисертаційних дослідженнях. У цих роботах беруться до уваги тільки 

окремі аспекти творчості П. Білецького-Носенка.  

Наприклад, А. Гуляк у дисертаційному дослідженні «Становлення 

українського історичного роману («Чорна рада» П. Куліша)» (1997 р.) [51] у 

розділі «Становлення історичного жанру. Джерела і чинники, основні етапи 

розвитку» аналізує неопублікований роман П. Білецького-Носенка «Зиновій 

Богдан Хмельницький…», який називає «першим історичним романом 

(російськомовним) в українській літературі» [51, с. 160]. 

О. Єременко в межах роботи «Українська балада ХІХ століття (історія 

жанру)» (2002 р.) [78] розглядає серед масиву творів і балади П. Білецького-

Носенка. Анакреонтичні мотиви в дусі рококо у вірші поета «Опізнившийся Лель» 

віднаходить І. Лімборський, працюючи над дисертацією «Парадигматика 

західноєвропейського та українського просвітництва: проблема типології та 

національної ідентичності» (2006 р.) [112]. О. Горбонос у дисертації «Українська 

літературна казка 10–30-х років ХІХ ст.» здійснює комплексний аналіз 

української літературної віршованої казки зазначеного періоду в художній 

спадщині П. Білецького-Носенка та О. Бодянського (2008 р.) [39]. Т. Марченко 

звертається до роману «Зиновий Богдан Хмельницкий. Историческая картина 

событий, нравов и обычаев XVII века в Малороссии» у своїй дисертації «Епоха 

Богдана Хмельницького в російській романтичній картині світу: трансформація 

фольклорних, літописних, історіографічних традицій» (2011 р.) [121]. Роман 

П. Білецького-Носенка також у переліку об’єктів дисертаційного дослідження 
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О. Данильченко «Рецепція історичних образів в українському письменстві 

ХІХ ст.)» (2013 р.) [56]. 

В останні роки спостерігається зростання уваги науковців до роману 

П. Білецького-Носенка «Зиновій Богдан Хмельницький…» насамперед як зразка 

історичного роману та твору, що розробляє образ українського гетьмана Богдана 

Хмельницького, проте жоден з науковців не відважився зробити саме цей роман 

основним об’єктом дослідження. На нашу думку, окремої уваги заслуговують 

нижче наведені праці.    

Стаття І. Дзири «Постать Богдана Хмельницького в однойменному романі 

П. П. Білецького-Носенка» (2000 р.) [62] – по суті найбільш глибоке та детальне 

на сьогодні дослідження образу гетьмана в романі. Дослідник звертає увагу на 

моделювання образу Богдана Хмельницького у творі: оперування біографічним 

матеріалом, змалювання участі в батальних сценах, опис військових та 

дипломатичних здібностей гетьмана, приватного життя тощо. І. Дзира розкриває 

особливості авторської характеристики героя, характеристик з вуст інших 

персонажів, за допомогою дій та мови тощо. Дослідник робить висновок: «У 

постаті Хмельницького, зображеній на сторінках роману, загальні риси 

козацького ватажка нерідко переважають індивідуальні особливості характеру 

героя...», крім того, «письменник майже не приділяє уваги його внутрішнім 

переживанням, емоціям та почуттям, що було зумовлено загальним рівнем 

розвитку жанру на початку ХІХ ст.» [62, с. 259]. 

Найголовніше, що І. Дзира визначає новаторство П. Білецького-Носенка у 

конструюванні образу історичного твору: «Новаторська сутність роману 

Білецького-Носенка полягає в тому, що український письменник сміливо вводить 

центр образної системи свого твору постать історичного діяча національного 

масштабу. В тому, що Богдан Хмельницький розглядається художником слова як 

виразник інтересів усього народу, як особа, чия діяльність відповідає 

прогресивним тенденціям розвитку суспільно-історичного процесу також була 

новаторська заслуга нашого письменника, оскільки західноєвропейські митці 

зображували народні маси лише як тло для діяльності протагоніста» [62, с. 249].  
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А. Гуляк та Ф. Кейда у статті «Роман Павла Білецького-Носенка «Зиновій 

Богдан Хмельницький» та українське національно-культурне відродження 

початку ХІХ ст.» (2007 р.) [50] проводять аналіз роману та з’ясовують його роль у 

контексті української літератури й культури першої третини ХІХ ст. У публікації 

приділено увагу джерелам, якими користувався автор, та меті написання твору, а 

вона, на думку науковців, є такою: «Нащадок козацько-старшинського роду, він 

вважав своїм патріотичним обов’язком донести до Європи і світу лицарське 

минуле України, її багатющий фольклор, мову і літературу. …Роман «Зиновій 

Богдан Хмельницький» став своєрідним засобом реалізації цієї благородної мети, 

бо повістував про одну з найславетніших сторінок української історії – 

національно-визвольну війну проти шляхетської Польщі» [50, с. 150].  

У статті також з’ясовується характер образної системи твору, особливості 

використання фольклорного матеріалу та побутових деталей, авторське 

осмислення подій 1648–1654 рр. та ставлення письменника до Переяславської 

ради. Щодо жанру, то дослідники називають твір «предтечею українського 

історичного роману» [50, с. 157].  

Загалом можемо підсумувати: протягом останніх понад двох десятків років 

літературознавці виявляли не вельми помітний інтерес до творчості 

П. Білецького-Носенка, результатом чого стала невелика кількість публікацій 

різного тематичного спрямування. Проте варто відзначити й позитивні зрушення 

в напрямку дослідження творчості митця. Сьогодні дослідники пильну увагу 

приділяють прозовій спадщині письменника, а саме – його роману «Зиновий 

Богдан Хмельницкий. Историческая картина событий, нравов и обычаев ХVII 

века в Малороссии»; творчість письменника тепер представляє не байкарська 

спадщина, а прозова. З іншого боку, у полі уваги літературознавців переважно ті 

аспекти творчості, які знаходилися на периферії наукових зацікавлень попередніх 

десятиліть, – балади, віршовані казки тощо, хоча це всього лише поодинокі 

публікації або ж складові частини ширших дисертаційних досліджень. Серед 

позитивних моментів відзначимо і зацікавлення постаттю поета на його 

батьківщині – Прилуччині. Водночас не може залишитися непоміченою 
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відсутність ґрунтовного дослідження, яке б представляло ширший погляд 

художній доробок письменника.  

Творчість П. Білецького-Носенка перебуває у полі уваги літературознавців 

уже майже півтора століття. Протягом цього часу взаємини між письменником та 

дослідниками його художньої спадщини складалися не вельми просто. Перші 

критики (І. Франко, С. Єфремов, М. Зеров та ін.), ознайомившись з опублікованим 

протягом 1871–1872 років доробком письменника, безапеляційно начепили на 

нього, з одного боку, ярлик недостатньо талановитого поета, а з іншого, оцінили 

його творчість як маловартісну і таку, яка заслуговує уваги хіба що як 

бібліографічний факт. Ця перша оцінка надовго закріпилася в літературознавстві, 

і дослідники наступних років беззаперечно погоджувалися з нею. Другим 

стереотипом стало те, що П. Білецький-Носенко тривалий час сприймався 

насамперед як байкар і автор бурлескно-травестійної поеми «Горпинида, чи 

Вхопленая Прозерпина», тож минуло не одне десятиліття, перш ніж у центрі 

уваги дослідників опинилися зразки інших жанрів творчості митця.  

На нашу думку, несвоєчасна публікація творчої спадщини П. Білецького-

Носенка, а головне – оприлюднення тільки її частини стали основною причиною 

негативного ставлення та оцінки перших критиків. На час, коли байка нової 

української літератури не тільки утвердилася, а й уже пережила пік своєї 

популярності, бурлеск і травестія залишилися в минулому, так само як і 

романтизм, твори П. Білецького-Носенка видавалися літературним пережитком, 

своєрідними гостями з минулого, які претендували на своє місце в історії 

української літератури.  

Науковці останніх років усе більше виявляють увагу до різних аспектів 

творчості П. Білецького-Носенка, віддаючи найбільшу перевагу прозовій 

спадщині. Проте поодинокі публікації чи невеликі дослідження, виконані в межах 

вивчення ширшої теми, не можуть задовольнити потреби сучасного 

літературознавства, а воно вимагає нового, свіжого погляду і прочитання 

творчості П. Білецького-Носенка, спробу представити яке зроблено у цій 

дисертації. 
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1.3. Особливості й новаторство художньої спадщини П. Білецького-Носенка  

Незважаючи на те, що творчість П. Білецького-Носенка сьогодні ще 

недостатньо вивчена, а частина його художнього спадку – неопублікована, ми 

можемо сміливо стверджувати, що письменник віднайшов своє місце в історії 

української літератури ХІХ ст. «Перший», «один з перших» – це ті означення, які 

найчастіше вживаються щодо творчості П. Білецького-Носенка: наприклад, 

М. Зеров називає його «першим байкарем», Б. Деркач зауважує, що українське 

нове письменство повинне завдячувати йому новим жанром – літературної 

віршованої казки (новели), П. Филипович визнає баладу «Ївга» як найраніший 

відгук на «Ленору» Бюргера, а Б. Деркач обстоює думку, що саме П. Білецький-

Носенко, а не П. Гулак-Артемовський, першим звернувся до жанру романтичної 

балади. Роман «Зиновій Богдан Хмельницький…» низка дослідників називає 

однією з перших спроб українського історичного роману, а словник української 

мови – одним з найбільш повних за представленим матеріалом серед подібних 

собі праць.  

Завдяки хоч і нечисленним, проте досить ґрунтовним дослідженням, ім’я 

П. Білецького-Носенка посіло міцні позиції в історії становлення і розвитку жанру 

байки в новій українській літературі (М. Зеров, Б. Деркач та ін.), без його 

творчості не обходиться жодний огляд літератури, створеної під впливом 

«Енеїди» І. Котляревського (М. Зеров, Є. Айзеншток), це ж стосується досліджень 

жанру віршованої казки (новели) у вітчизняній літературі (Б. Деркач, 

О. Горбонос). Саме тому ми не вважаємо за необхідне в межах цього 

дисертаційного дослідження, дублюючи попередніх літературознавців, 

розглядати питання місця творчості П. Білецького-Носенка в контексті 

українського літературного процесу першої третини ХІХ ст.  

На нашу думку, набагато важливіше зосередитися на тих рисах, що 

вирізняють творчість П. Білецького-Носенка або навіть більше – його підхід до 

творчої праці серед українських письменників першої третини ХІХ ст. 

Сьогодні для науковців залишається відкритим питання, що стало 

поштовхом для початку літературної діяльності П. Білецького-Носенка?  
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Певною мірою творчість як така була близькою йому завжди, доказом чого є 

малюнки, виконані у 1798 році, які сьогодні зберігаються в архіві; здібності до 

малювання успадкували і діти П. Білецького-Носенка; окрім того, володів 

майбутній письменник і словом, про що свідчить біограф в «Матеріалах…»: 

розповіді Павла Павловича захоплювали учнів, викликаючи в них жвавий інтерес. 

Однак нам насправді не відомо, яка подія чи враження змусили П. Білецького-

Носенка взятися за перо.  

Біограф залишив нам відомості, що П. Білецький-Носенко, розпочавши у 

1801 році службу в повітовому суді, займався вихованнях дітей у домі свого 

сусіда І. Я. Величка, «следя постоянно за ходом наук и искусств, занимаясь 

литературой» [130, с. 34]. Отже, до початку ХІХ ст. біограф відносить перші 

літературні спроби П. Білецького-Носенка (приблизно 1801–1803 рр.). Відомо 

також, що літератор постійно поповнював свою книгозбірню виданнями 

російською та іноземними мовами, і вона складала близько 2000 томів, майже 

шість сотень з яких він згодом пожертвував бібліотеці Прилуцького училища. В 

одному з листів педагог згадує про щонедільні читання з учнями «лучших 

писателей всякого рода как отечественных, так и французских»[130, с. 84]. 

Письменник володів французькою та німецькими мовами, а його улюбленою 

книгою була Біблія французькою. Зважаючи на це, можемо припустити, що 

любов до літератури, знайомство з останніми новинками європейського та 

російського художнього слова, а також бездоганне володіння іноземними мовами 

стало поштовхом до перших літературних спроб П. Білецького-Носенка.  

Літературну працю майбутній письменник розпочав з перекладів. Переклад з 

французької мови роману німецького белетриста Августа Лафонтена «Сімейство 

фон Гальден» («Die Familie von Halden», 1797 р.) датований 1808 роком і сьогодні 

є найбільш ранньою відомою літературною працею П. Білецького-Носенка (з 4-ма 

зшитками перекладу можна ознайомитися в Інституті рукопису Національної 

бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Ф.І, №792), для своєї роботи він міг 

скористатися перекладом роману французькою мовою «La famille de Halden», 

опублікованим у 1803 році. А вже за кілька років з-під пера П. Білецького-
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Носенка з’являються перші твори українською мовою – байки та віршовані казки 

(новели), які переважно є переробками, переспівами інших поетів – Лафонтена, 

Флоріана, Крилова, Дмитрієва, Вольтера, Лессінга, античних авторів. У зв’язку з 

цим припускаємо, що авторські твори стали результатом еволюції П. Білецького-

Носенка від перекладацької діяльності до опрацювання запозичених сюжетів 

добре відомих йому авторів. Окрім сюжету, П. Білецький-Носенко запозичував і 

форми творів, таким чином, ставши одним із перших адептів жанру байки, 

віршованої казки (новели), балади, роману в українській літературі. Отже, 

запозичення можна назвати першою характерною рисою творчості П. Білецького-

Носенка.  

Найбільш оптимальною та вичерпною ознакою, що дозволяє слушно 

класифікувати художню спадщину П. Білецького-Носенка, є жанр. Відповідно до 

жанрової ознаки у творчості письменника можна виділити кілька груп: поема, 

байки, віршовані казки (новели), балади та проза, представлена одним романом. У 

творах кожної з означених груп більшою чи меншою мірою виявилися дві якості: 

по-перше, це новий або мало розроблений жанр в українській літературі, по-

друге, поштовхом до початку роботи в межах того чи іншого жанру для 

П. Білецького-Носенка стало знайомство з творами зарубіжних колег – 

французьких, російських чи німецьких. Деталізуємо наші спостереження.  

Бурлескно-травестійна поема «Горпинида, чи Вхопленая Прозерпина», 

датована 1818 роком, з’явилася як відгук на зростання популярності бурлескно-

травестійних жанрів, зокрема науковці вважають її наслідуванням (інколи 

говорять про переклад) поеми О. Котельницького «Похищение Прозерпины» 

(Є. Айзеншток, І. Франко, М. Зеров), водночас вона зазнала сильного впливу 

«Енеїди» І. Котляревського. Зазвичай цей твір розглядають у межах так званого 

явища «котляревщини», повсякчас відводячи П. Білецькому-Носенку місце 

одного з найбільш помітних наслідувачів творчої манери автора «Енеїди» 

(Д. Чижевський) та називаючи «третьорядним письменником» (Г. Грабович). Про 

вплив І. Котляревського говорить і сам автор у першій пісні:  

Смієшся, жвава Пієрида!  
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Дмухни в мене той самий жар,  

З яким співалась «Енеїда» [27, с. 105]. 

У будь-якому випадку, ми мусимо віддати належне безсумнівному факту, що 

у 1818 році П. Білецький-Носенко звернувся до жанру травестії, який протягом 

наступних десятиліть став чи не найбільш популярним в українській літературі, 

при цьому, з одного боку, за словами Г. Грабовича, відмежовуючи новітню 

українську літературу від попереднього етапу та й власне українську від 

російської завдяки мовному коду [41, с. 295–296], а з іншого – на багато років 

утиснувши вітчизняну літературу в рамки низького жанру травестії, комічності, 

етнографічної хрестоматійності тощо.  

Як зазначає Л. Задорожна, «поява «Енеїди» І. Котляревського спонукала до 

творчості низку українських поетів першої половини ХІХ ст. Обираючи теми і 

моделюючи системи образів своїх, зазвичай, поем, вони, розробляючи ці художні 

моделі, орієнтувалися на поему І. Котляревського як на зразок» [83, с. 73]. 

Відомо, що наслідування зазнала не тільки поема, а й драматичні твори 

полтавського митця. Серед найбільш помітних назвемо такі: поеми 

«Жабомишодраківка». К. Думитрашка (1840-ві), «Вечорниці» П. Кореницького 

«Любка, або Сватання в с. Рихмах» П. Котлярова (1835 р.), опера «Чари, або 

Декілька сцен з народних билин та оповідань українських» К. Тополі, п’єса 

«Купала на Івана» С. Писаревського (1840 р.), драма «Чорноморський побит на 

Кубані між 1794 і 1796 роками» Я. Кухаренка (1836 р.) тощо. Переконуємося, що 

всі вони були написані набагато пізніше за поему П. Білецького-Носенка. Це дає 

підстави для твердження, що наш автор ще наприкінці 20-х рр. ХІХ ст. своїм 

твором наче передбачив літературні тенденції, своєрідну «моду» тощо, які 

виявляться притаманні літературі впродовж наступних років.  

На той час, коли П. Білецький-Носенко звернувся до написання байок, він, 

вірогідно, уже доволі добре ознайомився з байкарським доробком своїх 

зарубіжних колег. У передмові до збірки «Приказки в чотирьох частях» її автор 

визнає:  

…щоб жадний те чував 
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На дідовської мові,  

Що Дмитрієв, Крилов, Хемніцер – москальови,  

А Геллер німцеві так гарно розказав;  

Що Хлоріан, Хвонтен, з’єднавши жваву Музу,  

Пустуя, крутячись, всіх краще написав 

Жартливому французу.  

У них, що латвеє, признаюсь, я те взяв  

Да й злицьовав в плахти чи підголив чуприни… 

А інші жарт моїх безвиннії дитини… [22, с. ІІІ–IV] 

Отже, П. Білецький-Носенко стверджує, що запозичив у російських, 

французьких, німецьких авторів твори для наслідування – форму разом із 

сюжетами, проте не зупинився на простому «позичанні», а надав своїм творам 

національного колориту, а також представив зразки творів власного авторства.  

На жаль, поет не супроводив подібною передмовою свої віршовані казки. 

Проте із заголовків до творів (наприклад, «Навісная (подражаніє Вольтеру)», 

«Мильнії баньки (подражаніе Дмитрієву)» та ін.) ми можемо чітко уявити, чиїми 

сюжетами скористався П. Білецький-Носенко для своїх переробок. Як і в 

байкарських творах, він творчо підходить до цієї праці та наповнює твори 

національним колоритом, використовуючи традиційні українські імена, назви 

речей побуту, історичні реалії.  

Щодо балад, точно визначається джерело тільки однієї з них – «Ївги», на що 

вказує сам автор, не забуваючи і про наслідувачів «Ленори» Бюргера в інших 

літературах: «Славный Бюргер сильным живописным пером своим и 

естественно – простым рассказом увековечил народную сказку, которая 

принадлежит не одним его соотчичам, но многим народам. По преданию, из уст в 

уста, она перешла к нам из глубокой старины; редкий из нас не слыхал ее в 

детстве. Уже два раза она переведена на российский язык: г. г. Жуковским и 

Катениным («Людмила» и «Ольга»), в 1825 году она издана на польском языке» 

[14, Ївга, с. 2]. 
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Щодо жанрово-тематичних джерел інших, відомих нам балад поета, серед 

літературознавців відсутня одностайна думка. Так, Б. Деркач не сумнівається в 

оригінальності сюжету балади «Могила відьми», але «не без орієнтації на 

німецьку баладу» [61, с. 162]. Б. Деркач та Г. Нудьга вважають твір «Нетяг» 

переробкою німецької народної балади [61, с. 164], а В. Маслов вдається до 

припущення про її фольклорне походження [61, с. 165] тощо. Однак у баладі 

«Отцегубці» дослідники вбачають реальну основу. Відомі також і дві балади 

П. Білецького-Носенка російською мовою: «Бій з драконом» (переклад 

Ф. Шиллера) та «Гробниця Агамемнона» – розробка популярного античного 

сюжету.  

Як бачимо, П. Білецький-Носенко, створюючи свої балади, в основному 

використовував уже відомі сюжети, які належали до тих, які були «перевірені 

часом»: «Ленора» Бюргера, «Бій з драконом» Шиллера, античний сюжет про 

покарання матері Орестом тощо, що повністю відбивало тенденції розвитку цього 

жанру в українській літературі: «Показово, що перші українські балади в добу 

романтизму (П. Білецький-Носенко, П. Гулак-Артемовський) при надзвичайно 

сильних фольклорних традиціях на Україні ще в XVIII–ХІХ ст. оминули, так би 

мовити, благодатний ґрунт баладної народної поезії і виникли на основі баладних 

сюжетів польської, німецької і російської літератур, хоча ці сюжети завдяки 

опрацюванню їх засобами української народнопоетичної творчості набували 

виразного національного колориту» [91, с. 191].  

Та найголовнішим, на нашу думку, є те, що разом із сюжетом, жанровою 

формою цих творів П. Білецький-Носенко у своїх баладах засвоював дещо 

більше – засади німецького романтизму. Уперше на таку залежність указав 

М. Петров у «Нарисах історії української літератури ХІХ століття»: «Деякий час 

він цікавився німецькою естетикою і літературою. Серед його паперів ми знайшли 

дві естетики в німецькому дусі і «Словник письменників німецьких» за 1816 рік. 

Результатом цих занять у літературному плані були його балади і пісні, 

переважно перекладені з німецьких оригіналів» [147, с. 47]. Дослідник української 

балади Г. Нудьга також не оминув увагою впливу німецької традиції на творчість 
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П. Білецького-Носенка: «Він – чи не єдиний з українських творців перших 

літературних балад – орієнтувався на риси німецької тогочасної балади і не тільки 

тим, що перекладав чи запозичав сюжети з німецьких поетів, а й був залежний від 

естетичних принципів, вироблених тогочасною німецькою літературою» [139, 

с. 80]. Про вплив німецької преромантичної балади на перші твори П. Білецького-

Носенка, написані на оригінальні сюжети, «Нечай» та «Бурун», веде мову і 

Б. Деркач: «Незвичайне і чудесне, похмурий настрій, вони сповнені виняткових 

драматичних колізій, жахливих ситуацій з трагічним фіналом» [61, с. 141], хоч 

загалом і відзначає їх низьку художню цінність.  

Отже, чинник запозичення відіграв важливу роль у становленні 

П. Білецького-Носенка як автора баладних творів. Належить зауважити, що 

письменник запозичує не тільки жанрову природу та опрацьовує відомі сюжети, 

застосовуючи звичайну для себе манеру (надання чужоземному українського 

національного колориту), також переймає, творчо засвоюючи, основні риси стилю 

німецької балади з її установкою на загальний тон із рисами таємничості, з 

наявністю в ній фантастичних елементів напруженої драматичної дії тощо.  

Найбільш складно для нас віднайти причини, що наштовхнули 

П. Білецького-Носенка до праці над романом «Зиновий Богдан Хмельницкий. 

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

відома чернетка якого датована 1829 роком. Адже до цього письменник працював 

переважно з ліричними чи ліро-епічними жанрами, а його твори мали або 

розважальне, або повчальне спрямування, про що він сам зазначав у передмовах 

до них, або, наприклад, «Ївгою» долучався до актуальної на той час проблеми про 

репрезентацію можливостей української мови.  

На нашу думку, саме в цьому романі на перший план виступає інша виразна 

риса художньої спадщини П. Білецького-Носенка – новаторство. Ми можемо 

говорити про новаторство і щодо інших творів письменника, у яких він уперше 

освоює ту чи іншу жанрову форму (перші байкарські й баладні спроби та зразки 

віршованої казки (новели)), першим у вітчизняній літературі опрацьовує відомі 

сюжети (наприклад, античні, європейські) або переспівує твори своїх колег 
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(Лафонтена, Бюргера), підхоплює літературні тенденції, що за кілька років 

стануть провідними (наприклад, це стосується бурлескно-травестійних творів або 

балад) тощо. Проте в кожному із згаданих випадків новаторство П. Білецького-

Носенка тісно пов’язане з першою рисою його художнього доробку – 

запозиченням, адже всі нововведення, по суті, перейняті від першоджерела. Проте 

потрібно віддати належне П. Білецькому-Носенку за те, що він не сліпо йде за 

оригіналом, а творчо його опрацьовує, що насамперед виявляється в наданні своїм 

переробкам українського національного колориту.  

Водночас маємо звернути увагу на особливе літературне чуття, притаманне 

П. Білецькому-Носенку, який, проживаючи у своєрідній культурній ізоляції (як 

свідчить біограф, письменник після виходу у відставку практично не покидав 

Прилуки та його околиці: «В продолжение 57-ми лет по выходе из военной 

службы Павел Павлович еще в молодости был один только раз в Москве по делам 

своим на очень короткое время да по разу в ближайших уездных городах, в 

Пирятине и Ромнах, да и то для осмотра училищ по предписанию начальства» 

[130, с. 111]), проте, перебуваючи в курсі літературного життя як Європи, так і 

Російської імперії, зумів слушно виокремити та взяти до свого опрацювання 

найбільш перспективні форми та сюжети.  

Проте в романі «Зиновій Богдан Хмельницький…» П. Білецький-Носенко 

виступає насамперед новатором – як у рамках української літератури першої 

третини ХІХ ст., так і власних художніх шукань. Як уже мовилося вище, він 

звертається до невластивої йому раніше епічної форми, опановує нову для себе 

тему історичного минулого України та розробляє образи реальних історичних 

осіб. Окрім того, належить оцінити романтичні риси, особливо характерні для 

першої частини роману. Як явище української літератури 20-х рр. ХІХ ст., цей 

роман не має аналогів ані за формою (перші українські російськомовні романи 

з’являються тільки наприкінці 30-х – на початку 40-х рр.), ані за темою та 

образною системою (особливо це стосується образу Богдан Хмельницького, увага 

до якого в давній літературі була насамперед як до полководця, українського 

гетьмана, так само як і серед перших письменників ХІХ ст., які звернулися до 
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цього образу, – Є. Гребінки та Т. Шевченка) тощо. Детальніше особливості 

роману розглядаються в третьому розділі дисертації.  

З новаторством тісно пов’язана ще одна риса художньої творчості 

П. Білецького-Носенка – потяг до експериментів. Окрім того, саме бажання 

спробувати свої сили в новому жанрі чи в новій темі – це експериментаторство в 

межах власної творчості. Напевно, найбільш цікавими експериментами 

П. Білецького-Носенка можна назвати досліджувані в дисертації твори – 

віршовані казки (новели) «Ефеська вдова…» та «Жоконд…» і збірку «Сто 

басен…», які, на перший погляд, начебто виконані в межах уже добре освоєних 

письменником жанрів, проте не можна не зауважити експерименту автора в 

опрацюванні матеріалу. Детальніше на цьому ми зупиняємося в другому розділі 

дисертації.  

Уважне вивчення художнього доробку П. Білецького-Носенка дозволяє 

говорити про властиву йому своєрідну комплексність – взаємопов’язаність творів 

письменника або фактів з його життя, наукової діяльності тощо, відсилання до 

них у текстах. Наприклад, у вступі до «Горпиниди, чи Вхопленої Прозерпини» 

читаємо:  

Згадай: недавно ще по-наськи  

Ти мні казала віршей казки;  

Рятуй тепер!.. Бо сам ні в зуб!» [27, с. 105].  

«Віршей казки» – тут, вочевидь, письменник має на увазі свої україномовні 

віршовані казки (новели), що у появі своїй випереджали поему. У передмові до 

збірки «Приказки…» чітко простежуються окремі риси біографії П. Білецького-

Носенка – писати він починає після виходу у відставку:  

Ген, геть я кинув грім гармати,  

Прудкої кулі різкий свист,  

Каліцтво й стогн, убравсь до дідовської хати 

(Так мні звелів погожий рік),  

Повісив шаблю на гаплик,  

Щоб з думкой-дівонькой латвійше пустовати,  
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Або в глуші ладнать косу і діда плуг 

І вас компонувати [22, с. І].   

Думка зі вступу до казки «Три бажання»:  

Нехай хто хоче компонує  

Віршами вигадки на сміх,  

Із ворога свого шузує,  

Забувши, що такеє гріх; 

Половку бачить в його оці,  

В своєм не чує беревна; 

Дарма, хоч в чубі сивина… [20, с. 1] 

перегукується з тезою, висловленою у передмові до збірки «Приказки»:  

Я нишком вам,  

Мов пан-отцю, признаюся і сам:  

Хоч часом бачу й я в чужом зрачку пилини,  

Частенько муляє в моєму оці сук [22, с. V]. 

Роман «Зиновій Богдан Хмельницький…» певною мірою можна назвати 

своєрідною  хрестоматією творчості П. Білецького-Носенка, адже автор уводить у 

текст власні поетичні твори, видаючи їх, наприклад, за пісні, що побутували в 

добу козаччини, або балади, які співають кобзарі, особливо багата на них перша 

частина твору («П’яний да тверезий», Ч. 1, с. 38–39; «Нетяг» Ч. 1, с. 41–43; 

«Нечай», Ч. 1, с. 47–48; «Бурун», Ч. 1, с. 50–52; «Ївга» Ч. 1, с. 63–69; «Лицвин да 

Українець» Ч. 1., с. 70–71).  

Доповнення до роману, здійснені рукою П. Білецького-Носенка вже після 

завершення роботи над чернеткою 1829 року, певною мірою свідчать про 

тогочасні захоплення автора. Наприклад, цілком імовірним припущенням 

видається те, що окрема глава 3-ї частини, яка повністю описує весілля, стала 

результатом його досліджень українських весільних обрядів, викладених в 

розвідці, про яку він писав редактору «Полтавської губернської газети» 

І. Буткову: «Я беру смелость приложить здесь статью о свадебных обрядах 

малороссов со всеми песнями, какие и теперь поются; она подобна той, как в 
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прошлом году описаны были обряды астраханских армян и русских сибиряков; 

напечатав подробно, вы обратите внимание просвещенных этнографов; потому 

что обряды эти еще нигде не были так описаны; пусть же любознательные 

услышат их рассказчика туземного. Если же вам неугодно будет напечатать эту 

статью, то обратите ко мне, я пошлю ее к редактору «Санкт-Петербургских 

ведомостей» [130, с. 40]. Цілком вірогідно, що захоплення українськими 

віруваннями, повір’ями стало причиною внесення доповнення до роману – 

розповіді про сотниківну, яку прийняли за відьму, тощо.  

Окрім того, у творчості П. Білецького-Носенка наявні й теми, що мандрують 

із одного твору до іншого. Однією з них є тема дівочої честі, цноти. Саме їй він 

приділяє особливу увагу, описуючи українські весільні обряди, відповідно 

переходить вона і до однієї з глав роману «Зиновій Богдан Хмельницький…», цій 

темі присвячена одна з пісень, уведена в роман, про обряд «понеділка» згадується 

в поемі «Горпинида, чи Вхопленая Прозерпина», проблема цнотливості 

порушується й у віршованій казці (новелі) «Жоконд…».  

Таким чином, ми можемо говорити про комплексність – тісний зв’язок 

художньої творчості з життям та науковою діяльністю П. Білецького-Носенка і 

навіть більше – окремі факти з біографії чи досліджень письменника можуть 

допомогти нам краще зрозуміти його поетичні або прозові твори.  

Варто відзначити, що П. Білецький-Носенко як літератор не просто 

розвивався, опановуючи нові жанри, теми та образи, він еволюціонував, так би 

мовити, переростаючи самого себе. Один найвідоміших творів письменника – 

бурлескно-травестійна поема «Горпинида, чи Вхопленая Прозерпина», написана 

1818 року, яка стала чи не найбільш помітним явищем так званої 

«котляревщини». Через 10 років він створює баладу «Ївга» (нам відомий автограф 

твору, датований 1828 роком). Хоча Д. Чижевський висловлює сумнів з приводу 

того, чи П. Білецький-Носенко розумів відмінність оригіналу – «Ленори» Бюргера 

від класичної поетики, яка була властива українському поетові, ми не можемо не 

наголосити на тому, що цим твором П. Білецьким-Носенко долучається до 

тогочасної дискусії про можливості української мови в зображенні почуттів, про 
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що сповіщає в короткій передмові до твору: «Один из моих приятелей предложил 

мне, как достояние украинское, перевести ее на малороссийское наречие, 

подстрекнув тем, будто бы оно не способно выразить сей силы и простоты 

Бюргеровой «Леноры»; сего неистовствующего отчаяния, низринувшего 

несчастную в могилу. Я старался сохранить не только содержание каждой строфы 

и стопомерье, но смысл каждого стиха подлинника. Я назвал героиню Ивгою, 

усеченное от Евгения» [14, с. 2]. На це, зокрема, звертав увагу й О. Гончар у книзі 

«Українська література передшевченківського періоду і фольклор»: 

«Включившись в практичне розв’язання дискусії про потенційні можливості 

української мови, у кінці 1827 – на початку 1828 р. Білецький-Носенко створив 

український варіант романтичної балади Г. А. Бюргера «Ленора», давши своєму 

творові назву «Ївга»… Дію балади П. Білецький-Носенко переніс в Україну, надав 

творові українського колориту, використавши народнопоетичні засоби» [37, 

с. 224]. Окрім імовірної участі в дискусії, ми можемо припустити, що якраз о цій 

порі (1827–1829 рр.) П. Білецький-Носенко розпочинає працю над дослідженням 

української мови та укладанням її словника.  

Відомий сьогодні словник П. Білецького-Носенка, надрукований тільки в 

1966 р., – друга спроба лексикографа, перша загубилася в науковому товаристві 

при Харківському університеті, про що автор словника пише в листі до 

А. Метлинського: «Некогда при вашем Университете благонамеренными 

профессорами учреждено было Общество наук, к которому я имел честь 

принадлежать как член; но вот, кажется, минуло четверть столетия, и оно 

исчахло; когда оно попало под председательство г. г. Еллинских, Комлишенских 

и подобных, я послал однажды туда толстую in 4-to рукопись о малороссийском 

языке с приложением довольно подробного словаря; ее не напечатали и, как 

следовало по уставу, мне не возвратили; я требовал, и ее просто заели. 

Г. Комлишевский как секретарь Общества отговаривался всячески, что она под 

рассмотрением то у того, то у другого профессора и, наконец, замолчал» [130, 

с. 51–52].  
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В. Німчук у передмові до сучасного видання цього словника припускає, що 

П. Білецький-Носенко почав працювати над ним на поч. 30-х рр. ХІХ ст. або 

раніше, ми ж схиляємося до думки, що ця робота була розпочата майже водночас 

із написанням балади «Ївга», доказом цього може бути лист до Товариства наук 

Імператорського Харківського університету від 1829 року, у якому його автор 

зазначає, що надсилає для розгляду три балади, «Теорію епідемії…», а також 

доводить до відома, що «я <…>, будучи природным малороссиянином, составил в 

черне словарь всех отличий наречия малороссийского от российского, какого еще 

полнее не было. Мне известно, что Императорская Российская академия два года 

тому назад поручила трем из моих земляков составить такой словарь. Я не знаю, 

выполнили ли они поручение, но почел себя обязанным приняться за дело <…>, 

давно чувствовавши недостаток в таком словаре, во многих случаях весьма 

полезном для российской словесности. Если угодно будет Обществу принять на 

себя труд издания оного, то я охотно его Обществу представлю» [16, арк. 3].  

У своєму прагненні П. Білецький-Носенко близький до іншого українського 

поета – П. Гулака-Артемовського, про якого М. Зеров зазначив: «пишучи свого 

«Рибалку», хтів «по влечению любопытства» спробувати, «нельзя ли на 

малороссийском языке передать чувства нежные, благородные, возвышенные, не 

заставляя читателя и слушателя смеяться, как от «Энеиды» Котляревского…» [87, 

с. 102–103].  

Загалом П. Білецький-Носенко у баладі «Ївга» не тільки намагається витримати 

формальні особливості оригіналу та максимально точно передати деякі сцени (на 

що звертає увагу П. Филипович), він надає твору національного колориту, 

починаючи зі зміни імені головної героїні й закінчуючи прив’язкою до певного 

історичного часу – доби козаччини та перетворенням її коханого на козака, 

додамо ще звернення до української мови, намагання утвердити її як повноцінну, 

рівну з іншими мову видає в баладі риси романтичного твору.  

Належить відзначити, що еволюція художнього світогляду письменника 

виявилася не тільки в зміні, так би мовити, інструментів низького класицизму з 

його установкою на комічний ефект, несерйозний тон, простонародну мову тощо, 
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характерних для поеми «Горпинида, чи Вхопленая Прозерпина», на романтичний 

набір з національного колориту, співвіднесення з історичним минулим й увагою 

до української мови, вона відобразила загальні тенденції тогочасного 

літературного процесу. Як зазначає Г. Нудьга, «балада і пісня були тими першими 

поетичними жанрами, до яких звернулися українські письменники-романтики, 

які, наперекір бурлескній стихії, захотіли утвердити в українській літературі 

початку ХІХ ст. перевагу серйозного тону. І пісня, і балада стали улюбленими 

жанрами тодішнього читача» [139, с. 74].  

Згідно з твердженням Є. Нахліка, переборення сміхотворної традиції певним 

чином було пов’язане зі становленням романтизму, який своєю чергою зумовив 

появу нових жанрових форм, наприклад, балади, романтичної драми, 

психологічної повісті, оповідання-ідилії, історичного роману, повісті тощо [134, 

с. 70]. 

Таким чином, ще одним аргументом у боротьбі П. Білецького-Носенка з 

тенденційно-гумористичним зображення українського побуту, життя, окрім 

балади, став і роман «Зиновій Богдан Хмельницький…»: «…Надмірне захоплення 

побутовим антуражем, що вважалося чи не єдиним свідченням самобутності 

українського народу, часто перетворювало твори на детальні описи звичаїв, 

обрядів, позбавляючи їх обов’язкових художніх узагальнень. Своїм зверненням до 

героїчного минулого Білецький-Носенко вийшов за межі хутірського життя, 

вирвався з кола сімейних інтересів, конфліктів, порушив суспільно-важливу 

проблематику, розширивши в такий спосіб жанрово-тематичні обрії 

дошевченківської української літератури» [50, с. 150–151].  

Таким чином, роман П. Білецького-Носенка – це ще один доказ еволюції 

творчості письменника, який, розпочавши свою мистецьку працю з травестійно-

бурлескних переробок і ставши найталановитішим представником бурлескного 

епігонства [92, с. 246], майже за десятиліття зробив значний поступ, явивши 

романтичний твір та ще й у жанрі, невідомому до того українському письменству.  

Дещо розширюючи слова М. Петрова, який зазначав, що «…ми можемо 

розрізняти три стадії розвитку літературних понять і смаків нашого автора, 
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зумовлених історичним поступом розвитку малоруської літератури» [147, с. 45], 

можемо стверджувати, що еволюція художньої творчості П. Білецького-Носенка 

може слугувати й ілюстрацією до розвитку українського письменства того часу 

загалом – від травестійно-бурлескної до романтичної літератури. 

Важливо підкреслити ще одну ділянку, на якій виразно виявився поступ у 

творчості П. Білецького-Носенка. Це передмова до роману «Зиновій Богдан 

Хмельницький…», що засвідчує еволюцію письменника у сприйнятті творчого 

акту. Тут годі знайти найменший натяк на жартівливе сприйняття прозаїком свого 

наступного завдання або розважальне спрямування твору (як це наявно у вступі 

до казки «Три бажання», де автор стверджує: 

Ні – се вже не моєї хиті,  

Не тямлю я людей гудить;  

Щоб самому не буть в одвіті,  

Я хочу тілько веселить [20, с. 1]).  

Про поему М. Зеров висловився так: «Горпинида» була для нього лише 

розвагою, лише веселим intermezzo між науковою розправою «про Державина и 

Ломоносова, величайших лириков российских» та «Пасечником, или Опытным 

пчеловодством в южной полосе России». При цьому критик цитує рядки автора з 

поеми:  

Покуда годі, Музо жвава, 

Повісьмо кобзу на гвіздок!... 

Се од безділля лиш забава; 

Прощай до будущих святок! 

Бач, я приймаюсь знов за діло… [87, с. 52] 

У романі все навпаки: П. Білецький-Носенко строго визначає перед собою 

певні цілі та з усією відповідальністю береться за їх реалізацію на сторінках 

твору. Однією з перших цілей письменника є представити для читача новий тип 

літературного твору, подібного до наявного у Вальтера Скотта, Загоскіна чи 

Булгаріна. У творі митець планує зобразити події минулого не стільки з історично 

достовірної, скільки з художньої точки зору. По-друге, автор переслідує ще й таку 
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мету, щоб «оправдать пред лицом света народ и предводителя его, коих историки 

польские, французские и немецкие, переписывавшие один у другого клеветы, 

описали самими черными красками: называют просто разбойниками, сокрыв 

истинные причины, принудившие их поднять оружие противу своих угнетателей, 

сражаться боле шестидесяти лет, <…>, не хуже того, как и все обитатели 

Западной Европы того времени» [15, передмова, с. 3], тобто подати об’єктивний, 

правдивий погляд на події середини ХVІІ ст., щоб таким чином виправити 

помилки, допущені іноземними істориками. Ці літературні факти є ще більш 

важливими в цьому разі, адже засвідчують еволюцію письменника у ставленні до 

художньої творчості як серйозної справи, здатної сприяти освоєнню 

відповідальної теми – історично-визвольних змагань українського народу під 

проводом Богдана Хмельницького.  

Підсумовуючи, ще раз наголосимо на домінантних рисах художньої 

творчості П. Білецького-Носенка: запозичення, новаторство та 

експериментаторство. Їхня тісна взаємодія дозволили письменнику не тільки 

першим в історії української літератури першої третини ХІХ ст. звернутися до 

опанування нових жанрів і тем, але й творчо їх засвоїти на вітчизняному ґрунті. 

Окрім того, не можна не помітити комплексність, що притаманна художньому 

доробку П. Білецького-Носенка: адже знання деталей з біографії митця чи 

наукової діяльності надають додаткові ключі до розуміння змісту його творів. І 

звичайно ж, належить підкреслити значення того факту, що П. Білецький-Носенко 

як письменник еволюціонує: це достатньо виразно простежується і в самому 

ставленні митця до акту письменницької праці, і в творчості та визначається 

суголосним до поступу української літератури загалом – від бурлескно-

травестійної до романтичної.   
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1.4. Своєрідність рукописного доробку письменника 

Незважаючи на енергійну діяльність, П. Білецький-Носенко за життя 

літературної слави не зажив. Б. Деркач щодо цього заявив так: «За життя 

Білецький-Носенко дочекався лише згадки в пресі про свою наполегливу працю 

як літератора. У 1855 році, тобто за рік до його смерті, журнал «Москвитянин» 

умістив «Повідомлення про праці П. П. Білецького-Носенка». «Скільки є на 

місцях гідних трудівників, – читаємо там, – яких важливі праці спочивають під 

спудом через недостатню гласність, тимчасом як інші, через її надлишок, 

здобувають незаслужену популярність, навіть славу, хоча і минущу» [61, с. 10–

11].  

Подібне міркування про творчість П. Білецького-Носенка висловлює 

О. Лукаш, згадуючи про книгу В. Маценка: «У книзі «Прилукщина. Историческое 

и статистическое описание територии Прилуцкого уезда Полтавской губернии», 

видрукованій в місті Ромни у 1888 році, я прочитала ось ці рядки про нашого 

земляка Павла Павловича Білецького-Носенка: «По странным обстоятельствам в 

литературном мире имя Белецкого-Носенко не пользуется той известностью, 

которою ему следовало бы пользоваться: на малоросийском языке им написаны 

«Грамматика малороссийского языка», «Басни», «Приказки», повесть «Иван 

Золотаренко», роман «Богдан Хмельницкий», «Словарь юго-восточного русского 

языка», «Эстетика», «Лингвистика». Но ни «Словарь», ни «Богдан Хмельницкий» 

не появились в печати: первый остался в портфеле редактора журнала «Основы», 

куда был послан для печати в момент прекращения его существования; второй 

затерялся у родной дочери» [119, с. 87]. 

Протягом перших трьох десятиліть ХІХ ст. П. Білецький-Носенко написав 

333 байки (за його свідченнями у листі до А. Метлинського [130, с. 51]), усі вони 

згодом увійшли до збірки «Приказки в чотирьох частях», яка побачила світ у 

1871 році, тобто вже після смерті автора. Того ж року (1871 р.) окремою книгою 

з’явилася бурлескно-травестійна поема «Горпинида, чи Вхопленая Прозерпина». 

За словами сучасників, протягом 1822–1829 рр. П. Білецький-Носенко написав 

п'ятнадцять баладних творів українською мовою, з яких лише чотири («Ївга», 
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«Нетяг», «Могила відьми», «Отцегубці») згодом увійшли до збірки «Гостинець 

землякам. Казки сліпого бандуриста, чи співи об різних речах» (1872 р.). Це 

тільки невелика частина того, що було заплановано зробити. Збереглися 

свідчення, що син Петро вів переговори з київським видавцем Федоровим про 

видання творів батька. «9 березня 1877 року було підписано й умову з 

Є. Федоровим про видання творів П. П. Білецького-Носенка в п’яти томах: І-ІІ 

томи – «Байки», ІІІ том – «Казки да балади», ІV том – поема «Горпинида, чи 

Вхопленая Прозерпина» та «Пасечник…», V том – «Словарь малороссийского, 

или юго-восточнорусского языка» [21, с. 302]. Але систематичного видання 

здійснено не було. Окрім названих вище збірок, у 1872 році з’явилася книга 

«Пасечник, или Опыты пчеловодства в южной полосе России». А словник 

українського мови побачив світ тільки у 1966 році в серії «Пам’ятки української 

мови» як пам’ятка української лексикографії (водночас мусимо зазначити, що 

деякі вчені припускають, що матеріали цієї лексикографічної праці могли бути 

використані раніше – Б. Грінченком під час роботи над багатотомним словником 

української мови: «Нам вдалося виявити, що серед лексикографічних праць, 

використаних для словника Б. Грінченка, був, очевидно, не один важливий 

словник, який не потрапив, проте, до списку джерел, а саме: рукописний словник 

П. Білецького-Носенка, завершений на початку 40-х років ХІХ ст. …У документі 

«Усякі нотатки», що зберігається в Рукописному фонді Державної публічної 

бібліотеки АН УРСР за № І 34434, на сторінці під заголовком «Короткий список 

переглянутих джерел» серед інших джерел словника Б. Грінченка названий і 

рукописний словник П. Білецького-Носенка» [148]. 

Варто зауважити, що синам Павла Павловича, які теж мали хист до 

літератури, більше пощастило з оприлюдненням своїх творчих надбань. Так, 

автор «Матеріалів…» згадує, що «Павел Павлович имел впоследствии утешение 

видеть в печати произведения пера своего старшего сына Павла, который в 

издававшемся в то время при Тифлисской газете «Литературном листке» 

звучным, не лишенным поэтического чувства стихом помещал подражания свои 

романсам Гете и Шиллера и некоторые на малороссийском языке. Из 
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напечатанных в поименованном «Листке» мы находим и произведения 

собственной его фантазии: «Гребенский козак», романс «Накануне Левашинского 

сражения», «Кор-Оглы, или Певец-разбойник. Поэма в стихах, историческое 

предание времен шаха Аббаси» и другие. К сожалению, неизданные его рукописи 

после смерти его в 1842 году из крепости Новые Закаталы не возвращены его 

отцу, и нам ничего не известно об их участи» [130, с. 107–108]. Примітно, що 

поезія – переклад Гете – «Я згадую тебе» авторства П. Білецького-Носенка 

(невідомо – батька чи сина) з’являється друком у 1927 р. у збірці «Розвага. Книга 

української поезії», упорядник якої – М. Лебединський. Цей же романс з 

указівкою авторства П. Білецького-Носенка-батька опубліковано в книзі «Бурлеск 

і травестія в українській поезії першої половини ХІХ ст.» [27, с. 159]. Сучасний 

літературознавець І. Лімборський, розглядаючи цю поезію в контексті естетики 

рококо в українській літературі, висуває припущення: «З більшою силою рококо 

проявилося у вірші «Романс. (Наслідування Гете)», який написав, імовірно, 

старший син П. Білецького-Носенка в роки його служби на Кавказі [113, с. 61]. 

Сьогодні після уважного вивчення архівної спадщини письменника ми можемо 

розвіяти будь-які непевності, зазначивши, що згадана поезія належить перу 

старшого сина письменника – Павлу. Автограф поезії ми знаходимо в альбомі, 

який зберігається у відділі рукописних фондів і текстології Інституту літератури, 

Ф.85, №3 [3] та займає 18-й аркуш. Про авторство романсу свідчить підпис та 

дата: «1831 года. Малороссиянин на берегах Зангвы в Армении». У додатках до 

дисертації вміщено текст цієї поезії сина П. Білецького-Носенка, а також ще два 

його твори, про які згадує біограф: «Гребенский козак» [3, арк. 18–19] та 

«Романс» [3, арк. 19–20], написаний напередодні Левашинської битви (див. 

додаток 2).  

У контексті розмови про розрізнення творчості батька та сина Білецьких-

Носенків актуально звернутися ще до одного питання, пов’язаного з їх 

портретами. Сьогодні нам відомий один достовірний портрет П. Білецького-

Носенка старшого. Ми можемо його знайти у «Матеріалах…», підпис до нього 

свідчить: «С портрета масляными красками, писанного на 41-м году жизни». Саме 
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цей портрет використано у найбільш ґрунтовних виданнях, наприклад розвідці 

В. Маслова, присвяченій роману «Зиновій Богдан Хмельницький…» [125], 

виданні творів письменника 1973 року [21], монографії Б. Деркача [61] тощо 

(див. – додаток 4). Проте поширений й інший портрет – юнака у військовій 

формі, його представляють зазвичай різні Інтернет-ресурси, а також, що зовсім 

несподівано, Енциклопедія історії України, том 1-й, с. 279 [67, с. 279] (див. – 

додаток 4). 

Насправді це зображення старшого сина П. Білецького-Носенка – Павла. 

Кольоровий оригінал портрета, виконаного фарбами, знаходимо у вже 

згадуваному альбомі [3, арк. 17], під ним підпис: «P. B. N. fecit le 22 d’ October 

l’am 1824», який переконує нас у тому, що на малюнку зображено старшого сина 

П. Білецького-Носенка (для скептиків можна навести ще один аргумент: у 1824 

році, коли було виконано зображення, батьку виповнилося 50 років, і він на цю 

пору майже 25 років перебував у відставці).  

Біограф П. Білецького-Носенка у «Матеріалах…» залишив свідчення про 

письменницькі здібності сина Олександра: «Второй сын Павла Павловича, 

Александр, кроме таланта к живописи, тоже имел призвание к литературной 

деятельности. Служа по Министерстве народного просвещения и находясь 

постоянно при своем отце, он не переставал заниматься науками и литературой, 

но, страдая с детства ипохондрией, а также и вследствие усиленных умственных 

занятий, имел несчастье лишиться рассудка на 25-м году своей жизни и во время 

одного из припадков душевной болезни сжег все свои рукописи. В одном из 

писем Николая Андреевича Маркевича к Павлу Павловичу в 1826 году мы 

находим между прочим о нем следующие строки: «…Я слышал, что ваш сын 

Александр Павлович послал в типографию одно из своих сочинений и что эта 

книга должна скоро выйти в свет. Наперед объявляю себя читателем; 

поблагодарите его за меня, а когда моя лихорадка мне изменит, я сам лично 

приеду благодарить его за удовольствие, которое он решился принести 

любителям словесности»
 
и проч.» [130, с. 108]. Для прикладу в додатку 3 

наведено датовану 25 лютим без вказівки року поезію, яка зберігається у відділі 
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рукописних фондів і текстології Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка (Ф.85, 

№ 3 (в альбомі) та на окремому аркуші (Ф.85, № 5). 

Повний перелік творів, що належать П. Білецькому-Носенку, як уже було 

сказано вище, наведено у праці «Материалы для биографии Павла Павловича 

Белецкого-Носенко как украинского литератора и педагога, с его faximile и 

составленные одним из его воспитанников» (див. додаток 1). 

Ми опрацювали фонди Інституту рукопису Національної бібліотеки України 

імені В. І. Вернадського та Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка Національної 

академії наук України. Матеріали, які там зберігаються, є доволі цікавими: 

афоризми, байки, віршовані казки, переклади, переспіви, альбомна поезія, роман 

про Богдана Хмельницького, притчі, наукові розвідки, листи та етнографічні 

записи тощо. 

В Інституті рукопису Національної бібліотеки імені В. І. Вернадського 

зберігається порівняно велика кількість рукописів П. Білецького-Носенка. Усі 

матеріали можемо об’єднати в кілька груп:  

 художні твори письменника: «Зиновий Богдан Хмельницкий. 

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

1829 р. (Ф.І., № 1706), «Притчи и басни», 1817 р. (Ф.І., 782) та ін.; 

 наукові розвідки (серед яких можна виділити літературознавчі, 

лінгвістичні праці, дослідження у галузі медицини, сільського господарства, 

естетики тощо): «Экономия и статистика о земледелии в Прилуцком повете», 

«Экономический взгляд на 1814», «Лингвистика» (Ф.І., 889), «О первых 

гражданских буквах в России», 1839 р. (Ф.І., 785), «Ломоносов и Державин – 

величайшие лирики российские. Сравнение», 1818 р. (Ф.І., 783), «О языке 

малороссийском» (Ф.І., 716), «Словарь малороссийского языка…» (Ф.І., 6693), 

«Эстетика», 1840 р. (Ф.І., 718), «О хлебных ямах», «Нечто о пчеловодстве», 

1830 р. (Ф.І., 790), «Предохранение от падежа рогатого скота», «Мысли о паровом 

плуге», 1828 р. (Ф.І., 587) та ін.; 

 фольклорно-етнографічні матеріали: фольклорні та етнографічні записи 

1839–1840 рр. (Ф.І., 781), етнографічні записи 20-х рр. ХІХ ст. (Ф.І., 784) та ін.; 
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 документи, що стосуються життя П. Білецького-Носенка: відповіді 

прикажчика с. Луговиків пану П. П. Білецькому-Носенку, 1812–1816 рр. (Ф.ІІ., 

28117–28122), накази поміщика П. П. Білецького-Носенка економу, 1822–1845 рр. 

(Ф.ІІ., 28124), «Материалы для биографии Павла Павловича Белецкого-Носенко 

как украинского литератора и педагога, с его faximile и составленные одним из 

его воспитанников», 1861 р. (Ф.І., 294) та ін.; 

 документи, що належать членам родини П. Білецького-Носенка.  

Окрему групу складають матеріали дослідників, літературознавців про 

письменника, зокрема в архіві М. Плевако знаходимо бібліографію видань 

П. Білецького-Носенка та літератури про нього, серед документів В. Маслова – 

копії рукописів П. Білецького-Носенка, матеріали до його біографії тощо. Окремі 

з цих праць були використані у межах представленого дисертаційного 

дослідження.  

Узагалі варто наголосити на тому, що фонди Інституту рукопису 

Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського містять цінні рукописи 

художніх творів, наукових, фольклористичних, етнографічних розвідок 

П. Білецького-Носенка, його синів, документи, що стосуються їхньої родини, які 

потребують уважного прочитання та вивчення. Оприлюднення їх або комплексне 

дослідження дозволило б отримати нові дані, що стосуються не тільки життя і 

праці П. Білецького-Носенка, а й тогочасного культурного середовища.  

У додатках до роботи вміщено детальний опис документа №1706 з фонду І, 

що містить чернетку роману П. Білецького-Носенка «Зиновій Богдан 

Хмельницький…» (див. додаток 5).  

Фонд П. Білецького-Носенка під № 85 відділу рукописних фондів і 

текстології Інституту літератури імені Тараса Шевченка Національної академії 

наук України нараховує десять одиниць, найбільшу мистецьку вартість серед яких 

становлять автографи балад «Ївга», «Лицвин да Українець», третя частина роману 

«Зиновій Богдан Хмельницький…», збірка «Сказки», альбом із власними поезіями 

та поезіями, записаними знайомими тощо. Детальний опис фонду з акцентом на 

тих матеріалах, які лягли в основу нашого дослідження, подано в додатку 5.  
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Після повного вивчення рукописної спадщини П. Білецького-Носенка, яка 

зберігається у згаданих архівних установах, було визначено критерії та відповідно 

до них обрано художні твори для подальшого дослідження. Цими критеріями 

стали: факт оприлюднення твору, тобто чи був він опублікований, наскільки 

добре він відомий літературознавцям, та новизна твору – образно-тематична або 

жанрова – у контексті творчості письменника та літературного процесу першої 

третини ХІХ ст. загалом.  

Найбільш відповідними до цих критеріїв стали такі твори:   

а) «сказки» «Эфесская вдова, или Женская верность (Подражание 

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

Лафонтену)» – практично невідомі українському літературознавству, окрім 

коротких згадок у деяких дослідженнях (Б. Деркач), водночас вони належать до 

малопоширеного в українській літературі жанру віршованої казки (новели) та є 

цікавим доробком творчої спадщини письменника;   

б) збірка «Сто басен в четырестишиях. Подражание Мольво» – так само 

маловідомі твори письменника, за своїм змістом та формою – безпрецедентне 

явище в українській літературі першої третини ХІХ ст.;  

в) російськомовний роман «Зиновий Богдан Хмельницкий. Историческая 

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

літературознавцям, проте через неопублікованість важкодоступний для вивчення. 

Окрім того, важливо відзначити зростання уваги до нього істориків літератури, 

що спостерігається протягом останнього часу.  

Переконуємося: рукописна спадщина П. Білецького-Носенка, що зберігається 

в архівних установах Києва, становить особливий інтерес для сучасних 

літературознавців. Її вивчення та публікація може надати нові відомості не тільки 

про життя і творчість П. Білецького-Носенка, а й український літературний 

процес загалом.  

Отже, П. Білецький-Носенко таки є непересічною постаттю української 

літератури першої третини ХІХ ст., творчість якої сьогодні, на жаль, ще 

недостатньо досліджена, а твори – опубліковані тільки частково. Вивчення його 
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життєвого шляху та праць, присвячених його художньому доробку, засвідчило: 

ще багато фактів із біографії митця залишаються «білими» плямами, а їх 

з’ясування дозволило б пролити світло на становлення письменника. Водночас 

сьогодення вимагає нової інтерпретації вже добре знаних творів П. Білецького-

Носенка та уважного прочитання рукописного доробку, який ще не опубліковано.  

Нами встановлено, що домінантними рисами художньої творчості 

П. Білецького-Носенка слід визначити такі: запозичення, новаторство та 

експериментаторство, окрім того, не можна оминути увагою комплексність, що 

притаманна його доробку, та еволюцію, якої зазнав письменник, – від бурлескно-

травестійної літератури до романтичної.  

Сьогодні частина спадщини П. Білецького-Носенка зберігається у відділі 

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

Інституті рукописів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Це 

його художні твори, наукові праці різного ґатунку, різноманітні документи та 

замітки літературознавців. На нашу думку, особливої уваги заслуговують 

віршовані казки (новели) «Ефеська вдова…», «Жоконд…», збірка «Сто басен…» 

та роман «Зиновій Богдан Хмельницький…», що особливо виразно виявляють 

домінантні риси творчості П. Білецького-Носенка.  
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РОЗДІЛ ІІ. Розробка літературних традицій у поетичній рукописній 

спадщині П. Білецького-Носенка 

 

2.1. Особливості різновиду віршованих новел у доробку письменника: 

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

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

П. Білецький-Носенко уперше в історії нової української літератури 

звернувся до жанру віршованої казки (новели), яку він сам за літературними 

традиціями того часу називав «сказкою». Як свідчить біограф поета, його перу 

належить 23 «сказки на малороссийском языке» [130, с. 40], 14 з них були 

опубліковані у збірці «Гостинець землякам. Казки сліпого бандуриста, чи співи об 

різних речах» (1872 р.). Доля інших – невідома.  

Хоча П. Білецький-Носенко став першовідкривачем віршованої казки 

(новели) в українській літературі, сам жанр на той час мав кількастолітню історію 

і вже укорінився у французькій та російській літературах, які український поет 

добре знав.  

Перш ніж провадити розмову про жанр віршованої казки (новели) загалом та 

у творчості П. Білецького-Носенка зокрема, варто з’ясувати деякі теоретичні 

питання, пов’язані власне з самою його дефініцією.  

Як зазначає А. Скакун у розвідці «Проблема теоретичного розмежування 

жанрів байки і «казки» в працях європейських критиків та дослідників XVIII–

XX ст.», жанр віршованої казки (новели), французький за походженням, був 

запозичений російською літературою у середині XVIII ст., так само, як і його 

термінологічне визначення, що «стало буквальним відтворенням французького 

слова «conte» [казка]. Але, якщо в французькій мові слово «conte» вимагає 

установки на усну оповідь або письмове оповідання, яке імітує подібну форму 

розповіді, незалежно від наявності в ній елемента чарівного, то в російській мові 

слово «казка», навпаки, акцентує увагу реципієнта на казковій, чарівно-

фантастичній і вигаданій стороні зображуваних у ній подій (за винятком, мабуть, 

тільки так званих побутових казок, у яких безумовно домінує розважальний 
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первень). Завдяки вказаним особливостям семантики слів «conte» та «казка» 

вітчизняний читач, який знайомиться з текстами російських аналогів французьких 

«contes», але не має уявлення про своєрідність генезису цього жанру та шляхи 

його проникнення в Росію, як правило, дивується, оскільки сприйманий ним 

віршований текст за своєю формою та змістом дуже віддалено нагадує 

хрестоматійні зразки народних та літературних казок» [163, с. 36].  

А. Соколов пропонує відрізняти жанр віршованої казки (новели) не тільки від 

народної казки, а й казки літературної, яка постала на народному казковому 

матеріалі: «Обидва ці жанри – народна та літературна казка – не мають прямого 

стосунку до казки, яку вивчаємо ми, – віршованої новели. Спільність у назві не 

означає спільності жанру» [167, с. 13].  

Особливості перекладу дефініції жанру з французької мови стали причиною 

поширеності назви «сказка» спочатку російською мовою (адже саме російська 

література перейняла цю форму у середині XVIII ст.), а згодом і «казка» – 

українською. Визначення «сказка» ми зустрічаємо як серед російських авторів 

(І. Хемніцер, І. Дмитрієв, О. Ізмайлов, О. Аблесимов, О. Сумароков), так і перших 

теоретиків жанру (Д. Хвостов, М. Остолопов), часто жанр «conte» та байки не 

розрізняється взагалі (це стосується насамперед різноманітних поетичних 

збірників). Збірник «Стихотворная сказка (новела) в русской литературе» 

(1969 р.), що об’єднав твори зазначеного періоду, оперує терміном, винесеним у 

заголовок.  

Сам П. Білецький-Носенко вдається до терміна «сказка» – казка. Дослідники 

його творчості використовують для позначення цього жанру такі визначення: 

літературна казка, літературна віршована казка (новела), віршована казка (новела) 

(Б. Деркач), віршова казка («Історія української літератури ХІХ століття», 

1995 р.), літературна казка, віршова літературна казка, віршова казка 

(О. Горбонос) тощо. На нашу думку, найбільш доречним є використання терміна 

віршована казка (новела) (у межах нашого дослідження скорочено – казка) як 

такого, що найкраще характеризує формальний та змістовий аспекти твору – 

розповідь, передану віршем. 
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Жанр віршованої казки (новели) витоками сягає творчості французького 

письменника Жана де Лафонтена (1621–1696 рр.). Протягом 1665–1685 рр. він 

опублікував п’ять книг казок. Ці твори не тільки мали значний успіх серед 

читачів, а й стали тією формою, що дозволила йому виявити найкращі якості 

свого таланту – «дотепність, винахідливість, рідкісне відчуття комічного, уміння 

витончено і тонко представляти найбільш ризиковані ситуації» [80, с. 7]. У них 

він продовжує традиції літератури Відродження, «котра зверталася до земних 

радощів, до чуттєвого кохання, до культу людського розуму. У них виразно 

проступає критичне ставлення поета до лицемірства і святенництва, притаманних 

вищим верствам французького суспільства ХVІІ ст. [85, с. 23].  

Віршованим казкам (новелам) Лафонтена були властиві особлива атмосфера 

веселощів, дотепності, фривольності, що поєднувалися з граціозністю, 

витонченістю та почуттям міри. Свої сюжети він запозичував в інших авторів 

(Петроній, Апулей, Боккаччо, Макіавеллі, Аріосто та ін.), середньовічних фабльо 

та народних казках, водночас «відстоюючи своє право не сліпо переймати ті чи 

інші сюжети, а творчо переробляти їх відповідно до особливостей власного 

обдарування» [85, с. 23]. Ці риси виявилися і в творчості послідовників 

Лафонтена.  

У російській літературі віршована казка (новела) з’являється в середині 

ХVІІІ ст. та жанрово розвивається майже протягом століття. За цей час вона 

проходить декілька етапів розвитку – від набирання обрисів до піку популярності 

та поступового згасання інтересу до неї. У цьому жанрі не лише працюють 

близько ста авторів, він, окрім того, здобувається на теоретичне осмислення.  

У розвідці «Віршована казка (новела) в російській літературі» А. Соколов 

виділяє кілька етапів, які у своєму розвитку пройшов цей жанр в російській 

літературі. 

Перший – початковий (1750–1760-ті рр.), етап формування жанру, пов'язаний 

насамперед із іменем його засновника О. Сумарокова та тих поетів, що належали 

до літературної течії дворянського класицизму і групувалися навколо першого 

казкаря: О. Ржевський, М. Херасков, В. Майков, О. Аблесимов та ін.  
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Другий етап охоплює 1770–1780 рр., найяскравішим казкарем цього часу 

став І. Хемніцер, який опублікував 2 збірники казок «Байки та казки» (1779, 

1782 рр.).  

Протягом наступного двадцятиліття популярність віршованої казки (новели) 

різко зростає, формуються її різновиди та розширюється тематика. Центральною 

постаттю, що представляє жанр, стає І. Дмитрієв, поряд із ним у цьому жанрі 

працюють О. Клушін, І. Пнін, О. Ізмайлов, М. Остолопов, Д. Горчаков та ін.  

Ще більше збагачуються казки у період 1810–1820 рр.; ключовою постаттю 

стає О. Ізмайлов («Байки та казки», 1814 р.). Протягом цього періоду в жанрі 

віршованої казки (новели) працюють і представники класицистичної манери 

(Д. Хвостов), і поети-сатирики (Д. Горчаков), і другорядні поети, що перебували 

на периферії літературного процесу (Ф. Іванов, М. Майков), і навіть поети-

романтики (Ф. Глинка, О. Сомов, М. Загоскін).  

Проте наступні 1830–1840 рр. – час згасання популярності жанру в 

російській літературі. У цей період хоча й з’являються окремі збірники 

віршованих казок (новел), проте в представлених творах не відчувається нових 

віянь.  

Окремо назвемо найбільш помітні свого часу збірники віршованих казок 

(новел): О. Сумароков («Притчі», 1762 р.), О. Аблесимов («Казки», 1769 р.), 

І. Хемніцер («Байки та казки», 1779 р.), І. Дмитрієв («Байки та казки», 1796 р.), 

О. Ізмайлов («Байки та казки», 1814 р.), К. Масальський («Байки Костянтина 

Масальського», 1851 р.).  

Теоретичні праці, присвячені жанру віршованої казки (новели) цього часу, 

пов’язані насамперед зі спробами означити різницю між нею та суміжними 

жанрами – байкою, притчею, апологом в цілому. Так, Д. Хвостов вбачає різницю 

між байкою (притчею) та казкою в особливостях образної системи. Якщо для 

першого жанру характерні алегоричні персонажі, то в другій діють люди. Окрему 

статтю жанрові казки присвячено у «Словнику поезії давньої і нової» (1821 р.). 

Автор М. Остолопов розмежовує цей жанр та епічну поему за кількома ознаками, 

порівнюючи його з романом та притчею, а також здійснюючи спробу 
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класифікувати казки за змістом – чарівні, алегоричні, анакреонтичні, 

епіграматичні, моралізаторські та філософічні. Тож, за словами А. Соколова, 

«М. Остолопов дав найбільш повну та завершену теорію казки» [167, с. 11].  

Російській віршованій казці (новелі) притаманне вдавання до запозичених 

сюжетів, яким забезпечується національний колорит, тяжіння до єдності дії у 

композиційній побудові, особлива роль відводиться оповідачу, який перериває 

виклад сюжету своїми зауваженнями, порадами, звертаннями до читача тощо.  

Серед казок трапляються твори з любовним сюжетом. Поширені побутові, 

сатиричні й навіть казки на літературні теми. Саме цей жанр стає відкритим до 

просторіччя, народної фразеології, використання приказок, прислів’їв тощо.  

П. Білецький-Носенко звертається до жанру віршованої казки (новели) у час, 

коли вона перебуває на піку популярності в російській літературі, з якою, 

безумовно, він був добре знайомий, – на початку 10-х рр. ХІХ ст. М. Петров, 

свідчить, що вже у 1812 році в доробку автора було понад два десятки зразків 

цього жанру українською мовою [147, с. 40]. До збірки «Гостинець землякам…» 

(1872 р.) ввійшло 14 творів, жанр яких автор визначив як казка. Серед них – 

наслідування Вольтера («Навісная», «Урок панам»), Дмитрієва («Мильнії 

баньки»), Лафонтена («Добриня та Цуцик»).  

Сліди запозичення та наслідування віршованої казки (новели) дослідник 

творчості поета Б. Деркач знаходить і в інших творах П. Білецького-Носенка, у 

назві яких не зазначено вказівки на першоджерело. Так, казка «Три бажання» 

«перегукується своєю сюжетною канвою, окремими мотивами, ситуаціями з 

літературною казкою (новелою) російського поета П. Сумарокова «Три бажання» 

[61, с. 68], коріння сюжету «Кумедійщика» сягають глибокої давнини – 

античності, декілька казок письменника позначені впливом насамперед 

фольклору («Невозможноє, чого сам біс не може зробить», «Вовкулака»), проте 

знаходимо й оригінальні твори, зокрема «Лицвин да Українець». У зошиті, 

датованому 1828 роком, у якому також вміщено автограф балади «Ївга», у 

короткій передмові автор зазначає: «Следующую сказочку я слыхал от одного 

почтенного моего родственника, бывшего сотником Х… Бывало, он рассказывал 
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ее двумя наречиями (как она и написана) – литовским, или задесенским, и 

малороссийским, которым обыкновенно старик говорил» [14, с. 8], поважним 

родичем, на якого вказує автор, імовірно є батько його першої дружини колишній 

Хмелівський сотник Петро Шкляревич.  

Загалом можна визначити такі основні риси віршованих казок (новел) 

П. Білецького-Носенка:  

 написані українською мовою; 

 в основі казки – зазвичай опрацювання уже відомого сюжету, хоча 

трапляються й такі, що повністю базуються на фольклорному матеріалі або на 

власному досвіді поета; 

 засвоюючи матеріал, автор вдається до його переосмислення та переробки, 

наприклад, зберігаючи сюжетно-тематичну основу, надає йому українського 

національного колориту, вводить народнопісенні елементи, пов’язує з 

національною казковою традицією; 

 виразно проступає фантастичний елемент, джерело якого – в українському 

фольклорі, народних анекдотах, народних повір’ях (легендах та переказах); 

 одна з найяскравіших ознак – фольклоризм; 

 наповнення текстів етнографічно-побутовими елементами. 

Наприклад, події казки «Три бажання» автор розгортає в час Зелених свят, 

відповідно героїня твору – русалка: та істота, що, виконуючи бажання баби й діда, 

зникає разом зі співом третіх півнів. Казка «Навісная» пов’язана з часом 

козаччини, адже героїня була заміжня за сотником. Описуючи типовий інтер’єр 

багатої хати, автор називає портрети, що в ній висіли: Наливайка, Хмельницького, 

Сагайдачного, Виговського, Підкови, Півторакожуха, не забуваючи і про свого 

предка – полковника Носа. У казці «Урок панам» події розгортаються в час 

панування ляхів і татарських руйнувань. Часом поет чітко окреслює географію 

казки, наприклад:  

Не тямлю, при яком гетмані,  

В Прилуці, місті полковом… [20, с. 20] 
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Перипетії казки «Добриня і Цуцик» розгортаються над Дніпром і в Києві 

тощо.  

П. Білецький-Носенко не цурається традиційних для української традиції 

імен, серед яких Грицько, Мелася, Охрім тощо, описуючи приміщення – хату чи 

шинок, використовує назви предметів інтер’єру (комин, піч, ослін), не уникає 

можливості перерахувати жіночий одяг чи страви. Не обходиться в його творах 

без персонажів народної міфології та демонології (русалки, відьмаки, чорти, 

відьми, Лель, Лада та ін.), а мовлення персонажів щедро пересипано 

різноманітними фразеологізмами, прислів’ями, приказками.  

Окрім казок українською мовою, П. Білецький-Носенко спробував свої сили і 

в російськомовній казці. У відділі рукописних фондів і текстології Інституту 

літератури ім. Т. Г. Шевченка зберігається рукописна збірка письменника 

«Сказки», датована 1819 роком, до якої ввійшли 5 творів, три з яких – 

наслідування Ж. Лафонтена. Як зазначає Б. Деркач, саме П. Білецький-Носенко 

«одним з перших почав переспівувати їх російською мовою» [59, с. 49]. Один із 

них – «Сократов дом» – був опублікований в збірці поезій, що з’явилася у 

1973 році, ще два – «Жоконд, или Искатели женской верности (Подражание 

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

Лафонтену)» поки що залишаються неопублікованими та полишеними без уваги 

літературознавців. Чи не єдиним, хто згадав про них, є Б. Деркач (монографія 

«П. П. Білецький-Носенко. Життя і творчість»), оцінивши їх таким чином: «Ними 

український поет, як і Лафонтен, переслідував розважальні цілі. Він акцентує 

увагу на захоплюючій фабулі, наснажує казки-новели різними мелодраматичними 

ефектами в дусі «легкої поезії», комічними ситуаціями та пригодами героїв тощо. 

Обидві казки присвячені моральній деградації всіх суспільних верств – від самого 

«короля, иль просто царя по имени Астольф» до дочки сільського трактирника. 

Перед читачем проходить ціла галерея розпусників і розпусниць, переважно з 

привілейованої знаті, для яких не існують родинні устої. Їх житейська мораль – у 

легковажному марнуванні життя, у гонитві за розкішшю; за гроші жінки здатні на 

будь-які вчинки. Щоб виразніше відтінити загальну розпусту світської знаті, поет 
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умотивовано використовує міфологічні образи, стріли Ерота, засоби утрирування, 

часом вульгарну натуралістичність. Фривольний характер казок посилюється 

наявністю в них значного елементу скабрезності, відвертих непристойностей» [61, 

с. 105–106]. Звертає увагу дослідник також на відсутність у цих творах будь-яких 

фольклорних атрибутів.  

Вірогідно, що оцінка зазначених російськомовних казок як таких, що 

переслідують насамперед розважальні цілі, а також висока складова 

фривольності, певною мірою – натуралістичності та вульгарності стали 

причиною, чому Б. Деркач як укладач не ввів ці твори до збірки «Поезії», у якій, 

проте, уперше опублікував кілька невідомих творів: уже згадані вище «Лгун» і 

«Сократов дом» та вибірку із збірки «Сто басен в четырестишиях. Подражание 

Мольво».  

На нашу думку, російськомовні віршовані казки (новели) П. Білецького-

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

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

надалі використовуватимемо короткі назви «Жоконд…» та «Ефеська вдова…») 

належать до цікавого явища в художньому доробку П. Білецького-Носенка та 

заслуговують на уважне вивчення. 

Насамперед варто зауважити, що для наслідування П. Білецький-Носенко 

обрав твори Ж. Лафонтена, написані на запозичені сюжети. Безумовно, 

письменнику були відомі імена тих, хто вперше розробляв ці сюжети, цілком 

можливим видається і те, що він був знайомий із першоджерелами. Проте у своїх 

наслідуваннях він суворо дотримується сюжетної лінії, вибудованої 

Ж. Лафонтеном.  

В основу віршованої казки «Ефеська вдова…» закладено сюжет, 

запропонований ще Петронієм у «Сатириконі» – давньоримському романі, 

написаному найімовірніше у І ст. н. е. Під час своїх пригод головні герої 

«Сатирикона» Енколпій, Евмолп та Гітон потрапляють на корабель Лиха, де 

зустрічають старого поета. Саме він розважає їх оповіддю про невтішну вдову з 

Ефеса – ефеську матрону. Загалом можемо сказати, що сюжет про невтішну вдову 
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набув особливого поширення, його відголоски можна знайти і в китайській новелі 

про невірну вдову, і в латинській збірці «Сім мудреців», і в «Декамероні» 

Боккаччо, і в повісті Вольтера «Задіг». 

У російській літературі до цього сюжету зверталися О. Сумароков – 

«Відчайдушна вдова» (1781 р.) [170, с. 232] та І. Хемніцер – «Вдова» (1799 р.) 

[183, с. 135]. Не виключено, що П. Білецькому-Носенку були відомі ці поезії, 

проте він жодним чином не скористався ними під час написання власної 

переробки віршованої казки (новели) Ж. Лафонтена, що помітно і з самого 

сюжету, і з форми, і з розставлених акцентів.  

Письменник детально розробляє сюжет твору, головна героїня якого – 

молода жінка з Ефеса, славна своєю порядністю та красою, любов'ю до чоловіка, 

але раптово він помирає. Жінка невтішна у своєму горі, вона готова йти на той 

світ услід за чоловіком, тому приймає рішення померти голодною смертю в 

мавзолеї поряд зі своїм подружжям. За нею йде вірна та віддана служниця. 

Неподалік того місця воїн-молодець стереже тіло повішеного злочинця, щоб 

родичі не вкрали його. Поставлена умова: якщо тіло зникне, то сам охоронець 

буде повішеним. Уночі воїн бачить світло в мавзолеї і вирішує подивитися, що ж 

там відбувається. Зустрівши жінок, чоловік намагається відмовити їх від такої 

жахливої смерті. Згодом служниця погоджується з ним. Залишається тільки 

переконати вдову. І тут Амур втручається у справу: воїн та вдова закохуються 

один в одного. Тим часом родичі повішеного злочинця крадуть тіло. Коли 

охоронець довідується про це, то впадає в розпач, адже тепер його самого чекає 

смерть. Проте служниця знаходить вихід з ситуації: на місце злочинця вішають 

тіло померлого чоловіка. Тепер закохані врятовані. 

У віршованій казці (новелі) «Жоконд…» П. Білецький-Носенко звертається 

до ще одного добре відомого у світовій літературі сюжету, не відступаючи від 

варіанту Ж. Лафонтена, який він наслідує. Письменник згадує і про своїх 

попередників, які розробляли цю тему, – Аріосто, Лафонтена, Бульєна. До того ж 

поет наголошує, що Аріосто належить авторство казки про Жоконда, усі інші – це 

перекладачі або наслідувачі.  
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Головна роль у сюжеті твору відводиться двом молодикам – принцу 

Астольфу та братові одного з вельмож, Жоконду, які, бажаючи відомстити 

невірним дружинам, вирушають у подорож з єдиною метою – довести, що не існує 

вірних жінок. В одному з сіл вони спокушають молоду дівчину, однак та разом зі 

своїм коханцем обдурює друзів. Цей вчинок вселяє в Астольфа та Жоконда 

переконання, що вірних дружин немає ніде. Вони повертаються до своїх жінок та 

живуть щасливим подружжям.  

Свого часу віршована казка (новела) Ж.  Лафонтена «Жоконд» відіграла 

велику роль у житті французького поета, її успіх надихнув поета написати ще 

кілька творів у тому ж дусі [110, с. 5]. Проте вони не сподобалися королю 

Людовику XIV, і, щоб повернути монаршу милість, Лафонтен розпочав роботу в 

новому жанрі – байки, наслідуючи Федра та Езопа.  

Напевно, опрацювання цього твору П. Білецьким-Носенком стало 

результатом інтересу до скандалу навколо опери «Жоконд, або Шукачі пригод» 

(музика Ніколо, текст Етьєна, переклад П. Корсакова), написаної на основі твору 

Ж. Лафонтена, перша вистава якої у Петербурзі відбулася у 1815 році. Полеміка 

розгорнулася головним чином між П. Корсаковим, Д. Барковим та М. Гречем, 

торкаючись як питання моральності, так і можливого політичного підтексту твору 

[35, с. 42–43]. Узагалі ж образ Жоконда зажив у першій половині ХІХ ст. 

популярності: сюжет неодноразово використовувався у французькому театрі, 

також й оперному (наприклад, опера з аналогічною назвою, написана Жаденом на 

слова Дефоржа), про оперу 1814 року згадує О. Пушкін у творі «Метелиця», а 

наприкінці 1829 року в Москві було поставлено балет «Астольф і Жоконд». 

Лібрето до опери Ніколо російською мовою з’явилося друком у 1816 році. 

Нагадаємо, що рукописна збірка «Сказки», до якої ввійшов твір П. Білецького-

Носенка, датована 1819 роком. 

Варте уваги те, що кінцівка твору Ж. Лафонтена і П. Білецького-Носенка 

відмінна від лібрето до опери «Жоконд, або Шукачі пригод», у якій герої 

потрапляють під суд і як результат – їх рятують наречені (які, між іншим, є цілком 

невинними). 
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Визначаючи жанр своїх творів як «сказка», П. Білецький-Носенко, 

безумовно, вкладав у нього вже обґрунтоване на той час в європейській теорії 

літератури значення. Зокрема, А. Соколов посилається на французьку 

«Енциклопедію» XVIII ст.: «Казка (conte) – вигадана розповідь у прозі або віршах, 

головне значення якої полягає в різноманітності та істинності зображення, в 

оригінальності жарту, жвавості та відповідності стилю, у гострому контрасті 

подій» [167, с. 12]. Б. Деркач припускає, що письменник, кваліфікуючи жанр своїх 

творів як казка, повинен був розуміти його відмінність від жанру традиційної 

слов'янської казки, як і його попередники. 

Належить зважити і на те, що в досліджуваних творах ми спостерігаємо 

цікавий експеримент – зближення двох, здавалося б, зовсім різних жанрів – 

віршованої казки (новели), що сформувалася за французьким зразком, та 

традиційної слов’янської казки. Наприклад, у «Жоконді…» автор застосовує 

звичайний для слов'янської казки прийом початку оповіді, указуючи, що події 

відбуваються в дуже давні часи та далекій країні, згадуючи про короля того краю, 

і дає йому досить детальну характеристику: 

Не в наши времена, в далеком государстве, 

 В Ломбардском царстве 

Жил-был король, иль просто царь, 

По имени Астольф, могучий государь, 

Который подданных не почитал нулями. 

Велик ли, мал ли был за то? Смыкайте сами... 

 А в сказке дела нет, 

Дела царей – истории предмет; 

Что славно он владел, об этом знает свет.  

Поет також використовує дещо трансформовану казкову кінцівку: 

И зажили опять, как в первый день венца, 

Как в месяц медовый, до самого конца. 

Початок іншої віршованої новели «Ефеська вдова...» схожий на традиційний 

зачин народної казки: 
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Друзья! Скажу вам сказку, 

Котора не одной из овдовелых жен 

Не в бровь  колола – в глаз, не раз шибнула в краску. 

Усе це наштовхує нас на думку, що в наведених уривках П. Білецький-

Носенко свідомо прагнув наблизити жанр літературної віршованої казки (новели) 

до традиційної слов'янської казки, використовуючи її формули початку та кінця 

оповіді. 

Окрім того, у віршованих казках П. Білецького-Носенка помітні риси інших 

жанрів, наприклад байки.  

Так, «Ефеська вдова...» містить заключну невеличку частину-підсумок, що 

схожа на мораль у байках. 

А в «Жоконді...» наратор називає свою оповідь «небилицею» і вказує на її 

основні ознаки – умовність, алегоричність: 

 К тому же небылица, 

А в ней и раки говорят, 

Мартышка управлять квартетом мастерица, 

И море сжет синица.  

Відмітимо той факт, що російськомовні віршовані казки (новели) 

П. Білецького-Носенка, на відміну від його попередніх україномовних творів, 

написаних на основі запозичених сюжетів, повністю позбавлені будь-яких 

українських фольклорних елементів, географічних, побутово-етнографічних 

маркувань чи співвідношення з певною добою з української історії.  

Загалом досліджувані віршовані казки (новели) вирізняються простою 

композицією, легкою оповіддю, динамічністю діалогів, яскравістю та виразністю 

характерів, дотепністю вчинків героїв та несподіваним фіналом.  

Образи, створені П. Білецьким-Носенком, – яскраві, динамічні, живі. З 

іншого боку, не можемо не помітити в них певної трафаретності, що дозволяє нам 

говорити про певні образи-типи: служниця, зрадлива жінка, чоловік-спокусник, 

шукач пригод.  
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Так, наприклад, в обох творах є дівчина-служниця, що допомагає жінці 

зраджувати чоловікові: у творі про Жоконда королева має помічницю Ісмену, яка 

ховає ключ від потаємної кімнати, де зустрічаються коханці, а віддана служниця 

ефеської вдови, проявивши кмітливість та хитрість, допомагає господині 

врятувати нового коханця. 

Система образів віршованої казки «Ефеська вдова…» локальна: вдова, її 

служниця та молодий воїн.  

Образ вдови розроблений митцем найбільш детально. Описуючи жінку, 

П. Білецький-Носенко наголошує на її достоїнствах як духовних, так і зовнішніх: 

В Эфесе некогда жила одна жена, 

Которая была умна, добра, верна; 

 Супруга своего без подозренья, 

 Без ревности, предубежденья 

  Умела чтить  

   И горячо любить. 

В развратный век неслыханная верность 

  И к мужу неизменность 

Прославили ее; и истина, и лесть 

  Согласно говорили, 

  Одно везде трубили: 

  Она эфесских жен краса и честь! 

Вона важко переживає втрату чоловіка, тому вирішує померти слідом за ним. 

Ніхто не може відмовити її від цього бажання, навіть служниця: 

Но неутешная советы отвергала, 

 И средства разные изобретала, 

Как бы к покойному супругу скорей спустится в ад. 

Різку переміну ми бачимо тоді, коли жінка закохується вдруге. Перший 

чоловік забутий, а любов до охоронця повністю заповнює її серце. Тому вона 

навіть не вагається, коли потрібно рятувати нового коханого. Не сумніваючись, 

вдова дозволяє використати тіло померлого, щоб врятувати живого: 
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  Красавица решилась, 

И третья ночь еще на день не пременилась, 

  Уж первый муж забыт, 

  Женою взят из гробу, 

   чтобы приблизить к небу, 

   на воздухе висит.  

Чи повинні ми засуджувати вдову за вчинок, чи можемо ми назвати її 

розпусною й невірною, чи варто сприймати описану ситуацію за зраду? 

П. Білецький-Носенко приходить до висновку: 

И верьте, что живой тамбурмажор-капрал 

Гораздо лучше, чем в гробе генерал. 

Воїн-охоронець уперше постає перед читачем як неабиякий сміливець: 

То наняли стеречь за деньги дорогие 

Вночи из воинов лихого ж удальца, 

Неустрашимого зарезу-молодца...  

Протягом оповіді автор розкриває інші грані його вдачі: як хитруна, коли той 

все-таки спокушає вдову поїсти: 

Такой веселый нрав приятен был вдовице, 

И воин-молодец стал ужинать в гробнице. 

  Невольница тотчас 

Почула естества зовущий к жизни глас. 

И в миг отвергла глупое хотенье 

При гробе с трупом жить и зреть его истленье...  

І як спокусника, коли той закохує в себе вдову: 

Он жизнь ей спас, и стал уж слишком мил, 

Потом любви достойный, потом уж предостойный 

 (но только все не вдруг). 

Потом получше, чем покойный 

   Ее супруг. 
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Проте навіть такий молодець, як наш воїн, може бути дуже вразливим. 

Довідавшись про зникнення тіла злочинця, він впадає у відчай, передчуваючи 

невідворотну покару: 

Предвидя тучу бед, 

Он с горестью опять в гробницу входит, 

Чтоб рассказать жене, как рок его подсек, 

  И что уж он навек 

  Погибший человек. 

Служниця вдови – жвава, хитра та кмітлива – бере активну участь в любовній 

пригоді своєї господині, сприяючи її розвитку. Понад усе, навіть зачинившись у 

склепі, вона любить життя, розваги, а найважливішим в існуванні людини вона 

вважає любов та земні втіхи, намагаючись переконати і вдову, щоб та покинула 

добровільне ув'язнення і розпочала нове життя, адже: 

   И так на свете здесь 

  Не долго мы живем... 

Служниця не втрачає самовладання й тоді, коли довідується, що вкрадено 

тіло злочинця. На відміну від воїна, вона здатна керувати ситуацією і знаходить з 

неї вихід:  

Коль непременно уж, чтобы что-нибудь висело, 

Чтобы избавить нам живого молодца, 

Повесим вот теперь из гроба мертвеца. 

Незважаючи на деяку фривольність служниці, відносність її моральних 

переконань, саме у стосунках служниці з вдовою автор убачає приклад відданої, 

саможертовної дружби.  

У віршованій казці (новелі) «Жоконд…» П. Білецький-Носенко вимальовує 

два яскраві образи – короля Астольфа та підданого Жоконда. Вони мають багато 

спільного: обидва вирізняються незвичайною вродою, заживають популярності у 

жінок. Король поводиться з Жокондом як з рівнею, не має заздрості до його 

успіхів у любовних стосунках, не карає та не виявляє зверхності. Вирушаючи в 
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подорож, він пропонує підданому забути про формальності й поводитися на 

правах давніх друзів: 

Отныне впред меня ты братом называй, 

И царских почестей отнюдь не воздавай. 

Належить визнати, що, на відміну від Жоконда, король Астольф у творі 

виступає як ініціатор, активний герой. Саме його бажання знайти подібного собі 

красою стає причиною їхніх пригод, адже це Астольф пропонує вирушити в 

мандри для пошуку вірних жінок, йому також належить пропозиція залишитися у 

місті, у якому згодом їхні пошуки завершаться, і так само король Астольф стає 

ініціатором повернення додому. Жокондові лише належить погоджуватися з 

думками та пропозиціями короля. Це виявляє, по суті, те, що вони досить схожі у 

своїх помислах. 

Король Астольф – великий розпусник. Про це ми довідуємося вже на початку 

оповіді. Не роздумуючи, він ладен оволодіти будь-якою жінкою. Для нього це 

тільки розвага, тому він нею залюбки хизується. Астольф не вбачає відмінності 

між знатною дамою та простою дівчиною, остання навіть володіє тією перевагою, 

що домогтися її легше. 

Зрада дружини його сильно обурює: як вона могла таке вчинити? Це могло б 

стати для нього добрим уроком: Астольф міг би усвідомити, наскільки болючою є 

подружня зрада й припинити власні, натомість він обирає набагато гірший шлях – 

розпочинає розпусну подорож країною.  

Якщо в короля відсутні будь-які моральні принципи, чесноти й родинні 

почуття, то якими можуть бути його піддані? 

Жоконд – дворянин, хороший сім'янин. Але зрада дружини повністю змінює 

його. Він перетворюється на розпусника. На відміну від Астольфа, у якого потяг 

до любощів закладений, напевно, від народження, Жоконд зазнає змін уже в 

дорослому віці – він деградує.  

Проте образ Жоконда автор розкриває перед нами не однобічно. Він не 

тільки зраджений чоловік та умілий коханець. Жоконд також і член суспільства, 

яке поділене на верстви. На початку оповіді автор визначає за ним доволі 
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честолюбні мотиви поїздки до двору: бажання прославитися, розбагатіти... Хоча 

стосунки Астольфа та Жоконда швидко налаштовуються на дружню хвилю, не 

можна не зауважити відчутну неприязнь Жоконда до короля. Спочатку це 

проявляється у тому, що Жоконд ніби зловтішається тим, що навіть королева 

зраджує чоловікові, це його підбадьорює, і навіть колишня врода повертається до 

нього. Наступний момент, що виявляє в ньому зловтіху, коли йому вдається 

випередити короля і першим оволодіти дівчиною: 

 Обманутый мечтал, 

 Что он любви веночек, 

 Цвет девства похищал; 

Король же получил измятый уж цветочек...  

Жоконд ніколи не забуває про те, що він, на відміну від короля, тільки 

простий підданий: 

Я вижу вы – король, вы это доказали, 

Я – подданный, ничто, а вы мой государь, 

По праву сильного ее себе и взяли...  

Автор виразно формує й образи дівчини – дочки хазяїна заїзду та її 

нареченого. У моральному плані вони нічим не відрізняються від Астольфа та 

Жоконда: так само розпусні, готові до зрад. Дівчина прагне отримати коштовність 

будь-якою ціною, навіть ціною приниження власної гідності. А коханець не 

тільки не засуджує її, навіть допомагає в цьому. 

Образ хазяйської дочки переконує нас у відмінності й розбіжності між 

людиною зовнішньою та людиною внутрішньою. Ось як дівчину сприймають 

гості: 

«Возьмем, – сказал Жоконд, – хозяйску дочь, 

 Она невинная простушка, 

 И целомудренна точь в точь, 

 Как детская игрушка, 

  С такою все чины-затеи прочь, 

  Она не больше знает, 
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Как куколка ее, с которою играет». 

Говорячи про її одруження, автор іронізує: 

Она, как юная невеста, 

Опять нашлась так чистая, как Веста, 

И не было ее невинней и скромней 

По уверенью баб. За то пред всем народом 

 Ее с приличным торжеством 

 Венчали розовым венком 

  Под сплетенным из мирт душистым сводом. 

Загалом можемо підсумувати, що в цій новелі перед читачем проходить ціла 

низка розпусників і розпусниць, причому це представники і привілейованих 

верств, і простий люд. Вони знехтували моральними цінностями, знаходячи сенс 

життя в легковажному марнуванні часу, гонитві за розкішшю та достатком. Автор 

вдається до грубої лексики, щоб ще більше акцентувати на розпусті серед людей, 

вульгарної натуралістичності, опису досить непристойних сцен, перебільшує 

означення любові, використовуючи античну символіку (Ерос, Амур, Венера). 

Моделюючи різні ситуації, у які потрапляють його герої, автор засуджує загальну 

деградацію суспільства. 

Дослідник жанру віршованої казки (новели) А. Соколов звернув увагу на те, 

якого великого значення в цій оповіді відіграє автор, «втручаючись у дію або 

коментуючи її. Виклад сюжету у казці повсякчас переривається різними 

авторськими відступами: міркуваннями, зауваженнями, порадами, які нерідко 

мають жартівливий характер. Постійним прийомом оповіді є звернення автора 

казки до читача, яке є самостійним або пов’язаним з відступом» [167, с. 21]. 

Яскравою ілюстрацією до твердження про важливу роль оповідача у розгортанні 

сюжету віршованих казок (новел) є досліджувані твори П. Білецького-Носенка.  

Вустами оповідача, який розповідає історію ефеської вдови чи пригод 

Жоконда й Астольфа, П. Білецький-Носенко має змогу розкрити перед читачем 

свої погляди, вдатися до філософських роздумів чи спробувати обґрунтувати 
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поведінку героїв. Його оповідач – активний, здатний до аналізу, роздумів, та й 

іронія йому зовсім не чужа, а його мова дуже жвава й колоритна, дещо згрубіла. 

Складається враження, що оповідач такий собі веселун, безтурботний, 

легковажний та несерйозний. Розповідаючи історію, він не переслідує якоїсь 

важливої мети, чого і не приховує: 

А сказку без затей, шутя и как умею, 

Хочу от скуки я по-свойски рассказать; 

Чтобы в туманный день, в осеннее ненастье 

Я мог приятеля тоску прогнать,  

Разгладить лоб или усмешку хоть сорвать, 

Когда удастся мне, почту это за счастье...  

Він уміє робити висновки і викладає їх у жартівливій формі: 

И верьте, что живой тамбурмажор-капрал 

Гораздо лучше, чем в гробе генерал. 

Оповідь про ефеську вдову часто супроводжує іронія: 

Вдова, не захотев отказом огорчить 

 И жизни милого лишить, 

Отдала всю себя ему, не только руку. 

 И тут же кое-как, 

У мужа на носу, вступила в новый брак.  

П. Білецький-Носенко вкладає у вуста оповідача свої думки та погляди на 

деякі поняття. Наприклад, говорячи про вроду молодої вдови, автор зовсім 

непомітно підкрадається до теми краси, теми гарної жінки. Він ділиться своїми 

естетичними міркуваннями: 

Я слышал, что в глазах 

 Людей, которых вкус нежнее, 

  Красавица в слезах 

   Гораздо пригожее. 

Хотя б и их жена, то тогда милее...  
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У творі П. Білецький-Носенко розкриває свої погляди на природу кохання. 

На його думку, краса та смуток є найкращий шлях до любові, спочатку це схоже 

на співчуття, потім кров починає грати, краса зачаровує дедалі сильніше – й ось 

уже чоловік закоханий. Автор віршованої казки (новели) приходить до висновку, 

що чоловіки кохають очима. Вдова ж закохується під впливом приємних слів, 

почуття вдячності за послугу (у нашому випадку воїн врятував їй життя). Жінки 

кохають вухами. Ці спостереження і висновки П. Білецького-Носенка виявляють у 

ньому мислителя, надто, що вони супроводжуються роздумами про кохання та 

багатство, кохання та обов'язок, кохання та дружбу.  

Розмірковуючи про кохання і багатство, поет висловлює переконання, що 

багатство не здатне замінити справжнє кохання та ті втіхи, яке воно приносить: 

  Когда б могли богатства 

  Собою заменить 

  Любови все приятства, 

  Любимой страстно быть 

  И счастие любить. 

Принагідно П. Білецький-Носенко зазначає, що є вдови, засліплені 

можливістю розбагатіти після отримання спадку. Вони одразу ж забувають 

чоловіка, тішачись надією незабаром знайти нове кохання. Проте швидких 

любовних утіх після смерті подружжя часто шукають і незаможні жінки: 

Иная ж, и не так богата 

(могила мужняя не обросла травой), 

Она уж скучила без мужа жить вдовой,  

Тотчас спешит идти за  молодого хвата, 

Который ловок, мил, и дюжий, и пригож, 

И на покойника нисколько не похож. 

Любов – обов'язок. Саме так ми можемо описати випадок головної героїні 

твору. Вдова відчуває, що повинна померти вслід за чоловіком. І свою смерть 

жінка насамперед розцінює як подружній обов'язок, який вона повинна виконати 

перед подружжям. Під впливом цього вдова і приймає своє неординарне рішення. 
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Любов – дружба. Тут любов виступає не «коханням», а прихильністю, 

відданістю, саме тим, що наявно у ставленні служниці до своєї пані. Служниця не 

хоче залишити свою господиню помирати наодинці, готова йти за нею до 

останнього. Така дружба може довести людину до відчайдушних учинків, так 

само, як і кохання. 

У віршованій казці (новелі) «Жоконд…» функції оповідача дещо інші. Тут 

уся увага сконцентровується навколо оповіді про події. П. Білецький-Носенко не 

вкладає в уста оповідача ані своїх роздумів, ані поглядів на суспільні явища. 

Натомість поет наділяє наратора іншими завданнями. Оповідач у «Жоконді...» – 

автор, якому притаманне всевідання, ляльковод, який знає наперед, що трапиться 

з його героями. У цьому переконує, наприклад, епізод твору: 

Но был ли он доволен ею? 

На это вам не скажу теперь ни да, ни нет, 

Вы скоро можете то сами усмотреть. 

Якщо автор вдається до якихось подієвих скорочень, то вустами оповідача 

обов’язково мотивує це: 

  И я не стану говорить, 

  Чтоб не лишить  

  Читателя терпенья 

  И повесть сократить. 

Оповідач також коментує мотивацію дій героїв. Хоча в його слова автор не 

вкладає власних роздумів, проте наратор неодноразово посилається на досвід 

інших. Наприклад: 

Что в этом ремесле я недалек, как пень, 

Что повести такой я сам весьма дивился, 

И то лишь говорю, что пишет Лафонтен 

(еще Бульен).
 

Когда не верите, спросите, 

Иль в Ариосте вы прочтите, 

  Которого стихам  
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  Он подражал и сам. 

Мова оповідача жвава й динамічна, дещо згрубіла, не позбавлена іронії. 

Наприклад, тоді, коли виснажений та споганілий Жоконд приїжджає до 

королівського двору: 

Этот Адонис, на коего смотреть 

Нельзя, чтоб от любви к нему не ошалеть, 

Приехал ко двору Астольфа, как скелет. 

Контрастними до мови оповідача є слова дружини Жоконда, сповнені 

ліризму та ніжності: 

Поверь, не оставляй ты рощей тихий стон, 

И голосистых птичек пенье, 

Роскошное обилие долин, 

Меня, жестокий! Но милейший из мужчин!.. 

Но, ах! Минули все уж для меня утехи! 

 Любовь, веселье, смехи! 

Я без тебя везде увижу пустоту –  

Поди, кажи свою чудесну красоту 

Очам придворных дам, как диво света,  

А я, простясь с тобой, не доживу до света! 

Не позбавлений твір і авторських роздумів. Вони є, але вкладені у вуста 

Астольфа. Зокрема, це стосується порівняння характерів жінки міської та 

сільської. 

Загалом можна сказати, що представлена образна система у віршованих 

казках П. Білецького-Носенка «Ефеська вдова…» та «Жоконд…» перетворює їх 

на твори розважального змісту, призначені для читання в вузькому колі. Впадає у 

вічі надмірна згрубілість, еротична складова, побутова заниженість, до яких 

вдається автор при творенні образної системи і в першому, і в другому творі. 

Досліджувані віршовані казки (новели) «Ефеська вдова…» та «Жоконд…» 

являють особливий пласт художньої творчості П. Білецького-Носенка. З одного 

боку, вони мають форму жанру, уже добре освоєного письменником раніше, так 
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само написані на основі запозичених сюжетів тощо. З іншого, вони виконані 

російською мовою, у них повністю відсутні будь-які фантастичні елементи, так 

само, як і фольклорні, хіба що за винятком спроби наблизити форму творів до 

народної казки завдяки вживанню сталих казкових конструкцій зачину і кінцівки 

(про це детальніше йшлося раніше), також в обох казках не представлені 

народнопоетичні елементи. Натомість ці твори сповнені класицистичної 

атрибутики, що насамперед виявляється у згадці безлічі античних богів та 

міфічних персонажів: Купідон, Амур, Нарцис, Плутон, Ерот, Меркурій, Діана 

тощо. І, нарешті, зміст та призначення цих творів свідчать про їх розважальне 

спрямування. Автор створює атмосферу веселощів, безтурботності, забезпечує 

своїй оповіді динамічність, доволі сміливо торкається інтимних тем, вільно 

розмірковує над поняттями честі, обов’язку, вірності, у той же час певною мірою 

виправдовуючи пороки (принаймні немає їх прямого засудження), що спрямоване 

насамперед для розваги, відпочинку читача, можливо, має за мету викликати 

легкий усміх та покращити настрій. Що могло спонукати письменника до такого 

експерименту? На нашу думку, відповіді варто шукати в постаті поета 

Ж. Лафонтена, творами якого П. Білецький-Носенко скористався для своїх 

переробок. 

Припускаємо, що французький байкар Жан де Лафонтен був улюбленим 

автором П. Білецького-Носенка. Можливо, особлива увага до його творчості була 

своєрідною даниною моді, адже, як свідчить А. Скакун, «апогею своєї 

популярності в Росії творчість Лафонтена досягнула в останній третині XVIII – на 

початку ХІХ ст., коли з’явилися численні захоплені прихильники, наслідувачі та 

перекладачі цього поета» [162, с. 66], а можливо, творча манера француза 

виявилася близькою П. Білецькому-Носенку. Фактом залишається те, що 

український поет переклав майже весь його байкарський доробок, про що 

повідомляє в одному з листів до А. Метлинського: «Сверх того я написал полную 

«Грамматику малороссийского языка»; 333 басни, переделанных с лучших 

французских (почти весь Лафонтен и Флориан), немецких и российских 

баснописцев, для наших молодых соотечественников» [130, с. 51]. У збірці 
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«Гостинець землякам. Казки сліпого бандуриста, чи співи об різних речах», 

виданій у 1872 році, уміщено казку «Добриня да Цуцик» і «Чередник», основою 

для яких послужили твори Лафонтена. До рукописної збірки П. Білецького-

Носенка «Сказки», датованої 1819 роком, увійшло п’ять творів, три з яких – 

наслідування саме Ж. Лафонтена: досліджувані «Эфесская вдова, или Женская 

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

(Подражание Лафонтену)», а також «Сократов дом. Сказочка (Подражание 

Лафонтену).  

Неодноразово П. Білецький-Носенко використовує цитати з творів 

Ж. Лафонтена для епіграфів до різних глав роману «Зиновій Богдан 

Хмельницький…», а в першій частині цього твору один з героїв навіть 

переповідає байку «Вовки да Вівці», чим припускається хронологічної помилки, 

адже на час, про який ведеться оповідь, французький поет ще не розпочав 

байкарської творчості.  

І навіть у розвідці «О языке малороссийском», уміщеній після передмови до 

словника української мови, він не забуває про улюбленого автора, зазначаючи: 

«Е. Гребенка рассказал нам так прекрасно свои «Приказки», не уступающие 

своим остроумием и наивностью басням Ив. Лафонтена, Геллерта и Крылова…» 

[136, с. 22]  

Не оминав П. Білецький-Носенко творчість Ж. Лафонтена навіть у 

приватному листуванні; так, у листі до І. Буткова від 22 грудня 1840 року він 

згадує байку про двох мулів, порівнюючи себе з одним із них – з тим, що з 

мішком пшениці не зацікавив грабіжників [130, с. 67], в іншому – наводить 

уривок з байки «Кішка, перетворена на жінку» французькою мовою [130, с. 86]. 

Якщо звернутися до хронології, станом на 1812 рік П. Білецький-Носенко 

написав понад два десятки віршованих казок (новел), отже, цілком імовірно, що 

серед них була казка і «Добриня та Цуцик» – наслідування Лафонтена. У цьому 

творі П. Білецький-Носенко дуже творчо підійшов до опрацювання сюжету, 

запропонованого французьким родоначальником жанру. Для розгортання оповіді 

автор обирає давній час:  
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Давним-давно, як над Дніпром  

Невір’я мряка й лесть вагніла,  

З Ягой, Перуном і Чуром  

Орудувала у Дніпрі Русалка сила [20, с. 79]. 

Окрім того, автор використовує українські географічні реалії і навіть 

вдається до персонажів української міфології та демонології. Дія відбувається в 

Києві, серед персонажів – старшина, суддя, князь – це найбільш помітні риси 

перенесення дії казки на український ґрунт. Зовсім по-іншому підходить до 

опрацювання казок Лафонтена П. Білецький-Носенко через кілька років. 

Найперше, що привертає увагу, – зміна мови, друге – відсутність будь-яких 

українських маркувань (фольклорні елементи, побут, імена тощо), третє – 

дотримання сюжетної лінії казок Лафонтена.  

Підкреслюємо: до найбільш виразних рис, притаманних віршованим казкам 

(новелам) Ж. Лафонтена належить особлива атмосфера веселощів, дотепності, 

фривольності, що поєднуються з грацією, витонченістю та почуттям міри; 

продовження традицій літератури Ренесансу, що виявлялося через звернення до 

земних радощів, чуттєвого кохання, культу людського розуму; часто виступає 

критичне ставлення автора до лицемірства і святенництва; переосмислення 

сюжетів, на снові яких він компонував свої власні твори тощо [85, с. 23].  

Отже, віршованими новелами (казками) «Ефеська вдова…» та «Жоконд…» 

П. Білецький-Носенко насправді виступає продовжувачем традицій 

Ж. Лафонтена. На це вперше звертає увагу ще Б. Деркач, зазначаючи, що ці твори: 

«написані в жанрі «класичної» лафонтенівської «conte»» [61, с. 106].  

На перший погляд, переймання художніх традицій письменника ХVІІ ст. 

може видатися явищем дещо анахронічним, неактуальним для літератури початку 

ХІХ ст., однак, варто зважати на те, що П. Білецький-Носенко переймає і настрої, 

якими була перейнята творчість Лафонтена.  

І. Лімборський, дослідник рококо в український літературі, стверджує, що 

«ідейні принципи рококо були вдало сформульовані ще в кінці 60-х рр. ХVІІ ст. 

Ж. Лафонтеном, який у передмові до повісті «Кохання Психеї та Купідона» 
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(1669 р.) зазначав: «Моя головна мета – неодмінно подобатися. Щоб досягти 

цього, я вивчав смаки нашого століття. І після тривалих дослідів дійшов висновку, 

що смак наш тяжіє до галантного й жартівливого, і не тому, що ми зневажаємо 

пристрасті. Навпаки, не знаходячи їх у романі, поемі чи п’єсі, ми скаржимося на 

їх відсутність. Проте в такому оповіданні, як моє, в якому поєднуються дива і 

приємне базікання і яке здатне потішити навіть дітей, слід від початку і до кінця 

бути грайливим, прагнути до галантності й – одночасно – до жартівливості» [113, 

с. 57]. За словами дослідника, «рококо в європейських літературах засвідчило 

важливі зрушення в світогляді людини, зокрема воно відкрило особливий тип 

еротизму і гендерної проблематики. Кохання у рококо зображувалося як приємна 

гра, що може приносити задоволення» [113, с. 58]. Саме воно культивувало 

образи ліричних мрійників, котрі були наділені тонкою душевною організацією, 

але залишалися далекими від реального світу з його повсякденними турботами й 

проблемами, з бароко його об’єднував інтерес до чуттєвої природи людини, 

акцент на її пристрастях та імпульсивних пориваннях і бажаннях, використання 

незвичних і витончених форм, інтерес до фантастики, ілюзії, казковості пробудив 

в рококо зацікавлення літературною казкою. «В літературі рококо панує 

«легкість» у манері оповіді – пластична іронія. Тут чітко окреслюється настанова 

на розважальні властивості художнього слова. У сюжети проникають історії з 

посиленим авантюрним началом», – звертає увагу І. Лімборський [113, с. 58]. 

В українській літературі основою для постання рококо виявилася «народна та 

напівнародна культурна традиції, насамперед бурлескно-травестійної поезії ХVІІ–

ХVІІІ ст.». Риси рококо дослідник віднаходить у віршах-ораціях та віршах-

травестіях, бурлескно-гумористичних оповіданнях, гумористичних пісеньках-

пародіях, творах Ф. Прокоповича, І. Максимовича, І. Ярошевицького. Серед 

письменників першої половини ХІХ ст. риси рококо наявні в окремих творах 

Є. Гребінки, П. Гулака-Артемовського, Г. Квітки-Основ’яненка, навіть М. Гоголя 

і, що важливо для нас, – у П. Білецького-Носенка.  

П. Білецький-Носенко започаткував жанр віршованої літературної казки 

(новели) в українській літературі, що зажив популярності серед європейських 
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представників рококо, зразки якого «розраховані на комічний ефект, сповнені 

натуралістичних подробиць» [113, с. 58], ці риси, а також, додамо, грайливість 

оповіді, легкий еротизм, загальний настрій насолоди земним життям, часто – 

використання фантастичних елементів тощо засвідчують у казках П. Білецького 

Носенка риси рококо. Прояви рококо дослідник убачає і в бурлескно-травестійній 

поемі «Горпинида, чи Вхопленая Прозерпина», що є цілком очікуваним, адже, 

нагадаємо, саме бурлескно-травестійна поезія попередніх століть стала 

своєрідним майданчиком для засвоєння традицій рококо українською 

літературою. У згаданій поемі П. Білецького-Носенка прояви рококо помітні в 

натуралізмі окремих сцен, у наявних соковитих побутових деталях, барвистих 

описах деяких персонажів. «Словом, усе це нагадує таку характерну для рококо 

ідилію безхмарного життя серед причепуреної природи» [113, с. 59]. Окрім того, 

риси рококо дослідник віднаходить у поезії П. Білецького-Носенка 

«Опізнившийся Лель» та вірші «Романс (наслідування Гете)», що належить його 

старшому синові Павлу.  

Спираючись на дослідження І. Лімборського, присвячене питанню розвитку 

рококо в європейській та українській літературі, стверджуємо, що досліджувані 

казки «Ефеська вдова…» та «Жоконд…» є яскравими зразками прояву основних 

рис цього художнього стилю в українській літературі: посилений еротизм, 

легкість, часом – іронічність оповіді, авантюрні пригоди та елементи гри (це 

стосується насамперед авантюри Астольфа та Жоконда), загалом розважальний 

тон. Трапляються й натуралістичні описи, як наприклад в «Ефеській вдові…»: 

Не кстати уж совсем казалася удавка: 

Прилично ль госпоже, как бы простой, висеть! 

И как явиться к мужу, 

Как нежно-розовой лица лилейный цвет 

На синий променять, глаза пустить наружу. 

Фуй! Высунуть язык, на шейке натереть 

Шнурком сине-багрову смугу! 
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Тут ми знаходимо насолоду земним життям і його втіхами, а у вуста 

служниці з «Ефеської вдови…» навіть вкладено своєрідним маніфест любові до 

життя, прославляння молодості та краси: 

Когда бы наперед оставили вы свет, 

Поверьте, он, как мы, не вздумал умереть, 

Напротив, он конца спокойно б дожидался, 

И так, как мы по нем, живой не погребался. 

А мы, лишь только б жить, да жить, во цвете лет, 

Хотим себя в гробу живыми запереть! 

Ах! Право, надоест еще лежать во гробе! 

Отже, риси рококо проявилися уже в перших художніх творах П. Білецького-

Носенка – віршованих казка (новелах). Наприкінці 10-х рр. ХІХ ст. спостерігаємо 

підвищення його інтересу до рокайльного інструментарію – риси цього 

художнього напрямку проступають у поемі «Горпинида, чи Вхопленая 

Прозерпина» (датована 1818 роком) та досягають максимального вияву в 

російськомовних віршованих казках (новелах), написаних приблизно в той же час 

(рукописна збірка, до якої вони ввійшли, позначена 1819 роком), що постали під 

безпосереднім впливом творчих традицій Ж. Лафонтена – одного з яскравих 

культиваторів рококо в європейській літературі, якому також належать і перші 

спроби його теоретичного обґрунтування.  

Таким чином, неопубліковані віршовані казки (новели) П. Білецького-

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

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

особливий пласт у художньому доробку поета. Виразно відмінні від інших зразків 

цього жанру, написаних раніше, вони продовжують художні традиції, закладені в 

творчості Ж. Лафонтена, а також є яскравими зразками прояву рис рококо в 

українській літературі.  
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2.2. Проекції педагогічної діяльності письменника в збірці «Сто басен в 

четырестишиях. Подражание Мольво» 

В Україні жанр байки має тривалу історію формування. В. Крекотень у книзі 

«Байки в українській літературі ХVІІ–ХVІІІ століття» зазначає, що літературна 

байка прийшла в Україну за часів Ярослава Мудрого у складі «Повісті про Акира» 

[107, с. 9]. Окрім того, побутували й народні байки – невеликий корпус казок про 

тварин. У ХVІІ–ХVІІІ ст. була поширена байка, яка мала навчальне призначення і 

була широко представлена в шкільних риториках і поетиках того часу. 

Знаковою для процесу формування жанру байки в українській літературі є 

творчість Г. Сковороди. Б. Деркач у передмові до збірника байок «Українська 

дожовтнева байка» стверджує, що Сковорода «вивів байку на шлях самостійного 

розвитку. Його збірка стала видним явищем в історії жанру байки в українській 

літературі», а також, що «Байки харківські» Сковороди «логічно завершують 

собою давній період у розвитку української байки і, концентруючи в собі 

найжиттєздатніші її здобутки, одночасно починають новий, «гребінківсько-

глібовський» період її історії чи принаймні являють собою перехідний місток до 

нього» [175, с. 4].  

У першій половині ХІХ ст. інтерес до жанру байки зростає, а на літературній 

арені з’являється відразу кілька помітних байкарів, серед яких П. Білецький-

Носенко, П. Гулак-Артемовський, Л. Боровиковський, Є. Гребінка тощо. У цей 

час найбільшому розвитку підлягають два типи байок: традиційна 

(лафонтенівського, або криловського, типу – з розгорнутим сюжетом, 

відокремленою мораллю) та байка-приказка.  

Як зазначає М. Зеров, «лафонтенівська байка в українську літературу 

ввійшла з І. Котляревським, що кілька таких байок був переклав українською 

мовою, але найплодовитішого автора знайшла собі в П. П. Білецькому-Носенкові» 

[87, с. 86].  

Неможливо не погодитися із твердженням про «плодовитість» П. Білецького-

Носенка як байкаря. Його перу належить велика збірка «Приказки в чотирьох 
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частях», видана тільки після його смерті, до складу якої ввійшло понад три сотні 

байок.  

Незважаючи на стриману оцінку байкарського доробку поета критиками та 

літературознавцями (про це йшлося в першому розділі дисертації), за 

П. Білецьким-Носенком надійно закріпилося звання одного з найбільш помітних 

байкарів першої половини ХІХ ст., а дехто з дослідників називає його і першим 

байкарем нової української байки – М. Зеров, Б. Деркач (у першості 

П. Білецькому-Носенку відмовляє, наприклад І. Степаненко, зазначаючи, що 

«першою байкою в новому українському письменстві була байка П. Гулака-

Артемовського «Пан та собака», видрукована р. 1818» [169, с. 4]).  

П. Білецький-Носенко працював переважно в межах жанру байки 

лафонтенівсько-криловського типу, який характеризується віршованою формою, 

вільною композицією, наявністю авторських відступів, широким використанням 

діалогів, мовних характеристик, загалом розгорнутою оповіддю тощо. Напевно, 

саме необмежені можливості в організації оповіді найбільш приваблювали 

байкаря, адже дозволяли йому не тільки розгорнути сюжет, а й сповнити твір 

різноманітними, наприклад, побутовими подробицями, авторськими відступами, 

роздумами тощо. На цій особливості байкарського доробку П. Білецького-

Носенка акцентує і Б. Деркач: «…писав переважно розгорнуті байкарські твори, 

наближаючись до байки лафонтенівсько-криловського типу, навіть тоді, коли 

звертався до сюжетів Езопа. Фабули байок українського поета обростають 

багатьма подробицями побутового характеру, комічними ситуаціями тощо. Але 

часто письменник утрачає почуття міри, нагромаджуючи у своїх творах зайвий 

матеріал. «У Білецького-Носенка, – зазначає О. Фінкель, – на першому плані 

стоїть розповідь, а не її мета, його приваблює зовнішній бік жанру, а не 

внутрішній його сенс. Через це він вдається до багатьох подробиць і із-за дерев не 

помічає лісу: перевантажує її, аж доки діалектичний процес самозаперечення не 

доводить його байок до римованих казок і край…» У творах такого характеру 

через надмірну деталізацію і зайві різноманітні описи губиться розвиток дії, 

конфлікт, моральна настанова, і тому їх часто важко зарахувати навіть до такого 



110 

 

жанрового різновиду байки, як байка-казка» [59, с. 92–93]. Варто також 

наголосити на тому, що П. Білецький-Носенко творчо підходив до опрацювання 

сюжетів байок, запозичених в інших авторів, широко використовуючи прислів’я 

та приказки, фразеологізми, зменшувально-пестливі форми, часто – українізуючи 

байку завдяки використанню відповідних реалій побутового життя, суспільного 

устрою чи географії.   

Окрім україномовних байок, що ввійшли до збірки «Приказки в чотирьох 

частях», у доробку П. Білецького-Носенка наявні і твори російською мовою – 

маємо на увазі добірку «Сто басен в четырестишиях. Подражание Мольво» 

(надалі для зручності називатимемо її збіркою «Сто басен…»), уміщену в альбомі 

з поезіями, який сьогодні зберігається у відділі рукописних фондів і текстології 

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

«Сто басен в четырестишиях. Подражание Мольво» – це перекладені 

російською мовою байки Шарля-Луї Мольво (C. L. Mollevaut), французького 

поета і філолога кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ ст., автора збірки байок 

«Cent fables en quatre vers chacune» (1820 р.). У російській літературі байки 

Ш. Мольво перекладав І. Дмитрієв: у 1826 році в Москві вийшли його «Апологи в 

четверостишиях» [61, с. 208]. 

На жаль, нам не відома точна дата написання цих творів. Зважаючи на той 

факт, що збірка французького поета була опублікована в 1820 році, а після 

1829 року ми практично не знаходимо відомостей про літературну працю 

П. Білецького-Носенка, окрім як роботи над словником, розвідками з різних 

галузей науки, фольклору, етнографії, цілком логічно припустити, що «Сто 

басен…» були написані протягом 20-х рр. ХІХ ст. Залишається поки що 

відкритим питання, чи мали вплив на роботу над творами байки І. Дмитрієва, що 

з’явилися друком 1826 року.  

Як свідчить назва, до збірки ввійшло 100 чотиривіршів, об’єднаних у 

4 книжки по 25 у кожній (М. Зеров в одній із статей зауважує, що «книжка» – 

величина умовна, обіймає в середньому коло 20 байок. Традиційний поділ 

збірників байок на книжки маємо у Федра (5 книг), Лафонтена (12 книг), Крилова 
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(9 книг), Білецького-Носенка (16 книг) і в багатьох інших байкарів [86, с. 936]. Як 

бачимо, традиційного поділу наш автор дотримується не тільки в «Приказках в 

чотирьох частях» 1871 року, а й у досліджуваній збірці).  

Твори збірки «Сто басен…», яким сам автор дає жанрове визначення 

«байки», різко відрізняються від усіх інших відомих зразків байок П. Білецького-

Носенка. І справа не тільки в мові, якою вони написані. Найголовніше – це 

форма – чотиривірш. Ми недарма вище наголосили на тому, що П. Білецький-

Носенко в основному працював у межах байки лафонтенівсько-криловського 

типу, котра вирізняється розгорнутою оповіддю, якою, за спостереженнями 

Б. Деркача, автор аж занадто захоплювався, що позначилося і на художній 

вартості його творів. Зважаючи на цей факт, звернення до форми чотиривірша 

видається нам сміливим кроком П. Білецького-Носенка, що потребував від нього 

особливої дисциплінованості, сконцентрованості, щоб у такому обмеженому 

обсязі сконденсувати всю глибину своєї думки. З іншого боку, зауважимо, деякі 

дослідники, наприклад О. Гончар, звертають увагу на недосконалість жанрової 

класифікації і зразків традиційної байки П. Білецького-Носенка: «Поетичні твори 

Білецького-Носенка потребують дальшої жанрової класифікації. Наприклад, серед 

тих творів, які поет у листах називав «баснями», а в збірці вони об’єднувалися під 

назвою «Приказки», є ряд віршів, що не мають визначальних рис байки, зокрема 

алегорії, інакомовності. За жанровими ознаками їх можна назвати віршами-

гуморесками. Мова йде про такі з них, як «Каблучка від ревності», «Цнота» та ін., 

побудовані за мотивами народних анекдотів. Цілий ряд творів, які іноді 

визначають як байка, за жанровими ознаками найбільше відповідають 

визначенню «сатирична казка» («Пан писар» та ін.)» [36, с. 77].  

М. Зеров пропонує для означення жанру використовує визначення аполог, у 

межах якого вирізняє три види – власне байку, приказку і притчу [86, с. 919]. За 

самою своєю формою твори зі збірки «Сто басен…» не можуть належати до 

власне байки, класичним зразком якої є, наприклад, «Пан та собака» П. Гулака-

Артемовського – розлога алегорична сюжетна розповідь, з авторськими 



112 

 

відступами та виразно вимальованими образами й чітко сформульованою 

мораллю.  

У такому випадку найбільш логічним видається припущення про 

приналежність досліджуваних творів до різновиду байки – приказки. М. Зеров, 

зазначає, що цей жанровий різновид знайшов своє втілення у творчості 

І. Дмитрієва в російській літературі (до речі, маються на увазі чотирирядкові 

апологи – переклади Ш. Мольво, видані 1826 року), у польській літературі її 

прихильником був І. Красицький, серед українських байкарів до неї зверталися 

П. Гулак-Артемовський, Левко Боровиковський. Це коротенькі твори зазвичай на 

4, максимум – 8–10 рядків, у яких відсутня розгорнута дія, попри це в них 

«яскравіше виступає загальна схема і, так мовити, без остачі переходить у кінцеву 

сентенцію, висловлену часто засобами народної приповідки. Звідси і той термін, 

який привласнили їй українські автори: приказка, прибаютка» [86, с. 927].  

Щоб побачити, наскільки досліджувані твори відповідають жанру байки-

приказки, проведемо порівняння. Байці-приказці властивий невеликий розмір, 

який є нефіксованим, наприклад, у Левка Боровиковського байка «Ліхтар» має 3 

рядки, а «Мішок з грішми» – всього 2, у той час як «Щастя та нещастя» – 8. У 

байці-приказці зазвичай відсутній алегоричний первень, а в її основі – переважно 

народна приказка, анекдот, афоризм, влучний вислів тощо. У переважній 

більшості це гумористичні твори, рідше – сатиричні, а їхня мораль випливає зі 

змісту твору (у Боровиковського «Скупий»: «Скупий не спав – робив, скупий не 

їв – копив, / А від того… Що більш розбагатів? / Ні, околів!»), рідше – 

сформульована у кінцевій приказці чи влучному афоризмі, як у приказці «Зарік»: 

«Хто сам собі дає зарік – / Пропащий чоловік». Приказка часто будується на 

діалогах, зазвичай розігрує побутові ситуації.  

На відміну від Левка Боровиковського, П. Білецький-Носенко для своїх 

творів обирає викінчену форму – чотиривірш. У жодній із байок він не відступає 

від цього. Мораль зазвичай не наявна у творі, а випливає з його змісту. І, 

звичайно, призначення байки. У той час, коли П. Білецький-Носенко творить 

короткі ілюстрації виховних ідей, його твори носять яскравий дидактично-
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моралізаторський характер, то Левко Боровиковський прагне до конденсації в 

байці-приказці «згустків народної творчості».  

Отже, можемо зробити висновок, що твори, які ввійшли до збірки «Сто 

басен…» не належать до жанру байки-приказки.  

Проте існує низка рис, що споріднюють байку як коротке, переважно 

віршоване, алегоричне оповідання, у якому закладено дидактичний зміст, що 

складається з оповідної частини та висновку-повчання [116, с. 74], і досліджувані 

твори П. Білецького-Носенка. Це й алегоричність, і дидактично-моралізаторський 

зміст. Із сказаного вище можемо зробити висновок, що ці твори належать до 

жанру, близького до байки. Якщо дотримуватися класифікаційної схеми байки, 

запропонованої М. Зеровим, то найближчою за жанровими ознаками до неї є 

притча. 

Джерела дають різні визначення жанру «притча». До одного з найбільш 

вичерпних належить таке: «Притча – це невелика за обсягом, максимально 

типізована, повчальна алегорична оповідь, побудована за принципом аналогії, в 

якій подвійна фабула підпорядкована моралізаторській частині твору… Притча 

розкриває важливі етичні, естетичні, філософські настанови, має символічний 

підтекст» [115, с. 272]. 

Узагальнюючи, можемо назвати такі основні риси притчі: 

 невеликий обсяг; 

 алегорична оповідь; 

 повчальний зміст; 

 моралізаторське навантаження. 

Тобто притча – невеликий повчальний алегоричний твір, у якому фабула 

підпорядкована моралізаторській частині твору. 

Жанр притчі бере свій початок з усної народної творчості. Окремі дослідники 

вважають, що притча генетично походить від так званого аполога (казка про 

тварин) [33, с. 281]. Історія жанру в українській літературі має тривалу історію. За 

словами О. Колодій, жанр притчі в українській літературі запозичений з 

давньохристиянської і виконував дидактичну функцію [104, с. 7]. У давній 
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українській літературі притча наявна як у перекладних, так і оригінальних творах. 

У давнину поряд з терміном «притча» як синоніми вживаються такі назви: 

«аполог», «переказ», «загадка», «приказка», «прислів’я»… На це звертають увагу 

ще І. Франко, О. Потебня, М. Зеров. Як синоніми на позначення жанру 

М. Грушевський використовує терміни «моральні поучання», «дидактичні 

афоризми», «морально-дидактичні статті», «збірки сентенцій», «моральні 

оповідання». Така синонімічність характерна і для праць «Історія української 

літератури» Д. Чижевського та «Історія українського письменства» С. Єфремова 

[104, с. 7].  

Притча використовувалася в бароковій літературі, як-от у «Мечі духовному» 

(1666 р.) Лазаря Барановича («Про обдарування талантами», «Про багатого і 

Лазаря» і т. п.), у трактатах Григорія Сковороди» [115, с. 273].  

У літературі ХІХ ст. до жанру притчі зверталися П. Куліш («Орися»), 

І. Нечуй-Левицький («Рибалка Панас Круть»), Г. Квітка-Основ’яненко, 

П. Білецький-Носенко, Л. Боровиковський… Як відзначає М. Зеров, творили 

притчі також І. Франко та Леся Українка [88, с. 985, 990]. У новітній українській 

літературі жанр притчі зазнає низку трансформацій, з’являються нові різновиди: 

повість-притча, роман-притча, елементи притчі знаходимо в українській химерній 

прозі. Найяскравішими зразками є такі: «На полі смиренному», «Око прірви» 

В. Шевчука, «Лебедина зграя» В. Земляка тощо. 

Щоб остаточно визначитися в жанровій приналежності досліджуваних творів 

П. Білецького-Носенка, з’ясуймо різницю між байкою та притчею.  

М. Зеров у дослідженні «Аполог в українській літературі ХІХ–ХХ вв.» 

визначає основні його риси: «Семантична двоплановість (інакомовність) та 

дидактична спрямованість суть родові ознаки апологу» [86 с. 923]. Окрім того, він 

виокремлює основні «ґатунки» апологу: притча, байка та приказка. Нас 

цікавитимуть байка та притча. До основних ознак байки дослідник відносить такі: 

фабульну завершеність; герої – тварини та неживі предмети; особливе 

сюжетобудування – розвиток дії проходить у двох моментах: висхідна ситуація 

намічає певну розв’язку, але розв’язка наступає несподівана й кардинально 
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відмінна; а для байки ХVІІІ–ХІХ ст. він також виділяє ритмічну структуру та 

загальну настанову на живу розмову – на «розмовну синтаксу» та знижену 

лексику. Для притчі, на думку М. Зерова, не властива фабульна насиченість та 

завершеність; нема розв’язки, вона тільки намічена як певна можливість; немає 

тих специфічних героїв, які властиві байці; не властиве прямування на понижений 

словник та народний синтаксис [86, с. 926–927].  

Ю. Ковалів, говорячи про відмінність притчі від байки, таким чином 

наголошує на її основні ознаки: «Притча не допускає сюжетного розвитку, може 

редукуватися до звичайного порівняння при збереженні символічної 

наповненості, тяжіє до глибинної премудрості, позначена алегоричною тропікою, 

природа в творі згадується побіжно, дія відбувається без декорацій, персонажі не 

індивідуалізовані, авторська думка, висновок, мораль, ідея не сформульовані. 

Сутність притчі зводиться до питання, як слід чинити у певній ситуації» [115, 

с. 272]. 

На думку Ю. Клим’юка, до жанрових розбіжностей між байкою та притчею 

слід віднести: «Повчальність, алегоричність, філософічність, зовнішня подібність 

побудови – це ті риси, що єднають притчу з байкою. Водночас притча має ряд 

відмінностей. Якщо байка змальовує характер людини, викриває її негативні риси, 

то в притчі на характери героїв звертається мало уваги, вони є часто 

неконкретними, можна сказати, навіть абстрактними, повністю залежать од 

наперед заданої думки... Архаїко-урочиста манера оповіді надає притчі певної 

інтонації, позначається на образній системі. І ще така істотна різниця: байка є 

твором комічним, притча – у принципі твір серйозний (хоча можуть бути притчі 

гумористичні й сатиричні). За мірками класицизму притча належить до високого 

стилю, байка ж – до низького» [33, с. 281–282].  

С. Аверинцев так бачить різницю між байкою та притчею: «притча: 1) не 

здатна до відособленого побутування і виникає у певному контексті, у зв’язку з 

чим вона 2) допускає відсутність розвинутого сюжету руху і може редукуватися 

до простого порівняння, зберігаючи, проте, особливе символічне наповнення; 3) із 

змістового боку притча відрізняється тяжінням до глибинної «премудрості» 
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релігійного або моралістичного характеру, з чим і пов’язана 4) її піднесена 

тропіка» [1, с. 171–172]. 

Ще однією відмінною ознакою байки є її комічність та особлива функція, 

закріплена за нею: «перетворення смішного на повчальне є в байці однією з її 

органічних властивостей» [63, с. 35]. На цю особливість байок звертає увагу і сам 

П. Білецький-Носенко, закріплюючи за своїми байковими творами функцію 

«жартуючи, людей учить» [22, с. І], «За те, кажу, ідіть, / Казки, людей учить!» [22, 

с. V]. У той же час комічність не властива для притчових творів.  

Узагальнюючи, можемо стверджувати, що до основних рис, якими притча 

відрізняється від байки, належать: 

 відсутність розгортання сюжету; 

 герої притчі позбавлені індивідуалізації; 

 відсутність сформованої моралі – вона випливає зі змісту твору; 

 часто – релігійний характер; 

 основна функція – не розважальна, а повчальна; 

 не занижена, а піднесена мова та настрій. 

Якщо порівняти щойно означені риси, властиві жанру притчі, та ті, які 

притаманні творам П. Білецького-Носенка із збірки «Сто басен…», то 

переконаємося, що вони майже повністю збігаються (відсутнє розгортання 

сюжету через надзвичайно сконденсовану форму – чотиривірш, алегоричні 

образи, не розважальний, а насамперед повчальний, дещо моралізаторський зміст, 

мова не має ознак заниження). З цього ми можемо зробити висновок, що в 

досліджуваній збірці письменник представив нам доволі цікаві зразки різновиду 

аполога – притчі.  

Можемо припустити, що П. Білецький-Носенко давав своїм творам жанрове 

визначення, опираючись на оригінал – збірку байок французького автора 

Ш. Мольво. Проте в результаті роботи над текстами, їхнього осмислення поет 

представив твори зовсім іншого ґатунку – глибші за наповненням та відмінні за 

призначенням. Єдине, чого не став змінювати автор, – це їхнього жанрового 

визначення. У той же час П. Білецький-Носенко забезпечує цьому жанру яскраві 



117 

 

риси, що представляють форму, побудову сюжету, значення заголовків тощо. 

Згадані риси потребують детального розгляду.   

Обираючи форму для своїх творів, П. Білецький-Носенко не відступає від 

оригіналу, який наслідує, – творів Ш. Мольво та зберігає віршовану форму своїх 

творів. До цього в літературі траплялися зразки прозової притчі біблійного, 

теологічного походження («Притча про блудного сина», «Притча про душу і тіло» 

Кирила Турівського). Окрім того, форма творів П. Білецького-Носенка є сталою – 

це чотиривірші. У жодному з творів він не відступає від неї. 

Тут варто зазначити дещо про особливості нарації та розгортання сюжету в 

притчах П. Білецького-Носенка. Письменник застосовує кілька моделей оповіді, 

головними з яких є такі: 

1. фабульна, коли в межах чотирьох рядків без жодних передісторій, описів 

чи пейзажів розгортається дія, яка є ніби вихопленою з контексту, представляючи 

конкретну ситуацію, у якій опинилися герої. До зразків такої притчі можемо 

віднести «Обкраденный вор» (23.2), «Мыльный пузырь» (15.2) тощо; 

2. діалогічна – створена у формі діалогу. У такій формі написано 

«Приданное» (8.1), «Любовь и Дружба» (10.1), «Дух противоречия. Муж и Жена» 

(16.2); 

3. монологічна – уся притча складається з монологу одного героя. 

Наприклад, «Прохожий к Потоку» (4.2), «Проток Прохожему» (5.2); 

4. змішаного типу, коли поряд зі словами оповідача наявні репліки героїв, 

належить «Светляк» (1.1). 

Окрім того, П. Білецький-Носенко вдається до експериментів із формою, 

представляючи тут зразок діалогу між творами всередині книги. Друга частина 

збірки містить притчі «Прохожий к Потоку» (3.2) та «Проток Прохожему» (4.2), 

обидві написані у формі монологу, разом вони перегукуються за змістом, у якому 

другий твір є своєрідною відповіддю на думку, сформовану в першому, завдяки 

чому утворюється діалог:  

Прохожий к Потоку 

– Ну полно бушевать в полях  
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И размывать равнины. 

Плещися мило в берегах, 

Держися середины! 

Проток Прохожему 

– Прорвав заклепы гор, 

Качу скалы, ничьей не покоряясь власти. 

Волк лютый от меня бежит укрыться в бор.  

Ума стряхнув узду, бунтуют также страсти. 

Сюжет творів є вкрай сконденсованим. У притчах відсутні будь-які 

передісторії, описи чи ліричні відступи. З одного боку, це можна пояснити самою 

специфікою жанру притчі як твору, що не передбачає розгортання сюжету, з 

іншого – цього вимагає й обрана письменником форма – чотиривірш. Про цю 

властивість жанру доволі ясно висловився М. Зеров, розглядаючи притчу про 

інорога: «…ми маємо тільки один фабульний момент; людина зависла у проваллі і 

розглядається навколо, зважує обставини. Що сталося з нею далі, ми не знаємо. 

Розповівши про небезпеку вгорі і внизу та про солодощі меду, притча зупиняє 

всякий фабульний рух і негайно переходить у розшифрування образів…» [86, 

с. 926]. Це явище ми можемо спостерігати і в притчах П. Білецького-Носенка.  

Не можна не наголосити на важливій ролі заголовка притчі у сприйнятті та 

розумінні твору. Зазвичай у заголовок твору автор виносить героїв притчі: 

«Мартышка» (9.1), «Добродетель и Преступленье» (7.2), «Старый Осел» (7.3), 

«Павлин» (9.4) тощо.  

Рідше в заголовку П. Білецький-Носенко в одному-двох словах формулює 

основну думку твору: «Опасности от лжи» (12.3), «Клевета» (2.3).  

За заголовком закріплено ще одну функцію – своєрідного ключа, за наявності 

якого ми можемо зрозуміти, про що йдеться в основному тексті. У таких притчах 

ми можемо спостерігати цікаву ситуацію, коли заголовок бере участь у творенні 

фабули. Наприклад, у згадуваному вище діалозі, який можна назвати як «Розмова 

Перехожого та Потоку», заголовок містить інформацію, між ким відбувається 
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розмова, що усуває необхідність робити відступ у самому тексті притчі для 

пояснення умов, за яких відбувається дія. 

Мораль як така в притчі формально відсутня і випливає зі змісту твору. 

Окрім того, було зазначено, що притча може містити так зване тлумачення, на 

основі якого ми можемо дійти до розуміння думки, закладеної у творі. 

З огляду на те, що П. Білецький-Носенко представляє нам особливий 

різновид – чотирирядкову віршовану притчу, стає зрозумілим, що розлогого 

тлумачення тут просто не може бути. Як же автор виходить із цієї ситуації?  

У частині творів збірки мораль та головна настанова випливають 

безпосередньо зі змісту притчі, наприклад, «Светляк» (1.1), «Алтарь и Мщение» 

(5.1), «Превращенья» (6.2), Старый Осел» (7. 3) тощо. 

Щоб прийти на допомогу читачеві та забезпечити розуміння настанови, 

закладеної у притчі, автор також вдається до інших прийомів, подаючи своєрідні 

«ключі» до прочитання текстів: 

1) «редуковане» тлумачення. Воно зазвичай зведене до одного рядка 

(останнього) і містить стисле розшифрування значень образів твору, яке, проте, 

можна легко розгорнути у просторішу та більш розлогу структуру. Наприклад: 

«Истцы! Судьбы неумолимой сила назначила вам сей удел» («Мяч», 6.1); 

«Трус зол, а доблестный всегда великодушен» («Лев и Волк», 15.1); 

«Чтобы талант созрел, то надо ободренье» («Плоды», 20.2); 

«На спесь дохни беда, и спесь исчезнет вдруг» («Одуванчик», 22.2); 

«Мед – удовольствия, а жало – труд» («Медовый сот», 8.3); 

«Сокрытый в сердце гнев ужаснее вспыхает» («Порох», 21.4) тощо; 

2) узагальнена думка, яка часто зводиться до влучного вислову. Це 

своєрідний підсумок в останньому (рідше – двох останніх) рядку твору, який ніби 

натякає на те, що автор заховав у своєму творі. Це – є своєрідний поштовх, у 

якому саме напрямку шукати шлях до розуміння твору. Основний принцип такого 

узагальнення – стислість, влучність, сконденсованість думки. Наприклад: 

«Кто добр, тот радостно готовится в путь вечный» («Песнь Лебедя», 2.2); 

«Вперед, дружок, врага по силе выбирай» («Собака и Волк», 10.2); 
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«Знай обращаться с кем, чтоб после не пенять» («Лев и Осел», 3.3); 

«Опередить Осла – ну что за слава» (Осел и борзая Собака», 17.3); 

«Желаешь победить – будь смел» («Привиденье», 20.4) тощо. 

Є два випадки, коли у формі такого ключа використано відоме, хоча й 

трансформоване висловлювання або прислів’я: 

«Как волка ни корми, а он все смотрит в лес» («Волк», 4.3); 

«Вот сулит журавля, ну полно враки петь – 

Верней в руке синица» («Птицелов и Синица», 13.4). 

Зважаючи на вищенаведені риси твори П. Білецького-Носенка із збірки «Сто 

басен…» можна охарактеризувати як чотирирядкові віршовані притчі (тут маємо 

на увазі різновид аполога), це морально-філософські твори, у яких поряд із 

моральними настановами подаються власні роздуми автора на ті чи інші теми.  

Заслуговує уваги образна система збірки. Притча, як і байка, – це алегоричні 

твори, тобто такі, у яких за зовнішньою фабулою приховано набагато глибший 

зміст. Одним із способів вияву алегорії є введення у твір системи образів 

тваринних персонажів, за кожним із яких заховано глибші характеристики, які 

можна спроектувати також і на людину.  

Притчі, у яких персонажами виступають представники тваринного світу, 

утворюють чи не найчисельнішу групу в збірці П. Білецького-Носенка. Серед 

героїв – Лисиця, Вовк, Лев, Собака, Орел, Олень, Осел тощо. 

На відміну від байки, у якій за кожним конкретним образом тварини 

закріплено сталий перелік ознак та характеристик (наприклад, якщо це Лисиця, то 

вона хитра; якщо Шершень, то лінивий), притча П. Білецького-Носенка моделює 

ситуації, у яких образи головних персонажів набувають функцій, що 

реалізовуються винятково в конкретній ситуації. Ця властивість ще раз свідчить 

на користь жанру досліджуваних творів як притчових, адже ще М. Зеров звернув 

увагу: «Притча не має тих специфічних героїв, які властиві байці. Люди і звірі, що 

в ній виступають, не мають того умовного ірреального характеру, що примусив 

Потебню прирівнять байкові персонажі до шахових фігур, з певними раз 

назавжди визначеними ходами» [86, с. 927]. Вони поводяться, як люди, проте 
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автор наділяє їх зовсім нетиповими характеристиками, значення яких випливає з 

твору загалом, представляючи нам не конкретну рису людського характеру, а 

модель людської поведінки в певній ситуації. Наприклад, звернемося до притчі 

«Мартышка» (9.1):  

Мартышка, вздев кафтан ученого, парик, 

Взмостясь на кафедру, шумела и журила. 

Толпу глупцов своей одеждой обольстила. 

Спесь глупости дает нередко важный лик. 

У цьому випадку автор моделює ситуацію, на прикладі якої засуджує 

важливий для членів суспільства недолік – приховування за поважною та 

публічною поведінкою власної недалекоглядності й необізнаності. У цьому 

контексті за «мартишкою» не закріплено ознаки людини, яка поводиться подібно 

(чого можна було б очікувати у байці). Цей образ бере участь у творенні ситуації, 

яка у своїй цілості викриває та засуджує цю ваду.  

Проте у збірці П. Білецького-Носенка наявні декілька образів (Вовк, Лисиця, 

Лев, Бджола), які немовби втілюють ті чи інші риси людської вдачі (що є 

характерним насамперед для байкарського твору). Наприклад, Вовк асоціюється з 

хижістю, Бджола – з мудрістю, а Лисиця – з хитрістю. Останній образ не є 

одиничним і зустрічається у збірці двічі («Лисица» (12.1) та «Лисица» (8.2), так 

само й образ Вовка («Лев и Волк» (15.1), «Собака и Волк» (10.2), «Волк» (4.3).  

Деякі образи в притчах П. Білецького-Носенка набувають зовсім нового 

звучання. Наприклад, у притчі «Песнь Лебедя» (2.2) образ Лебедя є 

алегоричним – це втілення людини, яка праведно прожила своє життя: «Кто добр, 

тот радостно готовится в путь вечный».  

Окрім того, у творах П. Білецького-Носенка нерідко постає людина в різних 

своїх іпостасях (чоловік, жінка, дитина тощо). У цьому можна вбачати ще одну 

відмінність притчі митця від байки, для якої людські образи не є характерними 

(хоча зрідка і трапляються). У збірці ж П. Білецького-Носенка вони утворюють 

найчисельнішу групу. 
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Проте герої П. Білецького-Носенка – це не індивідуалізовані образи, наділені 

тільки їм притаманними характеристиками. Письменник використовує у своїх 

творах цілу галерею типів. Це: багач, злодій, поет, перехожий, мудрець, скупий, 

бідний, геній. Кожний із них є носієм якоїсь характеристики, ознаки, стану, 

залежно від чого цей образ і отримує своє найменування. Вартим уваги є те, що 

більшість героїв П. Білецького-Носенка отримали своє ймення за назвою якості 

їхнього характеру, яка і є образоутворюваною. Автор притчі неначе створює певні 

трафарети, форми, під які можна записати кожного, у кого домінує в характері 

певна риса. 

Прикметним є те, що автор, хоч і звертається до людських образів, при цьому 

майже не використовує імен. В усій збірці власних назв не так уже й багато. Це 

імена богів: (Зевес, Феб, Вертумн, Ерот); імена реальних історичних осіб 

(Микола І, Буало, Расін); вигадані імена, які ще можна назвати екзотичними 

(Миловзор, Фалья), і тільки в одному творі ми зустрічаємо звичайне ім’я 

(«Обкраденный вор», 23.2) – Клим (зауважимо, що герой саме з таким іменем є 

вельми популярним у байках-приказках Левка Боровиковського). 

Невелику групу в П. Білецького-Носенка утворюють притчі, у яких дійовими 

особами є абстрактні явища: «Желанье и Страх» (3.1), «Алтарь и Мщение» (5.1), 

«Любовь и Дружба» (10.1), «Достоинство» (24.1), «Добродетель и Преступленье» 

(7.2), «Печаль» (19.2). 

Уводячи ці образи у свої твори, письменник застосовує прийом 

персоніфікації – тобто оживлює їх, надає їм людських рис. Вони розмовляють, 

ходять, наказують, кричать, неначе люди, відчуваючи задоволення або звідуючи 

цікавість. Цей прийом для літератури першої третини ХІХ ст. не був новим. 

Згадаймо принаймні драматичні твори ХVІІ–ХVІІІ ст. («Милість Божа» 

невідомого автора або «Володимир» Ф. Прокоповича»), у яких поряд із людьми 

(частина яких – історичні особи) діють й абстрактні образи. 

Прикметним є те, що сюжет у таких притчах П. Білецького-Носенка 

розвивається у формі діалогу: «Любовь и Дружба» (10.1), «Печаль» (19.2). 

Важливо, що конфлікт при цьому виникає між носіями протилежних якостей: 
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любов – дружба, веселість – сум, доброчесність – злочин. У цій антагоністичній 

парі кожний із двох образів є репрезентантом певної точки зору. Автор у свою 

чергу не стає на жодну зі сторін, залишаючи за читачем право порозмислити і 

зробити власний вибір. 

Подібно до образів тварин, рослинні образи в причтах П. Білецького-Носенка 

(«Роза и Зефир» (2.1), «Две Розы, алая и белая» (17.2), «Два Листка, грушевый и 

клубничный» (21.2), «Одуванчик» (22.2), «Спор Роз с Цветами» (25.2), 

«Барвинок» (20.3), «Роза и Шершень» (8.4) тощо) не несуть за собою однієї 

закріпленої ознаки. Винятком може стати хіба що образ Троянди, яка втілює 

красу. Автор удається до образів рослин для того, щоб змоделювати ситуацію, яка 

легко може проектуватися на людське суспільство. Наприклад, про небезпеку 

такого почуття, як любов, і відчуття людини з її приходом передано через 

«любовні стосунки» Троянди та Шершня з однойменної притчі.  

Ми визначили основні образи, які зустрічаються у притчах збірки 

П. Білецького-Носенка. Окрім них, варті уваги ще і явища природи («Скала и 

Капля», 24.2; «Роза и Зефир», 2.1), неживі предмети («Булавка», 13.1; «Гвоздь», 

18.2; «Червонец», 16.3 тощо). Наявні в збірці й образи античних богів. Перед 

читачем з’являються Зевс, Феб, Вертумн, Ерот тощо.  

Залишається відкритим питання: що наштовхнуло автора на опрацювання 

сюжетів Ш. Мольво або ж яке значення надавав П. Білецький-Носенко своїм 

переробкам? На нашу думку, щоб знайти відповідь, варто уважніше 

познайомитися з педагогічною діяльністю письменника.  

П. Білецький-Носенко у рідному місті прославився як педагог. Педагогічною 

діяльністю він зайнявся одразу після повернення з військової служби. 

Оселившись у помісті в с. Лапинцях на Прилуччині, працював спочатку 

домашнім учителем та вихователем дітей кількох поміщиків, а згодом – у 1801 

році відкриває власний пансіон, що проіснував близько сорока років. Як свідчить 

Л. Пироженко: «За цей час у ньому навчалося більше ста осіб, які успішно 

витримали вступні іспити у вищі навчальні заклади, часом вражаючи 
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екзаменаторів своїми знаннями. Вихованцем пансіону був і відомий російський 

історик та поет М. Маркевич» [149, с. 66].  

В основі педагогічної освіти, яку надавав П. Білецький-Носенко, були 

найперше моральність та релігійність, що визначає його біограф: «Ведя 

примерную жизнь и будучи строгим к самому себе, он требовал того же самого и 

от воспитанников своих, которых, укрепляя в вере и догматах святой религии, 

старался развивать в сердцах их нравственные убеждения, так глубоко 

западавшие в душу и обнаруживавшиеся в них впоследствии на жизненном их 

пути не на одних словах – а на деле» [130, с. 78], окрім того, П. Білецький-

Носенко прагнув виховувати достойних громадян та, «опередив век своим в 

высшей степени просвещенным взглядом на способы и систему воспитания 

вверяемого ему юношества, сеял между ними и учениками подведомственных 

ему училищ золотые семена добра, истины и просвещения» [130, с. 104]. Про 

одного зі своїх учнів, який завершив навчання та повернувся додому, 

П. Білецький-Носенко писав таке: «…был добрым отроком и юношею и никогда 

не будет порочным человеком: четыре года он услаждал труды мои своею 

покорностью, и правила добродетели, основанные на страхе Господнем с 

благородными чувствами, полученными им в наследие от вас, будут вернейшими 

залогами и оградою против козней и сетей света, в который он ныне входит, хотя 

юн возрастом, но зрел умом. В особенных и частых беседах с ним я показал ему 

ясно все хитрые уловки разврата и страстей под разными видами, в кои молодых 

людей его звания и достатка вовлекают в больших городах; торжественно могу 

уверить вас, что вы никогда не услышите об нем ничего предосудительного его 

чести и добродетели» [130, с. 89–90], таким чином наче формулюючи свій ідеал 

молодої людини.  

Підхід П. Білецького-Носенка до освіти молодого покоління високо 

цінувався серед знайомих і, мусимо відзначити, приніс йому своєрідну 

популярність, славу, про що свідчать листи до нього прохачів прийняти на 

виховання дітей: «Я, видевший лично ваших воспитанников и заметя образ 

воспитания их в доме вашем, не мог по совести утаить того, что если бы мои 
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родные дети в меньшем еще были возрасте, то я, конечно, бы предпочел 

Женевскому университету воспитание в глазах ваших. Не сочтите за комплимент 

это признание, я истинно говорю по совести и по образу моих мыслей на счет 

первого шагу к образованию моральному» [130, с. 99] або «…он просил меня, не 

знаю ли я, куда бы с сыновьями деваться, а особливо забота его была на счет 

нравственности детей, а я другого не знаю, кроме Павла Павловича, и если 

просьба моя покажется вам докучливой, то вините себя, ибо четверть века слышу 

и вижу о вас всегда хорошо и никогда дурно» [130, с. 97].  

Ерудована, освічена людина, яка володіла кількома мовами, знала світову та 

вітчизняну історію, мала бібліотеку в кілька тисяч томів, П. Білецький-Носенко 

сам викладав усі предмети в школі: арифметику, географію, геометрію, риторику, 

міфологію, історію, фізику, історію мистецтва, артилерійську справу, 

фортифікацію тощо. В одному зі своїх листів педагог розповідає про устрій 

навчального тижня в пансіоні: «П’ять разів на тиждень з ранку до обіду 

проводилися заняття з латинської, французької, німецької та російської мов, 

перекладали тексти з російської мови на іноземні і навпаки. Ранок у четвер 

відводився для занять живописом. Після обіду з другої до четвертої години в 

понеділок і середу вихованці пансіону вивчали арифметику та геометрію; у 

четвер, п’ятницю та суботу математичну географію Європи та Азії. З п’ятої до 

сьомої години в понеділок проводилися заняття з риторики, поезії та міфології; у 

вівторок середу, четвер, п’ятницю та суботу вивчалась історія стародавнього 

світу, загальна та російська історія. У святкові та вихідні дні знайомив вихованців 

з Біблією, кращими творами світової літератури» [149, с. 67]. 

Зважаючи на те, що всі предмети в пансіоні, серед яких були мови, поезія, 

риторика, історія мистецтв, П. Білецький-Носенко викладав сам, а також той факт, 

що в 1818 році він подарував училищу зі своєї власної бібліотеки 584 томи, 

можемо припустити, що частина написаних ним творів була призначена 

насамперед для вивчення у школі на уроках, наприклад, поезії.  

На користь цього припущення наведемо також той факт, що більшість його 

творів, зокрема байок, мають яскраве повчальне, дидактичне забарвлення. Тому і 
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Є. Нахлік, досліджуючи байки П. Білецького-Носенка, розділив їх на такі групи, 

пов’язані із системою виховання: соціально-пізнавальні («Лисиця да машкара»), 

морально-повчальні («Комашка да Цвіркун»), психологічно-повчальні («Зеленая 

корова») та психологічно-пізнавальні («Громада мишей») [133, с. 16–18]. З цієї 

класифікації можна зробити висновок, що головними показниками, які лягли в її 

основу, є пізнавальність та моральна настанова байок.  

Сам П. Білецький-Носенко до збірки «Приказки у чотирьох частях» подає 

досить розлогу передмову, у якій поряд із мотивацією написання своїх творів, 

наголошенням на їхньому розважальному спрямуванні, неодноразово вказує на 

те, що найголовніше призначення його байок – навчати тих, хто їх читатиме: 

«ідіть лиш-ін в великий світ / Жартуючи людей учіть!», «Глядіть, казки, во всі 

втирайтеся кутки! / У досвітки, в веселії хатки», «кажу, ідіть, казки, людей 

учіть»… [88, с. 968–971]. 

Виразним підтвердженням цієї думки є теза самого письменника, висловлена 

у листі до А. Метлинського від 8 листопада 1842 року. Називаючи твори, які вже 

вийшли з-під його пера, П. Білецький-Носенко зазначає: «…333 басни, 

передаеланных с лучших фрацузких (почти весь Лафонтен и Флориан), немецких 

и российских баснеписцев для наших молодых соотечественников; недавно 

получено повеление заводить во всех волостях приходские школы – будут читать 

и исправляться…» [130, с. 51], де сам автор указує на те, яку користь можуть 

принести його твори учням.  

Зважаючи на все вищесказане, цілком послідовно та виправдано робимо 

припущення, що написані П. Білецьким-Носенком твори, які ввійшли до збірки 

«Сто басен…» і які мають яскраве моралізаторсько-дидактичне забарвлення, були 

створені зі схожою метою. П. Білецький-Носенко міг сміливо використовувати їх 

на уроках, у такий спосіб навчаючи учнів розрізняти добро та зло, гарне та 

потворне, розпізнавати характери людей та не піддаватися впливу суспільних вад.  

Притча в тій формі, яку творить П. Білецький-Носенко, навдивовижу влучно 

сягає такої мети. По-перше, письменник вдається до віршованої форми, що 

робить твір легшим та доступнішим для запам’ятовування, окрім того, цьому 
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також сприяє невеликий розмір – усього чотири рядки. По-друге, сам жанр притчі 

передбачає відсутність чітко виділеної моралі. Читач повинен самотужки 

сформулювати її на основі всього (цілісного) твору. Це, на нашу думку, могло 

стати причиною для обговорення твору на уроках, дискусій та роздумів, чим, з 

одного боку, стимулювалася розумова діяльність учнів, розуміння та 

усвідомлення істин, закладених у притчі, а з іншого – це могло слугувати 

вдосконаленню, наприклад, ораторських навичок учнів.  

На користь цього припущення можна згадати про новаторські підходи 

П. Білецького-Носенка до навчання: він вважав, що для учня найголовніше не 

завчити урок, а зрозуміти. Згадує про цей педагогічний принцип і його біограф: 

«Часто, присутствуя при преподавании учителей, он нередко сам толковал 

ученикам по разным предметам, старался всячески искоренить прежний метод 

зазубривания наизусть, а требовал, чтобы ученики ясно делали представление в 

уме своем о изучаемом предмете и отвечали на вопросы своими собственными 

словами. Это нововведение и отмена спартанского обращения с учениками, за 

исполнением чего он так неослабно следил, обнаруживают его как психолога, 

глубоко изучавшего человеческое сердце, как мыслителя, далеко опередившего 

своей век педагогическими познаниями» [130, с. 38]. 

Таке припущення щодо творчої спадщини письменника, по суті, не заперечує 

спостережень Б. Деркача: «Не бачачи своїх творів друком, Білецький-Носенко 

читав їх друзям, колегам і знайомим. Цілком імовірно, що з своєю творчістю він 

знайомив на уроках словесності і вихованців приватного пансіону» [21, с. 10]. 

Варто звернутися безпосередньо до збірки «Сто басен…» і з’ясувати, які 

настанови висловлені в ній і чого навчають та виховують твори, що ввійшли до 

неї. Б. Деркач у праці «П. П. Білецький-Носенко. Життя та творчість» називає їх 

такими, що «не виходили за межі моралізаторських повчань» [61, с. 208]. Справді, 

більшість проблем, що їх порушує П. Білецький-Носенко, – морального 

спрямування. Можемо стверджувати, що ці притчі у своїй сукупності становлять 

своєрідну книгу порад та настанов для людини: за якими принципами потрібно 

жити, а чого уникати і сторонитися. Поряд із прославленням найкращих людських 
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якостей автор вдається також до засудження вад суспільства та негативних рис 

характеру людини. Дуже часто це проявляється у протиставленні понять: добро – 

зло, дурість – розум, бідність – багатство тощо. Менше уваги у притчах 

приділяється такій «земній» проблемі, як стосунки між жінкою та чоловіком. 

Філософського звучання набувають роздуми письменника над «вічними» 

питаннями краси та плинності часу.  

 Загалом можна виділити кілька проблемних блоків, що розробляються у 

збірці «Сто басен…»: 

 суспільні вади та негативні й позитивні риси людини (заздрість, 

лицемірство, неосвіченість тощо); 

 осмислення плинності часу; 

 питання краси; 

 стосунки між жінкою та чоловіком; 

 талант та його значення; 

 роль царя та устрій держави; 

Позиції та думки письменника щодо означених проблем заслуговують більш 

детального розгляду.  

Суспільні вади та негативні й позитивні риси людини (заздрість, 

лицемірство, неосвіченість тощо). П. Білецький-Носенко у своїх творах 

торкається цих питань найбільше. Часто вдаючись до алегоричності, на прикладі 

стосунків, які виникають між тваринами чи предметами, автор насправді має на 

увазі ті процеси, які відбуваються в сучасному йому суспільстві. П. Білецький-

Носенко неодноразового порушує актуальні та злободенні проблеми. Наприклад, 

у притчі «Мяч» (6.1) завдяки алегорії автор торкається актуального для того часу 

питання судової тяганини. Поет не каже про неї прямо, а робить тільки натяк, 

порівнявши позивача та м’яч, по якому б’ють битою. Але цього достатньо, щоб 

читач зробив висновок і намалював в уяві відповідну картину:  

Лаптя, швыряя мяч, над ним шутила; 

Бедняк из бока в бок то вверх, то вниз летал, 

Истцы! Судьбы неумолимой сила  



129 

 

Назначила вам сей удел.  

Але найбільше притчових творів у П. Білецького-Носенка стосується 

людини, її характеру та поведінки. Автор схвалює позитивні риси й засуджує 

негативні.   

Критиці піддаються такі особливості людської поведінки: перекладання 

відповідальності за свої вчинки на плечі інших осіб («Пяница», 4.1), підступність 

(«Лисица», 12.1), забування власного коріння та роду («Мотылек и Гусеница», 

14.1), марнославство («Одуванчик», 22.2), наклепи («Клевета», 2.3), заздрість 

(«Буало и Расин», 6.3), брехня («Опасности от лжи», 12.3), хвастощі («Осел и 

борзая Собака», 17.3), скупість («Скупец», 19.3), помста («Изгананник», 22.3), 

пиха («Олень», 7.4), гнів («Порох», 21.4). Варта уваги притча «Порох», у якій 

ідеться про небезпечність гніву та його наслідки, які можуть бути страшнішими 

навіть за вибух пороху: 

Под своды к пороху огонь вбегает, 

И вмиг он силою чело гранита рвет, 

Как легкий пух, скалу под облако несет. 

Сокрытый в сердце гнев ужаснее вспыхает. 

У притчі «Приданное» (8.1) засобами діалогу розкривається одна з 

негативних людських рис – прагнення до збагачення будь-якою ціною, що ставить 

матеріальні цінності вище за моральні. П. Білецький-Носенко моделює доволі 

просту ситуацію, у процесі розгортання якої з’ясовується, що основним мотивом 

до одруження є заможність нареченої. Ліричний герой заперечує свою 

закоханість, натомість говорить про справжні мотиви свого вчинку: «Да как же 

быть? / Ведь за душой ее приданные есть души». 

На цьому притча закінчується, залишаючи ціле поле для роздумів про 

природу людських почуттів та мотивацію вчинків, моральність тих, хто чинить 

подібно до героїв твору. 

П. Білецький-Носенко говорить не тільки про негативне у людині, він не 

оминає і того, чим вона може пишатися і до чого прагнути: великодушність («Лев 

и Волк», 15.1), освіченість («Плоды», 16.1), доброта («Песнь Лебедя», 2.2), 
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співчуття («Печаль», 19.2), наполеглива праця («Скала и Капля», 24.2), лагідність 

дівчини («Спор Роз с Цветами», 25.2), мудрість (Мудрец и Невежда», 18.3). 

Проте П. Білецький-Носенко не обмежується тільки констатацією 

позитивного чи негативного, залишаючи читачеві поле для роздумів та будуючи 

частину притч у формі порад. Письменник радить: обирати противника за силою 

(«Бык и Собака», 11.2), не втручатися у безглузді суперечки («Виг и Тори», 9.2), 

допомагати, а не тільки давати поради («Дрозд и Петух индийский», 14.2), 

підкорятися волі долі («Гвоздь», 18.2), братися тільки за ту справу, яку найкраще 

знаєш («Переводчик», 9.3), виконувати будь-які справи вчасно («Муж и Старик», 

2.4), оцінювати людину не за зовнішніми ознаками, а її внутрішніми 

достоїнствами («Плод», 3.4). 

Багато творів побудовано на основі протиставлення понять: мудрість – 

дурість («Мудрец и Невежда», 18.3); багатство – бідність («Червонец», 16.3); 

аматорство – професійність («Прохожий и Пчела», (17.1) тощо. 

Отже, можемо підсумувати, що у своїй сукупності притчі П. Білецького-

Носенка, присвячені зображенню суспільних і людських вад та позитивних рис, 

творять своєрідний порадник для читача, який має підказати, як чинити в житті, за 

якими принципами жити, чого уникати, а що прагнути формувати в собі.  

Осмислення плинності часу. Кілька творів збірки присвячено типовій для 

барокової літератури темі плинності часу. Як і в Г. Сковороди, у П. Білецького-

Носенка найбільша утрата – це втрата часу. З цією темою тісно переплітаються 

питання народження та смерті, цінності життя. Письменник дає читачеві 

настанови: 

 час належить цінувати («Время», 11.1); 

 варто користуватися нагодою і ловити потрібну мить («Случай», 12.2); 

 після життя потрібно залишити про себе тільки приємні спогади 

(«Скупец», 19.3; «Песнь Лебедя», 2.2); 

 людина з благородною душею не вмирає ніколи («Добродушие», 14.3); 

 шлях до вічності лежить через вчинки людини («Мужик и река», 24.4). 
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Варто звернути увагу на притчу «Время» (11.1). Роздумуючи над значенням 

часу, П. Білецький-Носенко моделює цей роздум у яскраву картину:  

Прожив июньский день, Поденок говорил: 

«Мне жизнь – несносно бремя. 

Ах, как я долго жил!» 

Мы все так числим время. 

Вдаючись до алегорії, автор у притчі являє неслушність у поведінці, 

пов’язаній з марнуванням часу і життя. Час (а заразом і життя) – це та річ, 

важливості якої ми спочатку не помічаємо та не цінуємо, у чому й полягає 

найбільша помилка людини. 

Питання краси – цьому П. Білецький-Носенко також присвячує кілька 

творів. Митець утверджує думку, що найбільша краса людини – внутрішня, 

душевна, як про це сказано у притчі «Спор Роз с Цветами» (25.2). Тут наводиться 

думка, що найкращою є не зовнішньо красива дівчина, а та, що є найбільш 

лагідною, тихою, милою. 

Особливе значення в цьому разі має образ метелика, до якого письменник 

вдається у кількох притчах («Мотылек и Гусеница», 14.1; «Превращенья», 6.2). За 

допомогою алегорії автор моделює поведінку людей, які сприймають інших осіб 

та формують ставлення до них на основі зовнішніх ознак (краса/потворність), 

зовсім не зважаючи на внутрішній світ:  

«Я гусенью, червем гнушаюсь. 

Не изменяйся же – останешься хорош». 

(«Превращенья», 6.2) 

Стосунки між жінкою та чоловіком. Це важлива для П. Білецького-

Носенка тема, яку письменник неодноразово порушує у своїх україномовних та 

російськомовних віршованих казках (новелах), у досліджуваній збірці набуває 

нової форми. Загалом до цього блоку належать такі твори: «Любов и Дружба», 

10.1; «Вдова», 21.1; «Дух противоречия. Муж и Жена», 16.2; «Муж и Старик», 2.4; 

«Приятства», 15.4; «Духи», 17.4; «Обольщение любви», 23.4 та інші.  
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Варто зазначити, що це – притчі найбільш заниженої тематики. Головним 

чином, вони змальовують стосунки між подружжям, поведінку дружини чи 

чоловіка. Заслуговує уваги «Дух противоречия. Муж и жена» (16.2), у якому 

вимальовано образ дружини-тирана та безвольного чоловіка, який в усьому 

підкоряється своїй другій половинці. За зовнішньо доволі комічним змістом 

вгадується серйозна проблема побудови сім’ї на засадах взаємної поваги та 

розуміння: 

«Как ехать, жизнь моя, в село?.. Дороги нет». –  

«Уж ли отказ, сударь, жене?.. Сверх ожиданья!» –  

«Ах, еду… Угодить – единой мой предмет, 

Осмелясь возражать, я ждал лишь приказанья». 

П. Білецький-Носенко також намагається осмислити природу кохання, 

закоханості, хоча ця тема і не знаходить у нього належного висвітлення. Для 

письменника любов – це те відчуття, яке змушує голову йти обертом, народжує в 

людини не властиві їй досі риси, а найкращою жінкою є та, яка поводиться 

найбільш природно. 

Талант та його значення. Навчає П. Білецький-Носенко цінувати й талант. 

Талант – це ніби плід, який потребує дозрівання: «Чтобы талант созрел, то надо 

ободренье», – сказано у притчі «Плоды» (20.2). Справжнього митця він називає 

генієм, проти якого жодна критика є безсила:  

Павлина подняли на смех. 

А он расширил хвост, блеск изумил их всех. 

Так смолкнет критика от гения творенья. 

(«Павлин», 9.4) 

У той же час П. Білецький-Носенко свідомий і того, що геній, митець 

належать до тих людей, які перебувають в опозиції до всього негативного:  

«В немилость он упал!» – озвался вой Зоила. 

А Гений возразил: «Я в милости не был». 

(«Равнодушие Гения», 5.4) 
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Роль царя та устрій держави. Осібну увагу П. Білецький-Носенко приділяє 

і цій суспільній проблемі, однак вирішує її в плані формування особистості з 

громадянською позицією. Тому він акцентує на питанні державотворення, 

вибудовує ідеал правителя тощо.  

Про царя він говорить з повагою та пієтетом:  

Надежда – якорь твой, народ! – твой царь законный 

(«Корабль», 1.2) 

Гадаємо, таку позицію П. Білецького-Носенка можна пояснити. На 

прихильне ставлення письменника до монархічного укладу Російської імперії 

неодноразово вказували дослідники його творчості. Наприклад, М. Зеров 

висловився про це так: «Людина старосвітського, консервативного складу, він 

міцно стояв на сторожі основ тодішньої суспільності, між іншим, доказував 

законність і державну рацію кріпацтва. «Как бедна, – писав він, – та монархия, где 

подданные своевольны! Как призрачно она соединена! Мы видели из переворотов 

империй, сохраненных нам историей, и малых владельцев, которые возделывают 

свои поля наемниками. Такой владелец подобен главе какой-то демократической 

республики... подчиненные его не страшатся, ибо они, когда захотят, могут его 

оставить. Напротив того, помещик, имеющий своих собственных крестьян, 

подобен монарху в благоустроенном государстве. Не на этой ли благодетельной 

власти... малых монархов отчасти покоится непоколебимо деятельное могущество 

и слава России» [87, с. 52]. 

Однак варто зауважити й те, що П. Білецький-Носенко у своєму дидактизмі 

виходить на вищий рівень, намагаючись дати поради цим самим царям: вони 

повинні управляти з розумом, обирати своїх намісників слушно та продумано, 

тобто і сама влада має бути розумною, щоб не погубити самої себе, та при цьому 

вона має бути схожою на вуздечку від коня, щоб або притримати, або дати більше 

свободи, коли це потрібно.  

Дещо осібно в цьому блоці стоїть притча «Поток и Плотина» (1.3), у якій 

проілюстровано необхідність закону як регулюючої інституції:  

«Останови, Поток, свирепость буйных вод! 
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Я мир даю полям», – сказала так Плотина. 

И успокоились и берег, и стремнина. 

Плотина – есть закон, Поток – народ. 

Можемо підсумувати, що коло тем та проблем, до яких звертається у збірці 

«Сто басен…» П. Білецький-Носенко, є доволі широким. Однак їх головне 

спрямування – моралізаторські повчання.  

Подібно до Левка Боровиковського, який розпочинає збірку «Байки та 

прибаютки» поясненням, для чого потрібна байка та яка її роль, П. Білецький-

Носенко розпочинає четверту частину своєї збірки твором «Басня», у якому 

вказує на основну ознаку цього жанру: «Ты станеш с правдою наставницею, 

басня…». Варто наголосити, що цей твір випадає з контексту всіх інших творів, 

які ввійшли до збірки, і наближається до жанру байки. Окрім того, пояснює поет і 

те, чому він обирає саме таку форму, в останньому творі збірки «Критика и 

Писатель» (25.4): «зато меня охотне прочтут», у цьому ми можемо вбачати 

пошуки автора у виборі найбільш оптимальної форми для своїх настанов.  

Отже, можна цілком вірогідно вважати, що досліджувані притчі могли 

використовуватися П. Білецьким-Носенком під час навчання учнів у пансіоні 

задля реалізації програми естетичного та морального виховання молодого 

покоління. 

Віршовані казки (новели) «Ефеська вдова…» та «Жоконд…», а також твори, 

що ввійшли до збірки «Сто басен…», розкривають читачеві та літературознавцю 

П. Білецького-Носенка в новій якості. Письменник постає перед нами, по-перше, 

як новатор, що відважно освоює нові для себе жанри, досі не розроблені в 

українській літературі, насамперед це стосується віршованих казок (новел).  

Засвоюючи традиції французького письменника Ж. Лафонтена, П. Білецький-

Носенко своєю творчістю забезпечує зразки художніх творів, виконаних у стилі 

рококо, на той час практично неосвоєного в українській літературі.  

Митець також відважно експериментує із творами своїх іноземних колег, 

сюжети яких опрацьовує, представляючи цікаві модифікації жанру аполога – 

притчу (байку-притчу), а зміст цих творів забезпечує власною системою 
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цінностей, поглядів на окремі аспекти приватного та суспільного життя, які 

водночас намагався прищепити і своїм учням, що вселяє здогад про можливе 

використання П. Білецьким-Носенком власних художніх творів у педагогічній 

практиці для виховання молодого покоління. 
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РОЗДІЛ ІІІ. Основні художні здобутки роману «Зиновий Богдан 

Хмельницкий. Историческая картина событий, нравов и обычаев ХVII века 

в Малороссии» П. Білецького-Носенка 

 

3.1. Новаторство роману П. Білецького-Носенка «Зиновий Богдан 

Хмельницкий. Историческая картина событий, нравов и обычаев ХVII века 

в Малороссии» 

Серед неопублікованого творчого спадку П. Білецького-Носенка чи не 

найпомітніше місце посідає роман «Зиновий Богдан Хмельницкий. Историческая 

картина событий, нравов и обычаев ХVII века в Малороссии» (далі – «Зиновій 

Богдан Хмельницький…»), написаний російською мовою. Рукопис твору сьогодні 

зберігається в Інституті рукопису Національної бібліотеки України імені 

В. І. Вернадського (чернетка всіх трьох частин, датована 1829 роком), а у відділі 

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

України – чистовик третьої частини роману, найімовірніше, підготовлений 

протягом 40–50-х рр. ХІХ ст. Твір не було надруковано, і він, відповідно, не став 

відомим широкому колу читачів, таким чином, не зміг відіграти конкретної ролі в 

літературному процесі першої третини ХІХ ст., незважаючи на те, що автор, 

вдавшись до ще не освоєних на українських теренах жанру та теми – постаті 

Богдана Хмельницького і національно-визвольних змагань під його проводом, 

став першопрохідцем на вітчизняному літературному полі.  

На жаль, сьогодні ми не можемо точно визначити час написання всіх творів 

П. Білецького-Носенко. Проте найбільш імовірним видається, що літературна 

активність письменника припадала на 10–20 рр. ХІХ ст., протягом 30–40 рр. він 

головним чином працює над словником української мови, лінгвістичними, 

етнографічними, фольклористичними тощо дослідженнями, про що свідчить і 

датування рукописів. Тому, на нашу думку, цілком логічно припустити, що 

роман, чернетка якого датована 1829 роком, є останнім художнім твором 

письменника і, так би мовити, закриває активну літературну сторінку його життя 

(приміром, відомий нам автограф «Ївги» і «Лицвина да Українця» датований 1828 
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роком, інші були створені раніше, час написання частини творів встановити поки 

що не вдалося). До художньої творчості П. Білецький-Носенко знову звернеться 

тільки через десяток років – наприкінці 30-х рр. ХІХ ст., опрацьовуючи сюжет про 

Івана Золотаренка в однойменному драматичному оповіданні в одній дії, проте 

цілком можливо, що матеріал для твору було зібрано ще під час роботи над 

романом, оскільки і в романі яскраво вимальовано постать цього козака.  

Першим, хто звернув увагу на прозову спадщину П. Білецького-Носенка, був 

М. Петров у «Нарисах історії української літератури ХІХ століття». Потім на 

довгі десятиліття роман «Зиновій Богдан Хмельницький…» випадає з уваги 

літературознавців, аж допоки В. Маслов не присвятив йому велику публікацію, 

приурочену до 300-річчя так званого возз’єднання України з Росією. З цього часу 

роман усе частіше згадується літературознавцями, а в останні десятиліття 

розцінюється як основне надбання П. Білецького-Носенка, яке цікавить 

дослідників (Б. Деркач, Є. Нахлік, М. Яценко, І. Дзира, А. Гуляк, Ф. Кейда, 

Т. Марченко, Ю. Волинець тощо). Припускаємо, що таке обмежене коло 

дослідників, які працювали із твором, зумовлене насамперед тим фактом, що він 

залишається поки що неопублікованим, а ознайомитися з ним можна тільки в 

бібліотеці з відповідного дозволу.  

Незважаючи на вже наявні дослідження, що головним чином стосуються 

жанрової та стильової природи твору, особливостей опрацювання в ньому 

історичного етнографічного, фольклорного матеріалу, розкриття головного образу 

та системи образів, сьогодні роман «Зиновій Богдан Хмельницький…» ставить 

перед дослідником ще багато запитань. Наприклад, чому письменник обрав 

російську мову, хоча до цього не просто писав українською, а ще й долучився до 

дискусії про можливості української мови; що стало поштовхом до написання 

твору; як правильно визначити його жанр і взагалі – чи все-таки це перший 

історичний роман в українській літературі? У дисертаційному дослідженні ми не 

ставимо за мету відповісти на всі ці питання: наше завдання – показати твір у 

першу чергу як новаторський і для творчості самого П. Білецького-Носенка, і для 

української літератури загалом.  
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Сам П. Білецький-Носенко в передмові до роману пояснює мету написання 

свого твору: «Любители изящной словесности читают с удовольствием 

исторические картины Вальтера Скотта, Булгарина, Загоскина и справедливо 

хвалят их: они переносят воображение в те любопытные времена, кои они 

живописали, и заставляют нас принимать живейшее участие в них. История 

повествует с важностью для соображений одного разума достопамятнейшие 

происшествия, но романтические картины, живописуя нравы и дух времени, 

занимают разум и воображение, чтобы кроткими страстями согреть сердце. Клио 

важная, пламенная Мельпомена, веселая Талия согласно их составляют». І далі: 

«Я осмеливаюсь представить любителям отечественной старины опыт подобной 

исторической картины нравов и обычаев XVII века; почту себя счастливым, если 

принесу удовольствие им. Цель сего сочинения при том оправдать пред лицом 

света народ и предводителей, коих историки польские, французские и немецкие, 

переписывавшие один у другого клеветы, описали самими черными красками: 

называют просто разбойниками, сокрыв истинные причины, принудившая их 

поднять оружие противу своих угнетателей, сражаться боле шестидесяти лет, 

<…>, не хуже того, как и все обитатели Западной Европы того времени» [15, 

передмова, с. 3].  

Як бачимо, автор перш за все ставить перед собою завдання створити 

історичний роман, наголошуючи насамперед на художній вартості такого типу 

твору, а не на історичній достовірності. Окрім того, вдаючись до експерименту з 

формою, за словами Є. Нахліка, «автор торкається однієї з актуальних 

літературно-критичних проблем доби зародження історичної романістики, а саме 

проблеми відмінностей між науково-історичним твором і твором художньо-

історичним» [134, с. 71]. Також П. Білецький-Носенко прагне до правдивого 

змалювання подій середини ХVІІ ст. на противагу численним облудним 

історичним працям. Про це автор говорить на сторінках свого роману, наприклад, 

щодо суперечностей у статтях Зборівського договору: «Разногласие это 

произошло от того, что польские историки, чтобы скрыть уничтожение своих 

соотечественников, усугубленное их вероломством, внесли в свои летописи 
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первые отвергнутые статьи, кои могли бы, по мнению их, несколько оправдать 

Речь Посполитую, а немцы и французы, не рассуждая нимало о последовавших 

событиях, как равнодушные зрители не деяний, а китайской тени, для коих слава 

народов победителей и побежденных ничто, списали их и <…> без 

прагматической критики» [15, Ч. ІІ, с. 62–63]. Автор має на увазі насамперед 

праці І. Ф. Енгеля (1796), «Історію французів» Сісмонді, праці О. Тьєррі, «Історію 

Шотландії» Робертсона, «Записки про Малу Росію історіографа Міллера», 

«Записки про Малу Росію» Шафонського і, особливо, польські джерела [92, 

с. 244]. Своє презирство до заангажованої історії автор вкладає також у вуста 

одного з головних героїв – Якима Сомка, який, переповідаючи події з польської 

історії молодому Хмельницькому, зауважує: «Пристрастная история, хотя б она 

была написана по годам и почерпнута из всех польских и немецких историков, не 

заслуживает даже здравой критики, разве одно презрение» [15, Ч. 1, с. 17]. 

Свого часу питання щодо причини написання П. Білецьким-Носенком 

роману зумовило невелику дискусію: М. Петров висловив здогад, що твір постав 

під впливом «Історії держави Російської» М. Карамзіна та романів Вальтера 

Скотта, Загоскіна, Булгаріна та ін. [147, с. 48]. Майже через століття цю думку 

заперечив Б. Деркач: «У даному випадку М. Петров не зовсім правий, зокрема 

коли пише про вплив на П. Білецького-Носенка М. Загоскіна і Ф. Булгаріна, 

оскільки їхні перші романи з’явилися водночас із завершенням чорнового 

варіанту роману українського автора в 1829 році. Згадка про них у передмові 

П. Білецького-Носенка пояснюється тим, що вона була написана значно пізніше – 

під час доопрацювання твору [61, с. 213]. По-своєму розв’язує це питання 

А. Гуляк: «Письменник констатує неспростовний факт популярності цих праць 

серед прихильників красного письменства» [51, с. 171], із чим не можемо не 

погодитися й ми.  

Важко сказати, що саме стало відправною точкою початку роботи 

П. Білецького-Носенка над романом, проте передумови, що на той час склалися в 

культурному житті Російської імперії, якнайкраще сприяли появі історичного 

твору. Н. Нестеренко у праці «Українська історична проза ХІХ – І пол. ХХ ст.: 
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становлення й розвиток жанру» визначає перелік персоналій, діяльність яких 

сприяла становленню жанру: збирачі та видавці українського фольклору 

(М. Цертелєв, М. Максимович), історики (Д. Бантиш-Каменський, М. Маркевич), 

російські поети (О. Пушкін, К. Рилєєв), українські письменники (Г. Квітка-

Основ’яненко, Є. Гребінка та ін.) [135, с. 2]. І справді, на час появи роману 

П. Білецького-Носенка, тобто на початку ХІХ ст., українська історія потрапляє в 

центр уваги і письменників, і науковців, результатом чого стають численні 

публікації.  

Осібну важливу роль відіграють і перші видання українського фольклору: 

«Досвід збирання старовинних малоросійських пісень» (1819 р.) М. Цертелєва, 

«Малоросійські пісні» (перше видання 1827 р.) М. Максимовича тощо (інші – уже 

після написання «Зиновія Богдана Хмельницького…», наприклад «Запорізька 

старовина» (1833–1838 рр.) І. Срезневського), з якими, П. Білецький-Носенко, 

безумовно, був знайомий, про це переконує один із листів письменника 1842 

року, у якому він згадує про збирачів дум І. Срезневського та М. Цертелєва [130, 

с. 50]. Вартими уваги є і перші наукові дослідження з історії України – «Історія 

Малої Росії» (1822 р.) Д. Бантиш-Каменського, у списках поширюється «Історія 

Русів» – два джерела, які не просто були відомі П. Білецькому-Носенку, він 

активно користувався ними під час своєї роботи над романом.   

Українська тема, зокрема історична, стає однією з найбільш популярних у 

російському письменстві. Цьому, на думку В. Сиповського, насамперед сприяло 

зростання зацікавлення до «окраїнного життя» не тільки України, а й Кавказу, 

Криму, Сибіру, Фінляндії, Естонії, їх природи, побуту, релігії тощо, які й стали 

об’єктом художніх творів.  

Про великий інтерес до української тематики свідчить і бібліографія творів 

1801–1850 рр., укладена дослідником та оприлюднена в книзі «Україна в 

російському письменстві. Частина І (1801–1850 рр.)» [161], де подано описи-

подорожі Україною, обробки билинного епосу, історичні твори, опрацювання 

казок різного ґатунку – фантастичних, побутових, трагічних тощо й різноманітні 

повісті. Зростання зацікавлення до української теми серед російських авторів 
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зауважує і Т. Марченко: «Одним із найбільш важливих творчих завоювань 

російської літератури першої половини ХІХ ст. стало утвердження й розквіт 

багатоманітної у своїх проявах історичної теми. Красне письменство, вступивши 

у романтичний період свого розвитку, не замкнулося в рамках національно-

історичних тем і звернулося до естетичного освоєння минулого інших народів, 

«екзотичного» щодо «канонічної» російської історії. Це «ходіння» не тільки в свій 

народ, але і в «інонаціональні» ойкумени (М. Новікова), збагатило творчий 

процес оригінальними темами, сюжетами, образами. Слідом за цілою низкою 

«кавказьких», «горянських», «черкеських», «східних», «лівонських» повістей і 

поем з’являються численні твори, присвячені українській історичній темі» [122, 

с. 11].  

Звертаються російські письменники й до теми національно-визвольних 

змагань під проводом Богдана Хмельницького – що є для нас особливо важливим 

у контексті розмови про однойменний роман П. Білецького-Носенка.  

В. Маслов у рукописі статті «Сюжет про Богдана Хмельницького в 

російській літературі Пушкінської доби» веде мову про зростання зацікавлення до 

постаті гетьмана в російському письменстві [126, с. 1]. Літературознавець має на 

увазі роман Ф. Глинки «Зиновій Богдан Хмельницький, або Звільнена 

Малоросія», думу К. Рилєєва «Богдан Хмельницький», «Сказання про 

Хмельницького» В. Романовича, окремі твори, що ввійшли до збірки «Українські 

мелодії» М. Маркевича та ін.  

Для нас найбільшу увагу має, безперечно, роман Ф. Глинки, у якому автор 

просто звертається до історичного минулого України, а виводить у центр оповіді 

реальну постать – українського гетьмана, уперше в російській літературі 

розробляючи художній образ українського гетьмана та акцентуючи не на ратних 

подвигах гетьмана під час національно-визвольних змагань 1648–1657 рр., а на 

молодих літах майбутнього гетьмана, про які збереглося найменше історичних 

відомостей. Таким чином, цей роман може вважатися першою літературною 

розробкою сюжету про Богдана Хмельницького в російській літературі. 

Припускаємо, що П. Білецькому-Носенку як людині, що стежила за розвитком 
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літератури, були відомі твори російського письменства, у яких опрацьовано 

історичне минуле України, і це могло вплинути й на його художні орієнтири.  

Головними об’єктивними передумовами, що могли стимулювати працю 

письменника над створенням історичного роману, отже, були такі: підвищена 

увага до українського минулого в російському письменстві, поява історичних 

праць та фольклорних збірників, що містили також і, головним чином, думи на 

історичні теми.  

Поштовхом до опанування П. Білецьким-Носенком історичної теми могли 

стати й суб’єктивні причини. Наприклад, А. Гуляк висуває припущення, що 

«звернення до історичної теми Білецького-Носенка не було випадковим. 

Народження в родині, яка з діда-прадіда була активним учасником і творцем 

історії України, «прирікало» його на служіння українській культурі» – і далі 

дослідник перераховує предків письменника, які відзначилися у військовій 

службі, починаючи від прилуцького полковника Івана Носа, що брав участь у 

національно-визвольних змаганнях під проводом Богдана Хмельницького [51, 

с. 168].  

На нашу думку, тут більшу увагу варто звернути на захоплення 

П. Білецького-Носенка історичною наукою та її теоретичне осмислення. Зі 

спогадів вихованця, педагог віртуозно викладав історію: «Преподавая историю, 

Павел Павлович никогда не предоставлял ученикам довольствоваться одним 

хронологическим перечнем событий, а, положивши книгу на стол, своим 

энергическим голосом с свойственным ему красноречием разъяснял нам 

недосказанное, развертывал характеры действовавших в той эпохе лиц по 

собственному своему исследованию. Увлекаясь таким образом, он забывал об 

оставленной им книге и оканчивал целой лекцией, критикуя некоторых 

историков» [130, с. 79–80].  

В архіві письменника, що зберігається в Інституті рукопису Національної 

бібліотеки імені В. І. Вернадського, ми знаходимо і праці, присвячені історичним 

питанням: «Историка, или методология историческая» (Ф.І, №795), хронологічна 

таблиця подій стародавньої всесвітньої історії (Ф.І, №796–797) тощо. У своїй 
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роботі «Естетика» (1817 р.) в другому розділі П. Білецький-Носенко приділяє 

увагу зображенню історичних епох, зокрема, як підсумовує Б. Деркач, наголошує, 

що «письменник повинен ґрунтовно ознайомитися з жителями, їх «вдачею і 

звичаями, одягом та ін., повинен добре знати політичний землеопис (статистику) 

народів і начитатися подорожей». Тільки після цього він може сподіватися на 

успіх» [61, с. 45]. Таким чином, ціла низка об’єктивних та суб’єктивних обставин 

могли сприяти роботі П. Білецького-Носенка над романом. 

Для свого роману П. Білецький-Носенко обирає одну з найбільш героїчних 

сторінок історії українського народу – події 1648–1657 рр., час, коли було 

відроджено Українську державу. І відповідно до цього будує своєрідну 

композицію твору: заклавши в основу роману біографічний стрижень (життя 

Богдана Хмельницького), зображує широке коло історичних подій – національно-

визвольних змагань українського народу середини ХVІІ ст. «Специфіка 

історичного тла, гострий національний і соціальний конфлікти полегшували 

письменницьку працю над сюжетними лініями, допомагали розширювати образну 

систему твору. У романі подано розгорнуту характеристику феодально-

католицької Речі Посполитої, розкрито життя всіх верств українського народу в 

20-50-і рр. ХVІІ ст.» – так у кількох рисах визначає композиційні особливості 

твору І. Дзира [62, с. 247]. 

Основним композиційним засобом роману є хронологічний принцип викладу 

матеріалу. У часі оповідь починається близько 1622–23 рр. (у розмові з 

Хмельницьким Сомко згадує: «Сей славный муж [П. Конашевич-Сагайдачний] 

скончался и погребен в нем, постриженный иноком, в этом году (1622)» [15, Ч. І, 

с. 20]) і закінчується 1657 роком – роком смерті українського гетьмана.  

Оцінюючи структуру роману, Є. Нахлік висловив думку: «Зиновій Богдан 

Хмельницький…» прикметний вальтерскоттівською композицією. Складається 

він з трьох частин, розподілених на глави з епіграфами (І частина – 13 глав, ІІ – 

11, ІІІ – 13 глав) [134, с. 71].  
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У першій частині твору автор знайомить читача з молодим Хмельницьким 

напередодні викупу з полону, закінчується вона обранням Барабаша гетьманом 

обох сторін Дніпра, за якого Богдан Хмельницький стає писарем.  

Друга частина роману охоплює час, починаючи з конфлікту з Барабашем і 

закінчуючи подіями після Берестецької битви.  

Третя частина твору П. Білецького-Носенка розпочинається перебуванням 

13-річного Юрія Хмельницького в Чигиринському замку та розповіддю про його 

характер. Наприкінці твору подано своєрідний підсумок життя й діяльності 

Богдана Хмельницького.  

Незважаючи на те, що оповідь ведеться у хронологічному порядку, 

охоплюючи часовий відрізок у близько 35 років, автор вдається до розширення 

часових меж описуваних подій завдяки численним відсиланням у минуле та в 

майбутнє. Задля цього П. Білецький-Носенко застосовує доволі різноманітні 

засоби: спогади героїв, екскурси в минуле, цитування текстів грамот, 

«всезнаючого» оповідача, який нерідко здійснює апеляцію «до майбутнього» 

(тобто згадує про події, які відбудуться вже після описуваних у романі). Так, 

Сомко розповідає Богданові про повстання Косинського (1591–1593 рр.) та 

Наливайка (1594–1596 рр.) [15, Ч. І, с. 32] і події, які розгорталися після них. 

Екскурси в минуле знайомлять читача з історією Польщі, її королями, наприклад 

Сигізмундом ІІІ [15, Ч. І, с. 91], серед згадок, що стосуються майбутнього, 

можемо назвати навіть спалення Москви в 1812 році [15, Ч. І, с. 83].  

Варто зауважити й наявні в романі анахронізми. Уперше звернув на це увагу 

ще М. Петров. «Різко впадають у вічі історичні анахронізми роману, наприклад, 

що Семен Палій – молодший товариш Богдана Хмельницького і що за життя 

цього гетьмана начебто цілком відбувся старообрядницький розкол у 

Московській державі» [147, с. 50]. Окрім історичних анахронізмів, у тексті 

трапляються анахронізми літературні: автор уводить до роману уривки або цитати 

з творів, які хронологічно були написані набагато пізніше за події, про які 

йдеться. Так, у другій частині твору автор залучає жартівливу пісню, у примітках 

до якої зазначає, що «эта песня взята из шуточной поэмы в трех песнях 
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«Горпинида, или Похищение Прозерпины» [15, Ч. ІІ, с. 69], тобто зі свого 

власного твору; до деяких розділів роману автор бере епіграфи з творів 

І. Крилова, наприклад до ІХ розділу ІІ частини: «Какой порядок ни затей, / Но 

если он в руках бессовестных людей, / Они всегда найдут уловку, / Чтоб сделать 

там, где им захочется, сноровку… (з байки «Мирская сходка»); або, коментуючи 

розповідь Сомком молодому Зиновію байки Лафонтена, автор каже: «Тщетно 

Сомко напоминал им о вероломстве и басню о мире между волками и овцами, его 

не послушали. А вот, как он ее рассказал. Кто знает ее из доброго Лафонтена, 

пусть пропустит…», що видається взагалі нонсенсом, адже події, про які йдеться, 

стосуються 20-х рр. ХVІІ ст., а Лафонтен опублікував свою першу збірку байок 

тільки в у 1668 році.  

У той же час П. Білецький-Носенко насичує оповідь численними 

замальовками етнографічного характеру (описує одяг героїв, внутрішнє 

облаштування хати, страви, обряди), уводить народні пісні та авторські твори. 

Так, описуючи підстаросту Чигирина Д. Чаплинського, автор приділяє багато 

уваги його вбранню: «…он любил кафтаны из двуцветных или мененых материй, 

кои очень походили на его двуличную душу; верхний кафтан с закинутыми назад 

рукавами был кофейного очень темного цвета, показывал его мрачную алчность к 

корысти, которую не мог никогда насытить; он подпоясывался неизносимым 

сутым златотканым поясом, чтобы вынуждать к особе своей почтение <…>. Он не 

выпускал никогда из рук келепа, или топорка с молотком на обухе…» [15, Ч. І, 

с. 72–73], ми довідуємося про внутрішнє облаштування королівського палацу [15, 

Ч. І, с. 89–90], а в третій частині роману майже цілий розділ присвячено опису 

обряду весілля [15, Ч. ІІІ]. Ще перебуваючи в полоні, Богдан Хмельницький 

співає народну пісню «Гомін, гомін по дуброві…» [15, Ч. І, с. 2], у творі ми 

знаходимо й авторові ремінісценції із балад «Ївга», «Нетяг», «Нечай» тощо. 

П. Білецький-Носенко також уводить у свій твір тексти грамот та інших 

документів, а 11-та глава ІІІ частини виконана у формі листування між Богданом 

Хмельницьким та його дружиною.  
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У роботі над твором П. Білецький-Носенко використав численні джерела. 

«Він насамперед звернувся до істориків та історичних матеріалів і, окрім «Історії 

держави Російської» Карамзіна, користувався «Історією Малої Росії» М. Бантиш-

Каменського й особливо літописом з іменем Георгія Кониського, тоді ще не 

опублікованим. Для пожвавлення історичного матеріалу наш автор нерідко 

вдавався до народних історичних переказів», – зауважує М. Петров [147, с. 49]. На 

думку А. Гуляка та Ф. Кейди, «основним джерелом інформації для нього все ж 

слугували величезні домашні архіви, усні розповіді, західноєвропейські романи, 

що їх читав в оригіналах» [50, с. 148].  

Як уважає переважна більшість дослідників, основним джерелом твору стала 

«Історія Русів», з якої «П. Білецький-Носенко запозичив для свого роману як 

загальну концепцію розвитку історичних подій, так і великий фактичний 

матеріал, навіть окремі епізоди, уривки тощо» [61, с. 213–214]. Окрім того, автор 

в описі історичних подій використовував «Історію Малої Росії» Д. Бантиш-

Каменського, зустрічаються епіграфи з «Історії держави Російської» 

М. Карамзіна, однак автор не міг нею скористатися, оскільки вона закінчується 

подіями 1611–1612 рр., які не потрапляють у поле уваги письменника. Зауважимо, 

що не всі історичні події Д. Бантиш-Каменський та «Історія Русів» трактують з 

однакових позицій. П. Білецький-Носенко обирає ту, яка щонайбільше відповідає 

задуму його твору. Наведемо кілька прикладів.  

Д. Бантиш-Каменський та автор «Історії Русів» у загальних рисах однаково 

переповідають про молоді роки Богдана Хмельницького, помітно, що 

П. Білецький-Носенко використав обидва джерела, щоб створити якнайбільш 

вичерпну, історично обґрунтовану розповідь про молоді роки майбутнього 

гетьмана: родовід, народження, участь у битві під Цецорою, викуп із полону, 

висока освіченість, добре володіння іноземними мовами, служба при дворі 

польського короля і навіть оглядини фортеці Кодак, під час яких Богдан 

Хмельницький сказав, «що він ще не чув і ніде не читав, щоб створене руками 

людськими не могло бути такими ж людськими руками зруйноване, а лише витвір 

Божий є міцний» [9; 90]. 
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Проте автор «Історії Русів» та Д. Бантиш-Каменський діаметрально 

протилежно представляють, наприклад, епізод із одруженням та смертю сина 

українського гетьмана.  

Д. Бантиш-Каменський в «Історії Малої Росії» розглядає цю подію як 

вимушений крок із боку молдовського господаря, на який схилив його Богдан 

Хмельницький, погрожуючи небезпекою наступу: «У 1652 році Хмельницький зі 

згоди турецького двору повідомив господарю, що сто тисяч шлюбних гостей 

готові відвідати його володіння, якщо він добровільно не видасть доньку за його 

сина. Ці погрози мали бажаний вплив: молдавани прийшли до Лупули з вимогою 

погодитися для порятунку краю на пропозицію Хмельницького» [9, с. 317]. Цим 

подіям, за версією історика, передувала перша відмова молдовського господаря: 

«Бажаючи збільшити свою могутність, предводитель малоросіян намірився 

поріднитися з господарем молдовським і через самого турецького султана 

вимагав для свого сина Тимофія від честолюбного Василія Лупули руку його 

доньки. Наслідком отриманої ним відмови стало повне спустошення Молдавії 

шістнадцятитисячними козацькими і двадцятитисячними татарськими військами 

під керівництвом Носача, Пушкаря і Дорошенка…» [9, с. 278]. Як бачимо, 

згаданий шлюб розглядається як вигідний для Богдана Хмельницького 

політичний хід.  

Зовсім по-іншому ці події змальовує автор «Історії Русів». Підставою шлюбу 

визначається романтична історія взаємної симпатії доньки молдовського 

господаря та сина українського гетьмана, що наштовхнулася на абсолютне 

заперечення з боку батька дівчини та врешті отримує щасливий кінець завдяки 

вмілим політичним маніпуляціям Богдана Хмельницького.  

Саме ця версія розвитку подій лягла в основу сюжетної лінії Тимофій – Ірина 

(Розанда) у романі П. Білецького-Носенка «Зиновій Богдан Хмельницький…». У 

побудові сюжету автор чітко дотримується «Історії Русів», творчо розвиваючи та 

доповнюючи її, проте не відступаючи ані на крок від фактів. Доволі скупо 

описана історія одруження Тимоша в «Історії Русів» переростає в розгорнуту, 
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просякнуту романтичним духом оповідь у творі П. Білецького-Носенка, що 

займає чільне місце в другій частині роману.  

Якщо «Історія Русів» фіксує сам факт: «Коло Збаража прибув до 

Хмельницького син його Тимофій, повернувшись із Молдавії разом з Мурзою 

Кримським Тугай-Беєм. Вони обидва доповідали Хмельницькому, що недруги 

Господаря Молдовського Ліпули, бувши розбиті військами їхніми, Козацькими і 

Татарськими, в багатьох битвах і в двох головних, під Яссами та Бухарестом, 

розпорошені нарешті і знищені зовсім; а Угорці з Князем їхнім Ракоцієм 

забралися в свої границі, і Господар залишився спокійним в своєму правлінні та 

гідності. Наодинці відкрився Тимофій батькові своєму, що донька Господаря 

Ліпули Княжна Ірина хоче бути його дружиною, на що і мати її згодна; але батько 

тому противиться, будучи під'юджуваний Польським вельможею, одним з 

Потоцьких, що пропонує для одруження сина свойого, якого Ірина не терпить. 

Хмельницький, подякувавши Тугай-Бею за послуги й дружбу, обдарував його 

вельми багато і, примноживши великі здобутки, в Молдавії та Валахії нажиті, 

відпустив з військом Татарським до Криму, пославши з ним вдячний адрес до 

Хана також з багатими подарунками. До Паші Сілістрійського писав 

Хмельницький, що по волі Султанській і за проханням його, Паші, стосовно 

Господаря Молдовського все вчинено, чого він бажав, і він в своїй гідності 

заспокоєний і затверджений; але спротив Господаря в законному і добровільному 

шлюбі його прикро ображає, і він просить Пашу ретельно в тому йому допомогти. 

Паша відповів Хмельницькому, що не лише береться він умовити Господаря на 

такий пристойний і вигідний шлюб, але й доповість про те і самому Султанові, 

своєму господареві, і сподівається з того найліпшого успіху» [90, с. 137–138], – то 

П. Білецький-Носенко емоційно розбудовує їх.  

Коротка згадка про взаємну симпатію Тимофія та Ірини стає для 

П. Білецького-Носенка поштовхом до розгортання на сторінках свого твору 

прекрасної історії кохання, виконаної в кращих традиціях любовного роману.  

Варто також окремо зупинитися на ідеологічному спрямуванні твору, а саме 

на ставленні автора до зображеної у творі боротьби проти польського гніту, на 
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зносинах Богдана Хмельницького з Московською державою, а також на факті 

укладання так званої Переяславської угоди.  

Уже стало традицією при визначенні теми роману говорити про зображення 

боротьби українського народу проти польського гніту. Так, наприклад, М. Петров 

стверджує, що «він [автор] представив Богдана Хмельницького і його 

сподвижників істинними патріотами, які, бажаючи блага Україні, бачили 

неможливість цього блага під владарюванням польським…» [147, с. 49]. В. 

Маслов зазначає: «У романі показана визвольна боротьба українського народу 

проти панської Польщі, яка почалася ще з часів перших козацьких повстань під 

предводительством Косинського і потім Наливайка й досягнула найбільшої 

напруги у середині XVII століття, коли на чолі повсталого народу став Богдан 

Хмельницький» [125, c. 422]. Б. Деркач звертає увагу, що «основну ж увагу автор 

зосереджує на образному відтворенні бурхливих подій визвольної боротьби 

українського народу, яка досягла апогею в середині ХVІІ століття» [61, c. 214].  

Проте в романі не йдеться про те, що ця боротьба спрямована насамперед 

проти засилля польського сейму, панів та жидів, дії яких і є причиною засилля над 

українським народом. Прикметно, що на противагу цьому польський король (а їх 

протягом дії змінюється кілька) безпомічний і безсилий перед сеймом. Богдан 

Хмельницький ставиться до нього з пошаною, виявляє йому свою повагу. 

Яскравим прикладом засвідчення цієї поваги є вчинок гетьмана: після перемоги 

Богдана Хмельницького в черговій битві гетьман наказує повернути всі здобуті 

скарби польському королеві, а під час іншої битви забороняє козакам піднімати 

руку на короля: «В пылу злой сечи да никто не дерзнет поднять руки на 

священную особу короля нашего как на помазанника Божия, и при встрече 

оказывать ему благоговейшую честь» [15, Ч. ІІ, с. 34], ставлення до нього 

змінюється тільки після укладання Зборівського миру.  

Неодноразово в романі згадується той факт, що Україна об’єдналася з 

Польщею як рівна з рівною (наприклад, Сомко зачитує текст грамоти, у якій 

сказано: «Землю русскую и княжение Киевское и всех оныя земли жителей 

вообще и каждого особливо от послушания, владения, обязанности и повеления 
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(зависимости) Великого Княжества Литовского на вечное время изымлем, 

освобождаем и к Польскому королевству как равных к равным, свободных к 

свободным и как собственный и истинный член к прежнему и собственному телу 

и главе со всеми вообще и с каждым (и проч.) присовокупляем и присоединяем» 

[15, Ч. І, с. 21].  

Про цей факт згадується і тоді, коли до Богдана Хмельницького приходить 

польський посланець для укладення миру після битви під Пилявцями: «Он был 

соединен сперва с Литвою, а потом с Польшею как равный к равному» [15, Ч, ІІ, 

с. 28]. Окрім того, неодноразово наголошується на заслугах запорожців у захисті 

кордонів Польської держави від посягань ворогів: «Признательная Русь новыми 

победами своими над турками и крымскими татарами, доказало свою верность 

королям польским» [15, Ч. І, с. 21–22], «доказал свою верность и храбрость для 

выгоды Польши, даже будучи в уничтожении и разорении» [15, Ч. ІІ, с. 28]. 

Причому період, коли Україна, Польща та Литва утворювали єдину державу на 

засадах рівності, зображено дещо ідеалізовано, відчувається ностальгійний сум 

автора роману за тим часом.  

Звертає увагу письменник і на те, що ціль боротьби українців – відновлення 

законних прав і свобод, а не завоювання чужих територій: «Всех владельцев 

польских выгоняли за Случ-реку; от того вышла пословица: «Геть, ляше, по 

Случ – наше!» [15, Ч. ІІ, с. 20–21].  

Особливою увагою в літературознавців позначене питання про українсько-

московські зносини. І М. Петров у «Нарисах історії української літератури ХІХ 

століття», і В. Маслов у статті «Неопублікований роман П. П. Білецького-Носенка 

«Зиновій Богдан Хмельницький…» (1829 р.)», яка вийшла з нагоди 300-річчя так 

званого возз’єднання України та Росії у 1954 році, – перші дослідники роману – 

трактують цю подію як стремління України поєднатися з Росією. Справді, у 

романі автор виступає прихильником угоди й описує її укладання з великим 

пієтетом. Проте дослідники чомусь оминають той факт, що в романі наявні й 

думки про можливу суверенність України, висловлені І. Богуном: «Вдруг восстал 

пылкий Богун, желавший независимой свободы, он считался краснобаем у 
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козаков, и возразил, употребляя хитро всякого рода софизмы, насмешки над 

обычаями и нравами москвитян того времени; а особливо над их невежеством, 

доказывая, что будто бы у них почитается тот умнее, у кого длиннее борода…» 

[15, Ч. ІІ, с. 83] і перераховує їх «дивні» звичаї, таким чином викликаючи сміх та 

відвертаючи прихильність до Москви багатьох козаків. Цей уривок забезпечує не 

тільки комічний ефект, але й містить важливу думку: не варто утворювати союз із 

державою, яка стоїть на нижчому ступені культурного розвитку. Також у романі 

наявний осуд такого союзу та передбачення його негативних наслідків, вкладений 

в уста Менглі-гірея: «…но предвидел ли ты, что соединение это будет причиною 

бесконечной вражды между козаками и Московиею с одной стороны и всеми 

соседственными народами с другой, и Малороссия, открытая отовсюды будет 

местом побоища и позорищем опустошений» [15, Ч. ІІІ, с. 78], а сам Богдан 

Хмельницький, передчуваючи можливу зраду з боку Москви (повернення України 

під владу Польщі), повідомляє своїм сподвижникам про вжиті ним заходи проти 

цього (укладення дружніх союзів з кримським ханом, волоським та молдовськими 

володарями тощо). Дещо пунктирно в романі проводиться ще одна важлива теза: 

на думку автора, тільки після входження території України до складу 

Московської держави, починається розквіт останньої. Наприклад, за сюжетом, 

переговори про можливе об’єднання вперше відбуваються у 1649 році, автор про 

них висловився так: «Такое было начало сего великого дела присоединения 

Украины или величия России, чего тогда она сама бессильна была сделать» [15, 

Ч. ІІ, с. 34].  

Тут варто нагадати думку сучасних дослідників про те, що «на ідеологічній 

концепції роману «Зиновій Богдан Хмельницький…», безперечно, позначились ті 

світоглядні принципи і помисли, які були властиві дворянській інтелігенції того 

часу» [97, с. 245]. Однак при цьому «у своєму трактуванні Переяславського акту 

Білецький-Носенко не зрівнявся з політичною свідомістю українських 

автономістів ХVІІІ ст. Він не зміг відійти від сформованої придворними 

істориками думки. Ідея служіння батьківщині й відданості народові разом з ідеєю 
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єдності історичних доль українського і російського народів пронизує весь роман» 

[97, с. 247]. 

Як бачимо, роман П. Білецького-Носенка доволі непростий та неоднозначний 

з художньо-ідеологічної точки зору, хоч ми окреслили тільки найбільш суттєві 

проблеми, що стосуються цього аспекту прочитання твору.  

Ще більшою мірою неоднозначним є питання, що стосується жанрової 

природи роману П. Білецького-Носенка «Зиновій Богдан Хмельницький…».  

Сам автор у передмові до видання називає доробок Вальтера Скотта, 

Булгаріна, Загоскіна «історичними картинами» і представляє «опыт подобной 

исторической картины нравов и обычаев ХVІІ века» [15, передмова, с. 3]. Окрім 

того, проводить різницю між історією та художнім історичним витвором, 

акцентуючи увагу на тому, що він свідомо береться за написання художнього 

твору (детальніше про це було сказано вище). Є. Нахлік називає твір 

П. Білецького-Носенка «однією з перших спроб українських письменників 

створити історичний роман», тим самим визначаючи його жанрову приналежність 

[134, с. 70].  

Важливим для нас є найбільш сучасне визначення жанру «роман»: це 

великий за обсягом епічний твір, метанаратив, для якого характерне панорамне 

зображення дійсності, багатоплановість на фабульному та сюжетному рівнях 

розвитку конфліктних ліній, ускладнений хронотоп, поліфонічна, часто 

уповільнена розповідь, супроводжувана художнім висвітленням актуальних 

проблем зовнішнього та внутрішнього світу [115, с. 342].  

Відповідно до цього визначення можемо зауважити, що твір П. Білецького-

Носенка «Зиновій Богдан Хмельницький…» справді підлягає жанровій оцінці як 

роман – великий епічний твір, дія якого охоплює значний проміжок часу, 

спирається на реальні історичні події та залучає реальні історичні постаті в 

систему образів, розвиток сюжету якого вибудовується навколо однієї 

центральної особи, проте містить численні сюжетні відгалуження, а також 

використовує додатковий матеріал (тексти грамот, листів, описи обрядів, пісні, 
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байки), у результаті витворюючи цілісну картину суспільних подій, народного 

побуту та традицій України ХVІІ ст.  

Щодо визначення жанрового різновиду роману вже традиційним стало 

називати твір «Зиновій Богдан Хмельницький…» історичним. Проте, на нашу 

думку, роман є набагато складнішою структурою, на каркас із історичної лінії 

якої нагромаджується цілий пласт зразків інших жанрів – від біографічного 

різновиду роману до побутово-етнографічної розвідки.  

Визначення «історичний роман» передбачає, що твір «побудований на 

історичному сюжеті, відтворює у художній формі якусь епоху, певний період 

історії. В історичному романі історична правда поєднується з правдою 

художньою, історичний факт – з художнім вимислом, справжні історичні особи – 

з особами вигаданими, вимисел уміщений в межі зображуваної епохи» [115, 

с. 596]. Відповідно до такого визначення, ми можемо сміливо назвати роман 

«Зиновій Богдан Хмельницький…» історичним, адже автор відтворює реальні 

події головним чином 1648–1657 рр., поєднуючи історичні відомості та художню 

вигадку, а основні герої твору – реальні історичні особи (Хмельницький, Сомко, 

Палій, Виговський тощо).  

Досліджуючи розвиток жанру роману в українській літературі, Н. Бернадська 

торкається проблеми художнього вимислу та способів його застосування в 

романній формі. Відповідно до спостережень дослідниці, у зразках цього жанру 

давньої літератури «реальна подія переноситься у сферу художньої оповіді, а 

логіка зародження, розвитку і завершення цієї реальної події стає логікою 

побудови сюжету – його початкового пункту, руху, розв’язки. Проте лише в 

ХІХ ст. виникне та утвердиться такий художній вимисел, коли на основі подій і 

фактів дійсності письменник створює власну сюжетну конструкцію, не копію 

реальної, а таку, яка відтворює та ілюструє певні закономірності, характерні 

тенденції, типові явища життя. Така сюжетна побудова має власну внутрішню 

логіку і підпорядковується сама собі, а не логіці копіювання факту» [19, с. 37].  

Запропоновану схему розвитку жанру роману на зламі двох літературних 

періодів, в основі якої лежить вигадка, пропонуємо накласти на роман 
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П. Білецького-Носенка та особливості опрацювання ним історичного матеріалу. З 

одного боку, автор користується готовим історичним матеріалом, запозиченим в 

«Історії Русів» чи «Історії Малої Росії» Д. Бантиш-Каменського, переповідає його, 

злегка охудожнюючи та розставляючи акценти на свій лад. У такому разі не 

можемо не погодитися з І. Дзирою в тому, що романна оповідь у П. Білецького-

Носенка скидається на охудожнену хроніку подій. З іншого боку, П. Білецький-

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

що ґрунтується в першу чергу на авторській вигадці. Яскравим прикладом є 

наведене вище опрацювання історії кохання Тимоша та Ірини (Розанди). На цій 

схемі тримається майже вся перша частина роману: володіючи тільки порівняно 

крихтами інформації про молоді літа Зиновія, автор вибудовує оповідь таким 

чином, щоб показати ті події і зустрічі в житті героя, які стали для нього 

знаковими, сприяли утвердженню його поглядів, громадянської позиції, спротиву 

польському гніву тощо та спричинили до знайомства з майбутніми соратниками. 

До цього переліку також можемо додати відгалуження основної сюжетної лінії, як 

от: зваблювання на польську сторону Івана Тичини протопопом Федором 

Згурським, порятунок козаків на болотах після Берестецької битви, приборкання 

коня молодим Юрієм Хмельницьким, планування вбивства Івана Золотаренка та 

Богдана Хмельницького польськими ченцями, сватання пана Смертецького до 

гетьманівни тощо.  

Проте не варто співвідносити з подібними епізодами вставні оповідання, що 

також зустрічаються у романі. Вони переважно жодним чином не стосуються 

основної або побічних сюжетних ліній та вводяться в текст роману 

розповідачами, як, наприклад, оповідання про лікаря Грицька-Омана чи 

пограбування княгині ченцями, розповіді козаків про різноманітні випадки 

боротьби з відьмами тощо.  

Таким чином, ми можемо говорити про те, що П. Білецький-Носенко для 

свого часу є новатором, що дав зразок роману перехідного типу за ознакою 

освоєння реального матеріалу та застосуванням авторської вигадки.  
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Щодо власне історичного матеріалу загалом складається враження, що автор 

намагається якомога коротше і сконденсованіше викласти його, а ще краще – 

швидше скинути цей тягар із пліч оповідача. Отже, можемо визначити у творі 

П. Білецького-Носенка кілька способів оприлюднення історичного подієвого тла: 

по-перше, це робить оповідач, сухо переказуючи події, часом залишаючи до них 

власні коментарі, по-друге, автор широко використовує діалоги, коли один із 

героїв розповідає про побачене чи почуте іншим, або листування (наприклад, між 

Богданом Хмельницьким та московським царем), ще один спосіб – монологи 

героїв (наприклад, у 1-й частині Я. Сомко робить довгий екскурс в історію 

Польської держави).  

Принагідно варто звернути увагу і на той факт, що в романі перед очима 

читача проходить майже все життя головного героя – Богдана Хмельницького. 

Читач знайомиться з ним, коли той сягнув віку близько двадцяти п’яти років, 

спостерігає за формуванням його характеру – як майбутнього провідника нації. 

Автор змальовує основні факти з його життя – одруження, початок національно-

визвольної війни, весілля сина Тимоша, основні перемоги, укладання 

Переяславського договору. П. Білецький-Носенко доводить романні події до 

смерті гетьмана – 1657 року, дає оцінку його діяльності й навіть наводить кілька 

епітафій. Уся авторська розповідь ґрунтується на історичних джерелах, зокрема 

на «Історії Русів» псевдо-Кониського та «Історії Малої Росії» Д. Бантиш-

Каменського, народних піснях (кажімо, автор нерідко наводить рядки пісень, 

складених про Богдана Хмельницького), але, звичайно ж, найважливішу роль у 

побудові сюжету та творенні образу головного героя відіграє авторська вигадка та 

фантазія.  

Зважаючи на це, можемо стверджувати, що «Зиновій Богдан 

Хмельницький…» містить елементи біографічного роману, жанрового різновиду, 

«у центрі опису якого життя певної історичної особи – вченого, полководця, 

письменника, митця, суспільного діяча тощо. Роман біографічний спирається на 

документи, водночас значна роль у ньому відводиться художньому вимислу, який 

белетризує твір, нерідко заповнює прогалини у біографічних даних» [116, с. 594].  
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У повній назві роману «Зиновий Богдан Хмельницкий. Историческая картина 

событий, нравов и обычаев ХVІІ века» очевидними є дві частини, що стають 

своєрідним ключем до прочитання твору. З одного боку, автор творить оповідь, у 

центрі якої – постать Богдана Хмельницького, з іншого – П. Білецький-Носенко 

ставить перед собою завдання, окрім зображення історичних подій, показати 

життя, побут, традиції України того часу. У результаті автор наповнює свій твір 

багатьма етнографічними деталями, народними повір’ями, пересипає мову 

персонажів прислів’ями тощо. Ця особливість роману дозволила Є. Нахліку 

назвати його «фольклорним збірником»: «У текст роману автор ввів і власні 

романтичні балади, створені на основі народних переказів. У стилі 

етнографічного малюнка подано опис української кухні, в дусі романтизму значну 

увагу приділено забобонам, віруванням та демонологічним уявленням українців 

ХVІІ ст. У романі використано українські народні пісні, думи, обрядові весільні 

пісні (мовою оригіналу), які супроводжуються коментарями П. Білецького-

Носенка. Роман, таким чином, подекуди перетворюється на прокоментований 

збірник фольклорних пісень і народних обрядів» [134, c. 72].  

Належить відзначити, що автор вдається до таких «етнографічних екскурсій» 

цілком свідомо, пропонуючи незацікавленому читачеві їх оминати. Наприклад, 

описуючи будинок Хмельницького у Суботові, оповідач зауважує: «Я знаю, что 

могу наскучить моим читателям этими подробностями, но я описываю обычаи и 

нравы семнадцатого века, кои должно передать потомству; я подвергнул бы себя 

ответу пред ним если бы о них умолчал; … кто ищет приключений в сей истории, 

тот может пропустить сии подробности» [15, Ч. І, с. 55] або, закінчуючи опис 

обряду весілля, що розтягнувся понад десять сторінок, зазначає: «И мне пора 

окончить эту главу, которая многим покажется утомительной» [15, Ч. ІІІ, с. 193].  

Впадає у вічі, що автор уміло чергує та поєднує свої етнографічні розвідки з 

історичним контекстом, утворюючи єдине взаємодоповнююче полотно: 

«…причому, якою мірою фольклорний матеріал ілюструє, поглиблює висвітлення 

зображуваних історичних подій, такою мірою і ці описані події дають історичне 

витлумачення наведеним фольклорним зразкам» [134, с. 72]. Яскравим прикладом 
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може слугувати момент, коли автор розігрує комічну ситуацію зустрічі Зиновія та 

Нечая, принагідно пояснюючи значення вислову «Здоров пив, батьку!» [15, Ч. І, 

с. 17], або введення байки «Недовольная Лисиця и Вовк» у текст листа Богдана до 

дружини [15, Ч. ІІІ, с. 73].  

Як бачимо, твір П. Білецького-Носенка не можна назвати тільки історичним 

романом. Він вбирає в себе також ознаки біографічного роману, етнографічно-

побутової розвідки, утворюючи єдине взаємодоповнююче полотно, що 

представляє не тільки події ХVІІ ст., але й розкриває особливості побуту того 

часу. І, власне, опрацювання історичного матеріалу у П. Білецького-Носенка має 

різний характер – з одного боку, це охудожнена хроніка подій, з іншого – 

сповнена авторського вимислу оповідь. Шукаючи відповіді на питання, чому 

автор пише твір такого синтетичного жанру, можемо припустити, що в умовах 

формування нового українського письменства та засвоєння нових жанрових форм 

тяжіння до синтезу жанрів було закономірним явищем у процесі творчих пошуків 

письменників. З іншого боку, нам видається слушною думка про те, що брак 

досвіду, літературного таланту автора та й власне нерозробленість жанру роману 

на той час в українській літературі завадили П. Білецькому-Носенку організувати 

весь наявний в нього матеріалу в цілісну простору оповідь.  

Яке місце в історії української літератури відвели літературознавці романові 

П. Білецького-Носенка? Б. Деркач у монографії, присвяченій життю і творчості 

П. П. Білецького-Носенка, стверджує, що «Зиновій Богдан Хмельницький…» був 

першим українським історичним романом нової національної літератури, 

присвяченим висвітленню визвольної боротьби українського народу проти 

шляхетської Польщі під проводом Богдана Хмельницького» [61, с. 212]. В «Історії 

української літератури (перші десятиріччя ХІХ сторіччя)» сказано, що роман 

зберігає інтерес як твір, у якому вперше художньо осмислено історичні події 

1648–1654 рр., і залишається важливим історико-літературним документом 

двадцятих років ХІХ століття» [97, с. 200]. В «Історії української літератури (20-

ті – 40-ві роки ХІХ століття)» П. Білецького-Носенка названо автором першого в 

українській літературі історичного роману (російськомовного) [92, с. 242]. 
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Є. Нахлік у дослідженні «Українська романтична проза 20–60 років ХІХ ст.» 

називає роман першою в українській літературі спробою національної 

модифікації історичного роману [134, с. 73]. А. Гуляк та Ф. Кейда вказують, що є 

всі підстави вважати «Зиновія Богдана Хмельницького…» П. Білецького-Носенка 

предтечею історичного роману [50, с. 157].  

Варто окремо зупинитися на новаторстві роману П. Білецького-Носенка 

«Зиновій Богдан Хмельницький…». По-перше, зважаючи на те, що рукопис твору 

датований 1829 роком (а це значить, що до цього часу роман в основному був 

закінчений, хоча правки і доповнення вносилися протягом майже десятка років), 

його цілком заслужено можна визнати хронологічно першим твором в історії 

українського письменства, присвяченим національно-визвольним змаганням під 

проводом Богдана Хмельницького. Окрім того, можна стверджувати, що «цей твір 

був викликаний потребами часу, адже в тогочасній Україні лише формувалося 

історичне мислення, усвідомлення національної самобутності вітчизняної історії. 

Особливо це стосувалося періоду гетьманщини, самого характеру тодішніх подій і 

випробувань, що випадали на долю українського народу впродовж кінця ХVІ – 

середини ХVІІ століть (від селянських повстань під проводом К. Косинського 

І. Підкови, С. Наливайка, Д. Гуні, П. Павлюка, Л. Остряниці, Г. Лободи аж до 

Переяславської ради 1654 року)» [50, с. 150].  

По-друге, дехто з літературознавців цей твір оцінює як перший історичний 

роман в українській літературі. Якщо зважити на час написання твору, то його 

можна назвати взагалі першим романом в історії нового українського 

письменства. 

Традиційно, до перших українських романів відносять написані російською 

мовою: «Пан Халявський» Г. Квітки-Основ’яненка (1839 р.), «Михайло 

Чарнишенко» П. Куліша (1843 р.), «Чайковський» Є. Гребінки (1843 р.). Усі вони 

були створені наприкінці 30-х – початку 40-х років ХІХ ст. Отже, роман 

П. Білецького-Носенка «Зиновій Богдан Хмельницький…» можна цілком 

об’єктивно вважати першим романом нової української літератури.  
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Окрім того, це перший історичний роман в українській літературі, в основі 

якого лежать події ХVІІ ст. з реальними історичними особами в центрі оповіді 

(порівняймо, наприклад, з романом «Чайковський» Є. Гребінки, який не належить 

до історичної романістики, оскільки «героїв його не можемо віднести до 

історичних осіб, і романна оповідь провадиться без опертя на конкретну 

історичну подію. А коли й залучається в систему оповіді певна історична реалія, – 

це здійснюється лише на основі фольклорної пісенної стихії поза вдаванням до 

документально-історичного матеріалу» [82, с. 117]).  

У контексті цього важливою є думка, що «новітній історичний роман постає 

під впливом романтичного світогляду: минуле романтичний письменник хоче 

бачити насамперед у його власному, своєрідному забарвленні; з іншого боку, в 

усьому минулому він бачить повні сенсу ступені розвитку» [92, c. 243].  

Нагадаємо, що у передмові до роману «Зиновій Богдан Хмельницький…» 

П. Білецький-Носенко ставить за мету виправдати перед світом «народ и 

предводителей, коих историки польские, французские и немецкие, 

переписывавшие один у другого клеветы, описали самими черными красками: 

называют просто разбойниками, сокрыв истинные причины, принудившая их 

поднять оружие противу своих угнетателей, сражаться боле шестидесяти лет, 

<…>, не хуже того, как и все обитатели Западной Европы того времени» [15, 

передмова, с. 3], тобто автор вдається до переосмислення цієї сторінки в історії 

України; використовуючи композицію вальтерскоттівського типу, він наділяє 

головного героя романтичними рисами, активно опрацьовує фольклорний та 

етнографічний матеріал, уводить низку містичних елементів. Зважаючи на це, 

цілком обґрунтовано можемо стверджувати, що письменник представляє перший 

в українській новій літературі роман романтичного напряму. На це звертає увагу 

також Є. Нахлік, який визначає «Зиновія Богдана Хмельницького…» як 

«ранньоромантичний твір, у якому ще досить багато рудиментів преромантизму, 

зокрема велика залежність автора від історичного фольклору, етнографічних 

джерел, усних народних переказів, спогадів тощо», пояснюючи таку дефініцію 

тим, що «авторська уява, індивідуально-творче начало ще не змогли оформити 
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багатющий історичний, фольклорний та етнографічний матеріал у художньо 

довершений жанр історико-романтичного типу» [134, с. 73].  

Отже, можемо підсумувати, що у романі «Зиновій Богдан Хмельницький…» 

П. Білецький-Носенко виступає новатором і щодо змісту, звертаючись до 

зображення національного-визвольних змагань ХVІІ ст., і щодо форми, обираючи 

новий для тогочасного українського письменства жанр роману історико-

романтичного типу.  

Новаторські тенденції роману також виявилися в зображенні приватного 

життя Богдана Хмельницького (порівняно з давньоукраїнською традицією 

представлення гетьмана з точки зору виключно його політичної та державницької 

діяльності); виведенні в центр оповіді реальної історичної постаті (на що першим 

звертає увагу І. Дзира) на противагу вальтерскоттівській традиції зображення 

головними героями вигаданих персонажів; особливому підході до 

сюжетотворення, що полягає в органічному синтезі власне сюжетної оповіді, 

етнографічних замальовок, екскурсів у минуле, текстів документів та листів, 

описів обрядів тощо.  

Окрім того, роман «Зиновій Богдан Хмельницький…» посідає особливе місце 

у процесі відходу української літератури від травестійно-бурлескної традиції та в 

загальному національно-культурному відродженні доби. Так, зокрема, існує 

думка, що «якби свого часу був надрукований роман про Богдана Хмельницького 

П. Білецького-Носенка, він, поруч з поемою «Богдан» і повістю «Чайковський» 

Є. Гребінки, «Чорною радою» П. Куліша, історичними романами і повістями 

Д. Мордовця, книгами з історії України Г. Кониського, Д. Бантиш-Каменського, 

М. Маркевича, відіграв би певну роль у формуванні національної свідомості 

українців» [97, с. 199].  

Як бачимо, роман П. Білецького-Носенка «Зиновій Богдан Хмельницький…» 

є визначним явищем і в творчості письменника, і українській літературі першої 

третини ХІХ ст. Усвідомивши тенденцію зацікавлення історичним минулим 

України, що виявилася у збиранні фольклору, написанні історичних праць та 

художніх творів з українського минулого російськими авторами, письменник 
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представив цілком новаторський твір 20-х років ХІХ ст. як у контексті, формі, 

змісту, так і художнього вирішення. Окрім того, роман став важливим кроком в 

еволюції П. Білецького-Носенка як письменника та засвідчив поступ нової 

української літератури. Безперечно, якби він був свого часу надрукований, то зміг 

би здійснити вагомий вплив на подальший розвиток українського літературного 

процесу, опрацювання історичної теми, витворення та утвердження жанру 

роману.  
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3.2. Особливості образної системи в процесі пошуку романної форми  

Роману «Зиновій Богдан Хмельницький…» притаманна дихотомічна схема 

побудови образної системи, коли поряд із вигаданими героями діють реальні 

історичні особи. Цю схему запроваджує ще Вальтер Скотт, основоположник 

жанру роману романтичного напряму (візьмемо для прикладу хоча б його 

«Айвенго»; аналогічну схему реалізовано в першому україномовному 

історичному романі «Чорна рада» П. Куліша, де чітко протиставляються дві групи 

персонажів – історичних (Павло Тетеря, Яким Сомко, Іван Брюховецький) та 

вигаданих автором (козак Черевань, Кирило Тур). Не відходить від цього 

принципу і П. Білецький-Носенко, зображуючи у своєму романі реальних осіб – 

Б. Хмельницького, Я. Сомка, Д. Чаплинського, М. Кривоноса, братів 

Золотаренків, І. Богуна тощо. Саме на них зосереджується головна увага автора 

твору. Окрім того, наявні в романі й вигадані персонажі, проте вони діють на 

другому плані та є менш значимими для розбудови загальної канви твору. Уперше 

на цю особливість побудови образної системи роману звертає увагу, 

представляючи її як новаторство, І. Дзира у праці «Постать Богдана 

Хмельницького в однойменному романі П. П. Білецького-Носенка»: 

«Співвідношення між історичними і неісторичними героями в образній системі 

роману, безсумнівно, – на користь перших. Постаті провідних реальних діячів 

позначені вищим мистецьким рівнем, більш переконливі та конкретні, ніж ті герої 

роману, котрі були створені виключно авторською фантазією» [62, с. 248].  

Першою особливістю побудови образної системи роману дослідник вважає, 

що, на відміну від запровадженого Вальтером Скоттом й усталеного в 

європейській традиції зображення в ролі головних не історичних, а вигаданих 

персонажів, П. Білецький-Носенко виводить на передній план своєї оповіді саме 

історичних осіб. І це відбувається не тільки тоді, коли йдеться про реальні 

історичні події. Якщо навіть окремі розділи роману повністю ґрунтуються на 

вигаданих подіях і є результатом художнього вимислу, автор і тут ставить у центр 

подій реальних осіб, немовби прагнучи в такий спосіб вписати ці розповіді в 

історичний контекст та надати їм правдивості та й загалом пов’язати з основною 
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сюжетною лінією. Виразним прикладом щодо цього прийому може слугувати 

спосіб уведення в роман цілого розділу, присвяченого опису українських 

весільних традицій у м. Прилуки, за якими спостерігає стрілецький голова 

С. Матвеєв, а його провідником є міський отаман Даценко. Важливим епізодом у 

творі є тема про суворі московські закони щодо тютюнопаління, що визначається 

у бесіді військового судді С. Богдановича та І. Тичини після повернення першого 

з посольства до Москви.  

Важливою є вказівка І. Дзири на інше новаторство твору: «Новаторська суть 

роману Білецького-Носенка полягає у тому, що український письменник сміливо 

вводить у центр образної системи свого твору постать історичного діяча 

національного масштабу. В тому, що Богдан Хмельницький розглядається 

художником слова як виразник інтересів усього народу, як особа, чия діяльність 

відповідає прогресивним тенденціям розвитку суспільно-історичного процесу, 

також була новаторська заслуга нашого письменника, оскільки 

західноєвропейські митці зображували народні маси лише як тло для діяльності 

протагоніста» [62, с. 249]. Належить додати, що П. Білецький-Носенко в цьому 

контексті вдається до дуже сміливого кроку, набагато випереджаючи час та 

поступ українського письменства, адже наступні спроби зобразити постать 

подібного масштабу в центрі художнього твору здійснить хіба що М. Старицький 

у трилогії про Богдана Хмельницького (1895–1897 рр.). 

Ще однією прикметною рисою образної системи роману є різкий поділ героїв 

на позитивних та негативних, причому автор витримує ту чи іншу лінію у їх 

зображенні від початку до завершення, навіть не надаючи їм шансу для еволюції в 

кращий або гірший бік, тим забезпечуючи статичність у характеристиці героїв. Це 

промовисто виявляється в оцінці автором образу Д. Чаплинського. З перших 

згадок про нього у творі перед читачем вимальовується образ аморальної, 

безчесної людини, ласої до чужого багатства й черствої до людського горя. Для 

творення негативної конотації у сприйнятті цього героя автор залучає й додаткові 

засоби. Наприклад, описуючи зовнішність Д. Чаплинського, письменник з її 

допомогою намагається окреслити й характер та внутрішні якості героя: кафтан з 
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двокольорової тканини він порівнює з подвійною натурою Д. Чаплинського, 

широкий золототканий пояс той носить, щоб викликати повагу до себе, бо 

маленький зріст і потворне обличчя не сприяють цьому тощо [15, Ч. І, с. 73]. 

Окрім того, автор вдається ще до одного цікавого прийому – він наділяє окремих 

персонажів сталими епітетами, наприклад Д. Чаплинський постає перед читачем 

насамперед з епітетами «тиран», «кровожерливий» тощо.  

Аналогічні прийоми використовує П. Білецький-Носенко і в зображенні 

позитивних героїв. Напевно, найяскравішим у цьому контексті буде образ Ганни 

(Галі), дружини Богдана Хмельницького. Автор повсякчас називає її милою та 

благочестивою, супроводжує зображення її вчинків переліком душевних чеснот.  

На початку другої глави 2-ї частини з негативною конотацією згадується 

І. Виговський, який з’явиться в романі як активний персонаж набагато пізніше. І 

ця оцінка І. Виговського як наскрізь фальшивого, підступного, хитрого тощо діяча 

витримується до кінця роману – до обрання новим гетьманом Ю. Хмельницького. 

І. Виговський трактується як підступний, нещирий чоловік, послідовний 

прихильник Польщі, на користь якої і задумує різноманітні інтриги. Таке різко 

негативне ставлення П. Білецького-Носенка, прихильника «возз’єднання України 

з Росією», до цієї постаті є цілком зрозумілим з огляду на те, що саме 

І. Виговський у 1658 році уклав Гадяцький договір, що передбачав утворення 

федерації Польщі, Литви та України. Проте автор не переносить суб’єктивність в 

оцінці І. Виговського на своїх героїв: Богдан Хмельницький, наприклад, цілком 

задоволений своїм писарем і навіть оцінює його вище, ніж попередника 

М. Кривоноса: «Я довольнее Иваном Виговским, чем покойным Максимом 

Кривоносом. Правда, в нем оказывается всегда пристрастие ко всему польскому» 

[15, Ч. ІІІ, с. 74]. 

Серед найбільш яскраво виписаних образів соратників Богдана 

Хмельницького – Я. Сомко (автор використовує написання прізвища «Самко»), 

М. Кривоніс, І. Богун, брати Золотаренки.  

З Я. Сомком молодий Зиновій знайомиться після викупу з полону. Яким 

супроводжує його в подорожі додому та й узагалі з того часу їхні долі тісно 
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пов’язані, а оповідач уже з першої зустрічі повістує про майбутнє цього козака: 

«Тот славный в последствии Яким Сомко, герой, верный Отечеству и царю до 

смерти своей, неустрашимый воин, бывший сперва полковником переяславским, а 

потом провозглашенный гетманом против изменника Брюховецкого» [15, Ч. І, 

с. 15]. Автор відводить йому важливе місце в оповіді роману ще й тому, що саме 

Сомко розповідає молодому Хмельницькому останні події з історії Польщі, 

знайомить його з деякими документами і навіть виконує баладу «Нетяг». Автор 

залюбки вводить діалоги за участю Сомка, у яких він головним чином повідомляє 

про стан воєнних справ. Саме йому належить ідея про спосіб порятунку козаків із 

боліт після Берестецької битви.  

Максим Кривоніс постає зі сторінок роману сміливим, відважним воїном, 

запальним і гарячкуватим. Автор використовує для його характеристики такі 

епітети: «воин храбрый, но свирепый», «страшный Максим Кривонос, 

непобедимый, но жестокий войсковой писарь», «ужасный Максим Кривонос», 

«великан Кривонос», «грозный писарь войсковой малороссийский» тощо. Під час 

відвідин польських посланців, що пропонують для козаків сумнівні умови миру, 

Богдан Хмельницький зберігає спокій, у той час як «Кривонос сидел как на 

иголках, сучил длинные усы свои, царапал затылок, улыбался ужасно; но уважая 

и любя гетмана от чистого сердца; готовый пролить за него до последней капли 

крови своей, вернейший исполнитель его повелений; он не смел и не произнес ни 

слова» [15, Ч. ІІ, с. 27]. І навіть його смерть під час битви під Берестечком 

виписана з особливим героїчним пафосом:  «Один их этих отчаянных козаков, 

одетый в кольчугу <…>, исполинского роста и силы необычайной вырвал из рук 

польского косонера его сечкорезную косу, насаженную прямо на длинное бревно, 

вбежал в барку, севшую близ берега на меле, в глазах короля поразил многих 

подобно римскому <сикцию> Денталу, дорого продал свою жизнь. Король кричал 

ему: «Дарю тебе жизнь, храбрый человек!» Отчаянный отвечал: «До чого мні 

жити, коли нам невдача; волей (лучше) умереть по-козацьки!» Он поразил еще 

многих смельчаков и наконец, изнеможенный от ран, упал под ударами. Это был 

славный Максим Кривонос, войсковой писарь» [15, Ч. ІІ, с.102]. 
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Велике майбутнє І. Богуну вперше пророкує Гуня, звертаючи увагу на його 

постать під час спілкування із Зиновієм: «Вот этот – черноглазый проворный 

Богун, разумная и <...> голова, из него будут люди» [15, Ч. І, с. 13]. І. Богун – 

талановитий, безстрашний, мудрий воїн, який забезпечив не одну перемогу 

козакам. Водночас він один із тих, хто не підтримував гетьманську політику на 

зближення з Москвою.  

Образ І. Золотаренка овіяний у творі містикою. І якщо оповіді з його 

молодечих років мають цілком раціональне пояснення (наприклад, вигнання 

ксьондзів із монастиря за допомогою труби з лінзами та котів із прив’язаними до 

їхніх хвостів бляшанками), то смерть і поховання сповнені таємниці. Так, 

спеціально для його вбивства змовники виготовляють срібну кулю з вирізаним на 

ній іменем Ісуса та освячують її, оскільки його «народ почитал за 

необыкновенного человека, даже за волшебника, которого не берут ружейные 

пули и даже пушечное ядро» [15, Ч. ІІІ, с. ]. На похороні полковника ж стається 

прикра подія: «Набежала ужасная гроза, молния ударила в церковь, обвила ее 

кругом и вмиг обхватила пламенем; и как в ней была только одна дверь, потому 

что была строена во время откупов жидовских; то многие задохлись от дыму, 

священники вместе с телом Золотаренка сгорели (1655). Заговорили: «И земля не 

приняла его». Польский историк Каховский не упустил воскликнуть: «Это гнев 

мстящего провидения! За то, что он был чернокнижник и душу свою отдал аду!» 

[15, Ч. ІІІ, с. 60]. 

Яскравим і колоритним видається образ І. Тичини: «Надобно сказать к чести 

Ивана Тичины, что он был храбр, расторопен, верен, говорил всегда правду; без 

этих похвальных качеств важный и благоразумный гетман, конечно, не терпел бы 

его. Он не боялся смерти и говорил: смерть ничто, голова нажитая вещь; и во 

гробе не только богатства, чины, даже голова бесполезна; с такими мыслями он 

был всегда весел; все любили его за незлобие. Часто товарищи его, когда 

слишком подгуляют, шутили над ним очень грубо. Однажды Максим Кривонос 

посадил его в бочку и, привязав в колодезному коромыслу, погружал несколько 

раз в воду, чтоб вытрезвить; в другой раз обвязали его патронташем, начиненным 
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порохом и любовались, как начиненные трубки, загораясь, лопали и пьяного 

Тичину поворачивали с боку на бок. Молодежь вставляла ему сонному в широкий 

красный нос его свищи из орехов лесных и тешились, как он, дыша, принужден 

был невольно свистать носом и не мог от них освободиться, иначе как должно 

было их раздавить в своем носу. Но всякие такие школьные шутки 

вознаграждались подарками; в противном случае он не шарил в кармане за 

острым словцом и рассказывал все тайные похождения обидчиков, о коих 

выведывал подробно и к чести его никогда не говорил клеветы; которой гетман не 

терпел; а потому верил ему. За это Тичину боялись» [15, Ч. ІІ, с. 40]. Образ цей 

вочевидь вигаданий П. Білецький-Носенком. Він поєднав у собі і риси 

придворного блазня, і вдачу надійного та відданого Богданові Хмельницькому 

козака, який активно долучається до державницьких процесів, часом жартами, а 

часом хитрістю допомагаючи викрити ворога, наприклад змову протопопа 

Згурського.  

Образ старшого сина гетьмана Тимоша виписаний доволі поверхово. Для 

романіста гору бере любовна складова біографії Тимоша. П. Білецький-Носенко 

тут цілковито співвідносний із тогочасними тенденціями історичної науки, на що 

вказує М. Грушевський в «Історії України-Русі»: «Протягом цілого року, навіть 

трохи більше, Тиміш Хмельниченко і його шлюб з господарівною, а потім 

нещаслива смерть від неприятельської кулі, займали увагу не тільки самої 

України, але всього комплєкса земель, що її окружали. Новіших письменників 

захоплювала коротка як блискавиця карієра сих двох молодожонів – чигринського 

козака і волоської господарівни, що блиснули на політичнім овиді і згасли як 

метеор. Притягала романтична сторона сеї історії, а менше зверталось уваги на 

політичну сторону сього епізоду – власне нам інтересну» [46, с. 473]. 

Натомість образ Юрія Хмельницького – чи не єдиний, який зазнає розвитку в 

романі. У першій главі 3-ї частини ми зустрічаємося з шибеником і розбишакою 

Юрком, який урешті-решт показує свій молодецький запал, сміливість, 

приборкавши дикого коня, та вивищується в очах батька: «Я не знал за ним этой 

удали, – сказал он Анне, у которой выпала работа из рук от страха, – видишь ли, 
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друг мой, на что он родился. Я лишь себе ломал голову, как бы путем приняться 

за него, отучить от школьных проказ и сделать удалым козаком, а он как раз 

готов» [15, Ч. ІІІ, с. 49]. З того часу Юрко бере участь у різноманітних походах під 

наглядом І. Золотаренка, який відгукується про нього тільки якнайкраще. 

Показовою також є і поведінка Юрка в той час, коли його призначають 

гетьманом: «Юрий стоял, оглушенный радостными восклицаниями, наконец, 

оправясь, поднял свою булаву в знак молчания; все собрание тотчас утихло: 

молодой гетман, к великому удивлению всех, сказал: «Моя молодость и незнание 

в делах обязывают меня просить вас, почтеннейшие паны Рада, увольните меня от 

чести над вами начальствовать; изберите опытного, достойнейшого из вас; а я 

обещаюсь повиноваться ему с ревностным усердием!» Невозможно описать 

удивления, произведенного речью юноши, еще не ослепившегося блеском 

величия, сперва восстал глухой ропот, и вдруг своды потряслись от крика: «Ты 

должен быть гетманом; теперь ты убедил нас, что достоин избрания; кровь 

великого отца твоего течет в жилах твоих; ты достоин благородных предков 

своих!» [15, Ч. ІІІ, с. 92]. Цей епізод, відсутній в «Історії Русів», текст якої ліг в 

основу цієї глави роману, і цілковито вигаданий П. Білецьким-Носенком.  

І хоч письменник показує образ Ю. Хмельницького в розвитку – від юнака-

розбишаки до гідного сина свого батька – загалом виявляє до нього негативне 

ставлення , називаючи «недостойный сын великого Богдана».   

Окрім того, у романі твориться збірний образ українського козацтва – 

насамперед як сили, що бореться за благополуччя свого народу. Водночас автор 

намагається розвінчати упередження у ставленні до козацтва, які могли 

усталитися в іноземних історичних джерелах, таким чином розвіюючи міфи 

(наприклад, архітектор Моріон характеризує їх так: «Козаки не варвары, как их 

вообще называют; они не уступают нам ни мало» [15, Ч. І, с. 45], звеличуючи їх 

мужність та відданість справі, а також звертаючи увагу на їх високі моральні 

якості (польський король після однієї з битв висловлюється про козаків: «Мы 

хвалимся нашею эдукациею, но, к стыду надменности нашей, эти мнимо грубые 
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козаки поступают с нами вежливее и человеколюбивее, нежели мы с ними» [15, 

Ч. ІІ, с. 110].  

Особливу увагу варто звернути на образ оповідача в романі, якому відведено 

важливе місце в організації композиції твору. Оповідач – сучасник автора, він 

споглядає всі події середини ХVІІ ст. з висоти ХІХ ст., що своє чергою дозволяє 

йому не просто розповідати про події, а й визначати їхнє історичне значення, 

здійснювати проекції у майбутнє, розповідати про подальшу долю героїв тощо. 

Він – освічений, розумний, ерудований, добре обізнаний не тільки з українською, 

польською історією, а й мистецтвом, культурою, фольклором, етнографією. 

Інколи навіть здається, що він використовує кожну зручну хвилину, щоб 

забезпечити читачеві якнайбільше інформації з певного питання: наприклад, 

згадуючи про купальські пісні, які співала сестра Ю. Хмельницького, оповідач 

описує традиції святкування цього дня: «Однажды на Купала (23-го июня 

накануне рождества св. пророка и крестителя Иоанна), когда в тихую летнюю 

ночь по древнему языческому обычаю девки в венках из цветов и любистка (трава 

зоря) скачут с песнями около огня, который возгнетали от соломы, она пошла с 

сенными девками повеселиться и беспечно прыгала и пела…» [15, Ч. ІІІ, с. 3].  

П. Білецький-Носенко часто залишає коментарі до використаних у романі 

пісень чи балад, інших творів, чим тільки примножує літературні анахронізми: 

називає Лафонтена, Крилова і навіть баладу «Бондарівна», так само, як і історичні 

праці, неодноразово або згадує Г. Кониського, якого вважає «малоросійським 

істориком», або взагалі наводить цитати з його твору, наприклад, розповідаючи 

про страту Остряниці та його сподвижників: «Казнь сия, – повествует 

преосвященный Георгий Кониский, – была неслыханная до того в мире, и 

потомство едва ли поверит сему событию, ибо никому дикому и самому 

свирепому японцу не придет в голову ее изобретение, а произведение в действо 

устрашило бы самих зверей и чудовищ» [15, Ч. І]. Оповідач не залишається 

байдужим до свого читача і неодноразово звертається до нього зі сторінок 

роману, головним чином це стосується тих випадків, коли він може надокучити, 

наприклад: «Я знаю, что могу наскучить моим читателям этими подробностями, 
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но я описываю обычаи и нравы семнадцатого века, кои должно передать 

потомству. Я подвергнул бы себя ответу пред ним, если бы о них умолчал» [15, Ч. 

І, с. 55]. 

Та основна функція оповідача – дотримуватися сюжетного стрижня. 

Привертає увагу, що письменникові приємніше, легше мовити про події з 

приватного життя своїх героїв – чи це любовна історія молодого Зиновія, чи 

пліткування козаків про відьом або заборону курити тютюн у москвичів, описи 

міста, хатнього побуту або одягу героїв, – аніж удаватися до зображення 

історичних подій.  

Про історичні події, а особливо – битви, він оповідає сухо, стримано, неначе 

бажаючи якнайшвидше позбутися цього обтяжливого обов’язку. Головним чином, 

це переказ історичного джерела, яким він послуговується. Детально П. Білецький-

Носенко не зупиняється на жодній із батальних сцен: наприклад, про битву під 

Пилявцями констатується вельми коротко: «В августе Хмельницкий победил 

вторично Калиновского под Пилавцам; где между тысячами убитых найден этот 

коронный гетман, простреленный и проколотый копьями» [15, Ч. ІІ, с. 19], хоча 

потім побіжно згадується про цю подію ще кілька разів.  

З іншого боку, П. Білецький-Носенко не оминає можливості висловити своє 

ставлення до спотворення історичної правди та його причин, як це маємо у 

випадку із Зборівськими статтями: «Разногласие это произошло от того, что 

польские историки, чтобы скрыть уничтожение своих соотечественников, 

усугубленное их вероломством; внесли в свои летописи первые отвергнутые 

статьи, кои могли бы, по мнению их, несколько оправдать Речь Посполитую; а 

немцы и французы, не рассуждая нимало о последовавших событиях, как 

равнодушные зрители не деяний, а китайских теней, для коих слава народов 

победителей и побежденный ничто, списали их и разгласили без прагматической 

критики» [15, Ч. ІІ, с. 62] або коли виявляється значення битви під Берестечком: 

«Поляки чрезмерно преувеличивают это побоище во всей силе смысла этого 

слова, потому что последствия доказывают, что они не могли извлечь из него 

никакой пользы: они не поработили Малороссию; это было просто побоище, 
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после многих выигранных побед одно только потерянное козаками от того, что 

великодушный гетман положился на вероломного татарина и сам не захотел его 

обмануть» [15, Ч. ІІ, с. 100].  

Ще М. Петров, один із перших дослідників роману, звернув увагу на наявні в 

його системі образів анахронізми: «…наприклад, що Семен Палій – молодший 

товариш Богдана Хмельницького» [147, с. 50]. Дослідник знаходить цьому явищу 

таке пояснення: «Не можна думати, щоб сам П. П. Білецький-Носенко не помічав 

подібних історичних неузгодженостей: він свідомо, здається, допускав їх, за 

звичаєм того часу, щоб представити повну картину руської вдачі і звичаїв всього 

XVII століття, хоч і на основі різночасових фактів. Тому в нього довкола Богдана 

Хмельницького згруповані всі найважливіші малоруські діячі XVII століття, хоча 

багато з них навіть не мали безпосередніх зв’язків з Богданом Хмельницьким» 

[147, с. 50]. Спостереження М. Петрова доповнює Б. Деркач: «…серед названих 

автором роману найближчих сподвижників Богдана Хмельницького у визвольній 

боротьбі 1648–1654 років фігурують історичні особи, які діяли раніше. Так, не міг 

бути соратником Хмельницького Д. Гуня, один із керівників селянських повстань 

в 30-х роках, оскільки на той час його вже не було в живих» [61, с. 218]. На думку 

дослідника, такі неточності були перенесені автором роману механічно з «Історії 

Русів».  

Художній образ Богдана Хмельницького, до якого звертається П. Білецький-

Носенко у своєму романі (саме художній, а не історичний), не є новим для 

української літератури. Від початку самих національно-визвольних змагань 

середини ХVІІ ст. Богдан Хмельницький стає одним із центральних образів 

пісень, дум, козацьких літописів, шкільних драм тощо. 

В. Шевчук у статті «Образ Богдана Хмельницького в давній українській 

літературі» робить спробу узагальнити шляхи творення образу гетьмана в давній 

українській літературі. Дослідник виділяє два етапи, перший із яких охоплює 

твори, написані за життя Богдана Хмельницького, та другій половині ХVІІ ст., 

другий – період посилення російського гніту протягом ХVІІІ ст. Так, В. Шевчук 

зазначає, «образ Богдана Хмельницького в час Визвольної війни в українській 
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поезії (народній та книжній) творився не апотеозно, а як своєрідне відбиття 

дійсності; тут наявні як щирі похвали гетьману, так і критичні йому закиди, але 

без тієї озлобленості, з якою писали про гетьмана польські й українські 

сполонізовані поети-шляхтичі. Літературного культу гетьмана за його життя 

творено не було, більше того, після його смерті, а точніше після акту 1654 р., про 

нього ніби забувають» [193, с. 97–98].  

З посиленням російського гніту на Лівобережній України відбувається 

витворення нового образу Богдана Хмельницького – як вождя нації, котрий 

піднявся на національно-визвольну боротьбу проти іноземного гніту, людини 

високих чеснот [193, с. 104].  

Цей процес, на думку дослідника, починається з літопису Григорія 

Граб’янки, для якого Богдан Хмельницький – «національний герой» [193, с. 101]. 

Інший літописець – Самійло Величко – порівнює гетьмана з новим Мойсеєм [29]. 

З цього часу, на думку В. Шевчука, апологетика образу Богдана Хмельницького 

стає традиційною, вона простежується у «Короткому описі Малоросії» Г. Покаса 

(30-ті роки ХVІІІ ст.), «Короткому описі» П. Симоновського – гетьман постає як 

борець за свободу [193, с. 103] та ін.  

Найбільш довершеним образ Богдана Хмельницького постає в «Історії 

Русів», де образ гетьмана зазнає найвищої героїзації (якщо не титанізації). У 

наведеному тут надгробному написі на могилі гетьмана читаємо: «Сей образь 

начертанъ Козацкого Героя, Подобна грекамь тЂмъ, отъ коихъ пала Троя! Помпей 

и Цесарь, что были у Рими, У Руссовъ значилъ то Хмельницкій дЂлами своими: 

Польщу онъ низложилъ Козацкими полками, Татаръ и Турковъ устрашилъ тЂми 

же войсками; Наказавъ варварство, пресЂкъ вЂроломство, ВЂчно не забудетъ 

того Польское потомство. Унію онь опровергъ, благочестіе возставилъ, Ревность 

въ томъ свою въ родЂ и родЂ, прославилъ; НепобЂдимъ во бранЂхъ, благой 

воспріялъ конецъ: Изь сына в отечествЂ достойнЂйшій ему явился отецъ!» [90]. 

Посилену увагу до постаті Богдана Хмельницького знаходимо на початку 

ХІХ ст. у творах російських письменників. «Цей видатний діяч, який відіграв 

величезну роль в історії України, привернув увагу багатьох письменників, які 



173 

 

намагалися висвітлити різні сторони його громадської діяльності, торкаючись між 

іншим й обставин його особистого життя. Деякі ж твори зупинялися переважно на 

інтимному житті цього героя, зображуючи його із значною часткою 

письменницького вимислу», [126, с. 1] – так характеризує цей процес В. Маслов. 

Особливе значення в цьому випадку має роман Ф. Глинки «Зиновій Богдан 

Хмельницький, або Звільнена Малоросія» написаний у 1816 році (через три роки 

вийшло доповнене та доопрацьоване видання), що належить саме до другого типу 

історичної романістики (за В. Масловим), у якому художня вигадка переважає над 

історичними фактами. Можемо припустити, що П. Білецький-Носенко був 

знайомий із цим твором, оскільки, по-перше, роман користувався популярністю 

(про що свідчить друге його видання), по-друге, ми вже наводили свідчення, що 

український письменник постійно цікавився останніми літературними новинками 

і купував багато художніх книг.  

Мусимо відзначити, що хронологічно найближчі розробки образу гетьмана в 

українській літературі належать Є. Гребінці – поема «Богдан» (1843 р.) та 

Т. Шевченкові (ціла низка малярських та художніх творів, серед яких поеми 

«Розрита могила», «Великий льох», поезії «Стоїть в селі Суботові», «За байраком 

байрак» та ін., проза «Близнюки», «Прогулянка зі задоволенням та не без моралі» 

тощо). Обидва поети оцінюють Богдана Хмельницького насамперед як очільника 

козацтва в боротьбі з ворогом, державного мужа, хоча ставлення Т. Шевченка до 

постаті гетьмана різне – від величання «славним», «благородним», «праведним 

гетьманом», «козацьким розумним батьком» до осуду його дій:  

 Отак-то, Богдане! 

Занапастив єси вбогу 

Сироту Украйну! 

За те ж тобі така й дяка…[188, с. 289].  

Наголосимо і на тому факті, що на час, коли над романом працював 

П. Білецький-Носенко, не існувало жодної наукової студії – об’єктивного та 

всебічного висвітлення й оцінки діяльності українського гетьмана, окрім 

фольклорних збірок, перших художніх спроб у російському письменстві та 
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історичних праць, часто не позбавлених ідеологічної тенденційності. Як 

зауважують В. Смолій та В. Степанков, «першим в українській історіографії 

спеціальним фундаментальним дослідженням, присвяченим життю й діяльності 

великого гетьмана, стала тритомна монографія М. Костомарова «Богдан 

Хмельницький» (1876 р.) [166, с. 19].  

Ось приблизно такою була платформа, на яку міг спиратися П. Білецький-

Носенко, беручись за написання роману та витворюючи образ Богдана 

Хмельницького, що стало першою спробою осмислення образу гетьмана в новій 

українській літературі й такою літературною розробкою цього образу, у якій 

художній вимисел автора переважає над історичними фактами (це стосується 

насамперед 1-ї частини роману).  

Автор певною мірою засвоює традиції фольклору й давньої української 

літератури в зображенні гетьмана, що насамперед виявляється в його ідеалізації 

та наділенні різноманітними чеснотами (нагадаємо, що одним з основних джерел, 

якими користувався П. Білецький-Носенко під час написання роману, була 

«Історія Русів», у якій високо поціновується державницька та політична 

діяльність гетьмана, ідеалізуються його особистісні якості, наприклад: «Він, 

мавши незвичайний розум, був вельми добродушним і справедливим, у справах 

національних – досконалий політик, а на війні – безстрашний і заповзятливий 

вождь. Хоробрість його дорівнювала байдужості. У звитягах своїх ніколи не 

чванився, а в невдачах зовсім не журився. Терпеливість його в найтяжчих трудах і 

подвигах ніяк його не зраджувала. Голод і спеку зносив він з досконалим спокоєм. 

Отчизну свою і народ так любив, що спокоєм своїм, здоров’ям і самим життям 

завше йому жертвував без найменшого нарікання. Словом сказати, був найліпший 

у народі верховний начальник, а у війську безприкладний вождь» [193, с. 103–

104]. З цією прикінцевою загальною оцінкою діяльності великого гетьмана 

перегукується кінцівка роману «Зиновій Богдан Хмельницький…»: «Он был 

глубокий, прозорливый политик, глубокомысленный полководец, но благочестив, 

добродушный, хранитель данного слова, правосуден до строгости, эгоизма 

завоевателя и сребролюбия гнушался. Одна страстная любовь к Отечеству 
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управляла всеми его деяниями… словом сказать, это был мудрый правитель 

народа и полководец, каких история представляет редко на театре света» [15, Ч.  

ІІІ, с. 93], у чому можемо вбачати безпосередній вплив «Історії Русів» на оцінку 

діяльності Богдана Хмельницького П. Білецьким-Носенком.  

Не можемо не помітити подібність у змалюванні образу Богдана 

Хмельницького в досліджуваному творі та в романі Ф. Глинки. Перш за все 

привертає увагу використання імені Зиновій (хоча в історію гетьман увійшов 

насамперед як Богдан Хмельницький). Російський письменник пояснює свій вибір 

таким чином: «Подлинное имя Хмельницкого есть, кажется, Зиновий, а Богдан 

(как говорит изустное предание) только почетный придаток к его имени. Народ 

почитал его данным от бога…» [34, с. 410]. По-друге, обидва письменники 

розпочинають оповідь про гетьмана від юнацьких років Зиновія, показуючи етапи 

формування його поглядів та його становлення як майбутнього провідника нації 

(проте, належить наголосити, що порівняння змістового наповнення романів 

дозволяє виключити будь-які композиційні або сюжеті запозичення в 

досліджуваному творі з романом Ф. Глинки). І, нарешті, обидва автори під час 

праці над творами користувалися як історичними, так і фольклорними джерелами 

твору. Отже, можемо зробити висновок, що П. Білецький-Носенко продовжує, 

започатковану у російській літературі початку ХІХ ст. лінію зображення Богдана 

Хмельницького, у той же час засвоюючи основні тенденції у представленні 

гетьмана давньої української літератури.  

Повертаючись до характеристики образу Богдана Хмельницького в 

однойменному романі П. Білецького-Носенка, мусимо зазначити, що він звідує 

відчутної еволюції, і відбувається це у два етапи, які можна умовно назвати так: 

«романтичний» (у першій частині) та «героїзація» (друга та третя частина).  

Перша частина роману з точки зору творення образу Богдана Хмельницького 

видається більш значимою, ніж дві наступні. Це зумовлено тим, що тут ми 

зустрічаємося з молодим Зиновієм, спостерігаємо за формуванням його характеру 

тощо. Загалом, як зазначає Ю. Волинець, «образ Хмельницького письменник 
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прагне подати цілісно, намагаючись охопити всі сфери діяльності гетьмана, 

звернувши увагу на найбільш знакові події з життя головного героя» [31, с. 33]. 

У першій частині роману автор наділяє свого героя виразними романтичними 

рисами. Це проявляється насамперед у самому зверненні до образу козака. По-

друге, П. Білецький-Носенко формує образ як яскраву індивідуальність, яка 

володіє винятковими якостями, виділяється серед загалу своїми внутрішніми та 

зовнішніми рисами, розумом, освіченістю та здібностями, у цілому виявляючи 

романтичний підхід у творенні образу. Окрім того, герой уписаний в історію – в 

історію своєї країни. Завдяки ченцеві, з яким Зиновій зустрічається на самому 

початку оповіді, ми довідуємося про батька та діда юнака, їх історичну роль, 

окрім того, саме чернець дає настанову на майбутнє молодому Хмельницькому 

продовжити велику місію своїх предків: «Ты знаешь свой знаменитый род: 

блаженной памяти дед твой был славный гетман Венжик Хмельницкий; отец 

твой, был только сотник, он в глазах твоих пал с оружием в руках, храбро 

защищаясь с своею сотнею до последней капли крови; со временем он был бы 

гетманом… Поспешай, сын мой в отечество, не смотря на молодые лета твои, ты 

можешь уже быть ему полезным; я знаю твои душевные способности, здравый 

ум; решимость, терпение и отвагу – спаси посрамленную веру нашу, когда 

возмужаешь…» [15, Ч. І., с. 5–7]. Водночас відбувається маркування нашого героя 

як приналежного до певного етнотипу – українського народу (адже у романтиків 

«у зображенні особистості – це не просто індивідуальність, неспівмірна із 

безликим загалом, а… особистість як етнотип: тобто, представник саме 

українського народу, а не особа як мешканець Всесвіту» [82, с. 10]). Так, у 

розмові з Гунею, який пропонує Зиновію залишитися з ним і жити безтурботним 

життям, той відповідає: «Сердце мое обливается кровью! Но что же делать? 

Клянусь тебе всем что есть святого: все помышления мои посвятить <себя для> 

избавления моего отечества; <…> до последней капли моей крови. Теперь 

сожалею, что молодость моя не зрелая опытность не позволяют мне ничего 

начать» [15, Ч. І., с. 12]. З цього висловлювання Богдана Хмельницького ми 
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можемо зробити висновок, що він визнає себе приналежним до українського 

народу та відчуває на собі відповідальність за його благополуччя.  

Така підкреслена романтизація у змалюванні зовнішності героя, безперечно, 

розкриває і його внутрішній світ: «…эта дикая одежда не скрывала нимало 

прекрасный стан и благородную осанку молодого Зиновия, его счастливое 

лиценачертание еще не изрылось никакими страстями; одна сыновняя любовь и 

воспоминания о милой родине занимали его душу и живописали на прекрасном 

его лице, хотя загорелом от солнца, но освеженном румянцем чистого горного 

воздуха и деятельной жизни [15, Ч. І, с. 1]». 

І нарешті, образ Зиновія Хмельницького з першої сторінки роману овіяний 

містикою (що так притаманно романтикам). Так, спочатку герой зустрічається з 

циганкою, яка ворожить: «Ты не то, чем кажешься. Ты не рожден пасти стадо, ты 

сам не хуже мурзы Яриса. Много трудов, много счастья, чести и богатства!» [15, 

Ч. І, с. 2]. А під час відвідин Києва схимник Ієремія віщує: «Когда Хмельницкий 

вошел в келью, он, посмотрев на него внимательно, наклонил его голову, положил 

на нее свою руку, прочитал краткую молитву на греческом языке: испрашивая 

ему благословление небес. Потом, отошедши, низко ему поклонился и подал 

сперва старописчее перо; после вторично наклонился еще ниже и дал ему орлиное 

перо из правого крыла. Но когда любопытные вопрошали его о будущем, он 

отвечал: «Под солнцем нет ничего нового; что было, то и будет: молитеся да не 

впадайте в напасть». Многие толковали значение этих символических подарков, 

слов и поклонов старца довольно разнообразно между собою, однако все 

соглашались, что они предзнаменуют что-то хорошее» [15, Ч. І., с. 76–77]. 

У першій частині роману герой постійно знаходиться в дорозі (пригадаймо, 

що мотив дороги – одна з найбільш пізнаваних ознак роману 

вальтерскоттівського типу), під час якої відбувається ціла низка зустрічей та 

зупинок. Кожна зустріч – це новий досвід для Зиновія, нова цеглинка до 

формування його характеру та самоусвідомлення, нові знання про стан справ в 

Україні, а також – своєрідне благословення на майбутні великі звершення. Так, 

наприклад, Гуня каже: «Братцы Из него будет прок: это залетный сокол; он 
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превзойдет своего деда…», [15, Ч. І., с. 11]. «Хмельницький зупиняється у 

єврейській корчмі, знайомиться з Д. Чаплинським, спостерігає глум жовнірів і 

уніатів над православними святинями в глухому поліському селі та сцени сеймика 

в Новгород-Литовському. Так в майбутнього гетьмана поступово утверджуються 

погляди, що спрямовані проти існуючого суспільного ладу» [62, с. 250]. Ще один 

важливий факт – саме під час подорожі з Криму до рідного Суботова молодий 

Зиновій знайомитися з цілою низкою осіб, які надалі відіграватимуть важливу 

роль як у його житті, так і національно-визвольних змаганнях загалом: І. Богун, 

П. Тетеря, І. Золотаренко тощо.  

Автор намагається окреслити основні риси характеру майбутнього гетьмана, 

високо поціновує його розумові здібності (наприклад, із французьким 

архітектором Зиновій вільно спілкується латинською мовою), згадує про його 

сміливість у бою («…он еще хлопцем, на несчастном сражении при Цецоре, 

бросился в толпу турков отмстить за смерть своего отца» [15, Ч. І., с. 11]), виявляє 

відданість своїй службі та королю (саме польський король, за сюжетом, 

пам’ятаючи добру службу Зиновія, дає за нього викуп та посилає спеціального 

листа до хана, і саме до короля на службу поспішає герой, повернувшись із 

полону). У той же час постає перед нами Зиновій і як люблячий син у стосунках із 

матір’ю (після звільнення з полону, юнак спішить у Суботів побачитися з матір’ю 

(«…у меня еще жива нежная мать, ах, я потерял, было, надежду ее когда-либо 

увидеть; она старалась о моем освобождение; я спешу обнять ее колени» [15, Ч. І, 

с. 12]) та коханою Галею Чаплинською, сцена освідчення якій виписана особливо 

тепло: «Она оглянулась, видит пылающего страстью; схватывается со стула и 

бросается в его объятия. «Милый мой, Зиновий, я не могу жить без тебя». 

Пламенные поцелуи взяты и возвращены. «Ничто нас не разлучит». – «Я навеки 

твоя!» – «Я твой! Я получил благословление от моей матери на брак с тобою». 

Галя вздохнула и слезы радости сверкнули в сапфирных очах ее, он отер их 

поцелуями. Они позабыли тогда весь свет и существовали только один для 

другого!» [15, Ч. 1, с. 99]. 
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У другій та третій частинах роману Богдан Хмельницький розкривається 

перед нами насамперед як державний діяч, відмінний політик та дипломат, при 

цьому зазнає певної ідеалізації та героїзації. Проте варто зазначити, що образ 

гетьмана виписано з меншою майстерністю. У багатьох випадках він видається 

вибудованим занадто схематично, постає незавершеним, неоживленим, 

одностороннім. Якщо в першій частині Зиновій Хмельницький був яскравою, 

колоритною, живою постаттю, яка переживала, дивувалася, жартувала, 

турбувалася, вболівала за рідний народ тощо, то у двох наступних частинах 

гетьмана виписано набагато тьмяніше, і часто його персона відходить на задній 

план, іноді навіть губиться на фоні живих, часто гумористичних історій із життя 

козаків чи його родини.  

Також варто звернути увагу на ту важливу деталь, що з початку оповіді 

головний герой представлений перед читачем як Зиновій Хмельницький і тільки 

після низки успішних битв й тріумфального в’їзду до Києва, де його вітають «да 

здравствует Богом данный наш избавитель! Да здравствует Богдан» [15, Ч. ІІ., 

с. 22–23], автор починає використовувати ім’я Богдан, пояснюючи це тим, що «с 

того времени инако его не называли и сам он принял сие имя, потому что 

известно стало, что оно ему дано было также при крещении, на память славного 

деда с материной стороны Богдана» [15, Ч. ІІ, с. 23].  

І. Дзира характеризує образ Богдана Хмельницького у творі П. Білецького-

Носенка так: «Розумний державний діяч, гетьман уміло керує своїми підлеглими, 

вміє переконати їх у правильності своїх стратегічних планів, займається 

кадровими питаннями. Владний і вольовий правитель, він завжди радиться із 

своїми помічниками, враховує їхній досвід, прислухається до всіх пропозицій. 

Виявляючи більшу далекоглядність, ніж багато хто із старшин, Хмельницький 

знайомить полководців із своїми задумами та планами, залучає до співпраці у 

виробленні важливих державних рішень. Як тонкий психолог і знавець людських 

душ, гетьман спокійно переконує своїх опонентів, пояснює суть справи, нікого не 

змушує сліпо виконувати віддані накази» [62, с. 255]. 
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Богдан Хмельницький постає перед нами як чудовий полководець, що уміє 

вести бій. Він сам вибудовує стратегію битви, ніколи не втрачає витримки та 

завжди готовий підтримати бойовий дух своїх воїнів. Гетьман – чудовий приклад 

та непохитний авторитет для інших козаків: «Он мог собрать только 70 тысяч 

козаков, но всякий из них воодушевлен был своим вождем; уверен, что идет 

сражаться за свои права, за веру, за дело справедливое, не желая чуждого, не ища 

порабощения людей, они были совершенно преданны своему Богдану, отцу 

отечества» [15, Ч. ІІ, с. 34]. І. Дзира наводить ще один яскравий приклад 

авторитету гетьмана серед козаків: «Так, потрапивши одного разу з невеликим 

загоном козаків в оточення переважаючих сил ворога, полководець не 

розгублюється, а своїм особистим прикладом піднімає бойовий дух загону. 

Гетьман співає пісню, закликаючи таким чином козаків не шкодувати власного 

життя у боротьбі за волю України. Запалені піснею, козаки вщент розбивають 

ворога й з’єднуються з головними силами» [62, с. 253]. 

Окрім того, Богдана Хмельницького П. Білецький-Носенко бачить 

досконалим дипломатом. Сам оповідач привертає увагу читача до цього факту: 

«Мы видели героя нашего величайшим полководцем на полях брани, теперь он 

является на поприще политики как тонкого ума, прозорливый дипломат» [15, 

Ч. ІІ, с. 87]. І справді, гетьман перебуває в постійних зносинах із послами 

Туреччини, Криму, Польщі, Москви, вибудовує тонкі інтриги і вміло впроваджує 

їх у життя. А з іншого боку, «наш герой откровенностью своей умел разрушить 

махиавельские затеи врагов и вкрасться в доверенность» [15, Ч. ІІ, с. 91], проте в 

будь-якому випадку гетьман покладається тільки на себе. 

Важливо характеристикою образу є те, що Богдан Хмельницький ставить 

загальнонаціональні інтереси вище особистих, кілька разів відмовляючись від 

становлення спадкової влади, пропонованої, наприклад, кримським ханом за 

умови укладення союзу. 

Вартим уваги є і те, що навколо постаті гетьмана в романі також твориться 

певний міф. У розмові з Д. Чаплинським про І. Золотаренка та Б. Хмельницького 

Гуляницький стверджує: «Их обеих ни пуля, ни ядро не берут, они никогда не 
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были ранены…» [15, Ч. ІІІ, с. 55]. Посилює міфічний ореол над постаттю гетьмана 

у П. Білецького-Носенка й такий факт: підсипана отрута, що відразу ж згубила 

його матір, дружину та доньку, не змогла причинити гетьманові миттєвої смерті.   

Особливої уваги заслуговує питання ідеологічної позиції Богдана 

Хмельницького, заприявленої в романі П. Білецького-Носенка. Як зазначає 

Ю. Волинець, П. Білецький-Носенко «стояв на проросійських, проімперських 

(«карамзінських») позиціях і відповідним чином трактував місце України 

(«Малороссии») в геополітиці, постаті історичних діячів чи важливі суспільно-

історичні події. У цьому сенсі доволі показовим є трактування письменником 

Переяславської ради, при цьому «еволюція» образу Хмельницького у цій площині 

є вмотивованою. «Гетман воздвигнул очи и руки к небу, сказал с умилением: 

«Буди тако: да Господь, Бог наш, укрепит нас под Его Царскою рукою!» [31, 

с. 41]. З одного боку, прихильність гетьмана до Москви та союзу з нею в романі 

просто неможливо не помітити, наприклад, обговорюючи питання союзників на 

загальній Раді, гетьман не може утриматися від оприлюднення власних симпатій: 

«Уже большая часть склонялась на сторону царя, и гетман напомнил, что страна 

наша издревле была колыбелью Российского царства и православия; что нам 

пристойнее по племени и вере сблизиться с Москвою» [15, Ч. ІІ, с. 83]. І хоча сам 

автор, і головний герой – прихильники так званого «возз’єднання», роман не 

позбавлений об’єктивності. Зокрема, це виявляється в тому, що в тексті 

представлені й протилежні позиції, одну з яких висловлює І. Богун, і в тому, що 

автор не приховує, що не все козацтво поділяло гетьманські симпатії до Москви: 

«Народные депутаты, возвратившись в свои семейства, на громадских или 

мирских сходках рассказали, как умели, что произошло в войсковой Раде; и все 

обыватели Руси , не могшие слышать убедительных доводов Богдана, имея в виду 

дары и глупое употребление протопопы Згурского, заключили, что гетман 

подкуплен царем московским и явно негодовали» [15, Ч. ІІ, с. 85].  

У контексті цього варто зауважити, що чи не найголовнішою ідеєю «Історії 

Русів» – основного джерела, яким користувався П. Білецький-Носенко під час 
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написання твору, була та, «що найбільшою цінністю для народу є самостійне 

політичне життя у незалежній державі» [166, с. 19].  

Утім, ця ідея не знаходить належного відгуку в П. Білецького-Носенка, 

письменнику ближчою виявляється позиція Д. Бантиш-Каменського, історією 

якого він також користувався для написання роману, який «сенс революційних 

подій вбачав у звільненні з-під влади Польщі й поверненні до складу Росії» [166, 

с. 19]. Ми схильні вважати, що П. Білецький-Носенко не так слідував за позицією 

Д. Бантиш-Каменського, скільки намагався зафіксувати в романі власний погляд 

на російсько-українські взаємини, часом вкладаючи у вуста гетьмана власні 

думки. Чи не найбільш переконливим прикладом може стати остання глава 

роману – зустріч хворого гетьмана з козацькою старшиною, його прощальне 

слово та обрання новим гетьманом сина Юрія. Історичною основою цього епізоду 

стала саме «Історія Русів», проте П. Білецький-Носенко вносить і власне 

доповнення до прощальної промови Богдана Хмельницького – настанову своїм 

соратникам щодо Москви: «Однако я принужденным себя нашел для блага 

нашего на таков случай заключить дружественный союз с ханом, господарями 

молдавским и волошским и князем трансильванским Ракоцием, для того только, 

чтоб не поддаться полякам; а не вести войну против России, с нами единокровной 

и единоверной, Боже сохрани! Напротив, я заклинаю вас Богом живым, пребудьте 

вечно верными ей; не щадите последней капли крови на защиту этого знамени 

святого, свидетеля вашего клятвенного обета. Вы окружены сильными 

державами; вы не можете устоять без России. Будьте единодушны и пребудете 

неодолимо, подобно пуку стрел, связанных крепко; но если разделитесь, будете 

переломлены, как слабая очеретина по одиночке» [15, Ч. ІІІ, с. 89– 90]. Вельми 

показово, що настанова, яку він дає сину Юрію, новообраному гетьманові: «Еще 

одну заповедь завещаю тебе, сын мой; думай добро, делай добро и будет добро! В 

противном случае будешь сын погибели!» [15, Ч. ІІІ, с. 92] – улюблене повчання 

П. Білецького-Носенка, заповідь, яку він намагався прищепити і своїм 

вихованцям.  
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Варто зважити на зображену в романі сцену смерті Богдана Хмельницького. 

На нашу думку, це найбільш недопрацьована частина роману – найменш 

обґрунтована та логічно зумовлена. За основу розповіді про це П. Білецький-

Носенко взяв теорію, висловлену ще в літописі Г. Граб’янки та підтриману в 

«Історії Русів», – про отруєння гетьмана польським шляхтичем, нареченим його 

доньки. Пан Смертецький – підісланий злочинець – сватається до гетьманської 

доньки. Незважаючи на бездоганні зовнішні дані, виховання, освіту, рекомендації, 

він поселяє неспокій у душі дружини й доньки Богдана Хмельницького, та й 

самому гетьману не до смаку товариство цього молодого чоловіка. Проте його 

сватання не викликає жодних заперечень ані в матері, ані в самого гетьмана, 

складається враження, що ними керує невидима рука провидіння, яка, засліпивши 

здоровий хід думок, прирікає гетьмана на неминучу смерть.  

Безперечно, П. Білецький-Носенко в романі «Зиновій Богдан 

Хмельницький…» використовує стандартну схему творення образної системи 

художнього історичного твору, що поєднує реальних та вигаданих осіб. Проте, як 

новатор, він виводить на передній план дії реальних історичних осіб – 

І. Виговського, Я. Сомка, братів Золотаренків тощо. Новаторським є хід 

художньої розповіді автора – зображення в центрі великого прозового твору 

українського гетьмана – і не просто успішного військового командувача, а й 

особистості, яка представлена в приватній сфері життя: у творі вперше в 

українській літературі показано його молоді літа. Таким чином, це дає підстави 

стверджувати про безперечну першість П. Білецького-Носенка не тільки в 

зверненні до образу гетьмана в новій українській літературі, а й його новаторство 

в літературній розробці образу, у якому художня вигадка переважає над 

історичними фактами.  

Сам образ Богдана Хмельницького в романі зазнає певної еволюції. Якщо в 

першій частині перед нами – типовий романтичний герой, представлений 

переважно у плані суспільно-побутовому (у стосунках з родиною, знайомими, 

королем тощо), то у двох наступних частинах – це ідеальний воїн, полководець та 

дипломат, проте зображений дещо схематично і не так яскраво, як у першій 
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частині. Окрім того, саме Богдан Хмельницький певною мірою є виразником 

поглядів самого автора роману на українсько-російські взаємини і так зване 

«возз’єднання» двох народів.  

Підсумуємо, що роман «Зиновий Богдан Хмельницкий. Историческая 

картина событий, нравов и обычаев ХVII века в Малороссии» посідає особливе 

місце як у творчості П. Білецького-Носенка, так і в українській літературі першої 

третини ХІХ ст. Твір є яскравим зразком творчих пошуків автора та його 

експериментів з темами, образною системою і жанром. Як результат, 

П. Білецький-Носенко створює унікальне літературне явище, аналогу якого нема в 

літературі цього періоду. Новаторство роману виявляється як у змісті – зверненні 

до теми національно-визвольних змагань під проводом Богдана Хмельницького та 

й узагалі виведенні в центр оповіді реальної особи такого масштабу з прицілом не 

тільки на його державницькі справи, а й приватне життя, а головне – молоді літа, 

так і формі – використанні жанру великої прози – роману, який можна визначити 

як історичний. Загалом «Зиновій Богдан Хмельницький…» – це складна 

конструкція з історичним стрижнем та елементами інших жанрів. Під час роботи 

над твором автор використовував як історичні матеріали, так і різноманітні 

документи, фольклорні твори, етнографічні розвідки і навіть увів у його текст 

власні поезію та переклади.  

Особливої уваги заслуговує підхід до творення образної системи в романі. З 

одного боку, використано типову схему двох груп – реальних історичних осіб та 

вигаданих героїв, проте, на відміну від, наприклад, Вальтера Скотта, саме перша 

займає центральне місце у творі. Образ Богдана Хмельницького в однойменному 

романі – це перша художня розробка образу гетьмана в новій українській 

літературі, особливою заслугою варто вважати те, що П. Білецький-Носенко 

зображує гетьмана не тільки як очільника національно-визвольних змагань, а й 

розкриває приватну сторону його життя.  

Окрім того, роман засвідчив еволюцію письменника від бурлескно-

травестійних творів до зразка романтичного твору, що у свою чергу відбиває і 

загальні тенденції розвитку української літератури того часу. 
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ВИСНОВКИ 

 

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 в 

українській 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 свіжого 

погляду та сучасних акцентів, що не може обійтися без залучення нового 

матеріалу – його неопублікованих творів.  

Наша праця – це результат кількарічного вивчення життя і 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 цілу 

низку завдань, найосновніші з яких: представити свіжий погляд на життя і 

творчість П. Білецького-Носенка, виокремити особливості й новаторство 

художньої творчості, 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 них розкрито домінантні риси творчості письменника. І, звичайно, 

найбільш клопіткою роботою в межах дослідження стало не просто опрацювання 

рукописів, а їх підготовка до публікації.  
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Основні результати дослідження логічно представити окремими блоками.  

1. Вивчення життя, художньої спадщини П. Білецького-Носенка та 

особливостей його творчості  

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 представити письменника в новому світлі – насамперед як 

людину з нелегкою життєвою долею, проте значним світоглядом, що включає 

культурні, наукові зацікавлення; також оприявлено малярську спадщину родини 

Білецьких-Носенків.  

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 

в цьому випадку привертають особливу увагу. У результаті спостережень ми 

дійшли висновку, що за два останні десятки років 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 ще є недостатньо 

вивченою та вимагає нових підходів для подальших студій.  

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 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 письменник запозичував у французьких, німецьких 

чи російських колег, так само як і художні прийоми різних літературних стилів);  
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 новаторство й експеримент, що тісно пов’язані між собою і відкривають 

здобутки П. Білецького-Носенка в опануванні 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: 

наприклад, П. Білецький-Носенко, один з найбільш талановитих представників 

бурлескно-травестійної традиції в українській літературі, через майже десять 

років після створення поеми «Горпинида, чи Вхопленая Прозерпина» раптом 

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

почуттів, вдавшись 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.  

2. Вивчення рукописної творчості П. Білецького-Носенка. 

Уперше оприлюднено для широкого кола літературознавців віршовані 

новели П. Білецького-Носенка «Жоконд, или Искатели женской верности 

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

Лафонтену)» (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 рішучим кроком 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 наголошується на викритті 

суспільної розпусти та виродженні моралі, занепаді родинних цінностей тощо. Це 
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ті риси, що зближують досліджувані твори зі своїми французькими 

відповідниками.  

Окрім того, що ці віршовані казки (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, для 

дослідження якого віршовані казки (новели) П. Білецького-Носенка можуть 

становити особливу цінність.  

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

українській літературі. В основному 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 в четырестишиях. Подражание Мольво», 

заслуговують особливої уваги. Наслідуючи твори 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 в українській літературі загалом, до того ж 

маловивчене, адже ці твори опубліковані тільки частково.  

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 гадав 

через літературу, шляхом читання прищеплювати учням моральні цінності, 

виховувати добрих, чуйних, чесних громадян тощо, що засвідчує і новаторські 

підходи до виховного процесу П. Білецького-Носенка-педагога.  
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Основна увага під час вивчення рукописної спадщини П. Білецького-Носенка 

була приділена роману «Зиновий Богдан Хмельницкий. Историческая картина 

событий, нравов и обычаев ХVІІ века в Малороссии» – твору, доступного для 

ознайомлення тільки в архівних установах та до якого останніми роками 

відзначається зростання інтересу істориків літератури.  

У дослідженні роману «Зиновій Богдан Хмельницький…» увага 

зосереджується як навколо виявлення композиційних та жанрових особливостей 

твору, характеристики образної системи, так і на визначенні місця цього роману в 

письменницькій діяльності П. Білецького-Носенка й історії української літератури 

загалом.  

Найвідповідальнішим етапом у дослідженні твору стала робота із самим 

текстом, який виявився складною художньою конструкцією внаслідок того, що 

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

роману поєднуються з охудожненим переказом 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 року 

(рік, яким датована чернетка роману) його діяльність була сконцентрована тільки 

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

найбільше – лінгвістика, зокрема він займався укладанням словника української 

мови), короткою хрестоматією його творчості: тут зустрічається кілька його 

балад, байок та віршованих творів. Доповнення до роману, зроблені пізніше 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 певним розчаруванням П. Білецького-

Носенка, утратою надії бачити свої твори опублікованими, що й стало причиною 

зібрати найяскравіші їх зразки, так би мовити, «під одним дахом».  
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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 у фольклорі, давній українській літературі та в перші 

десятиліття її нового етапу (Є. Гребінка, Т. Шевченко) Богдан 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 оцінками 

герой П. Білецького-Носенка приналежний до романтичного.  

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 охоплює другий та третій розділи, – це 

суміш жанрів, повний перелік яких навіть важко визначити: охудожнена хроніка, 

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

піснями, байками тощо. На їхньому фоні яскраво виділяються розділи, у яких 

художня вигадка переважає над історичним матеріалом, наприклад, історія 

кохання сина гетьмана Тимоша та доньки молдовського господаря Ірини 

(Розанди).  

Таким чином, ми можемо стверджувати, що твір П. Білецького-Носенка 

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

української літератури. Належить визнати і те, що П. Білецький-Носенко, 

оперуючи великою кількістю історичного, фольклорного, етнографічного 

матеріалу, не зумів організувати його в єдиний цілісний художній організм, що в 

принципі може бути пояснено нерозробленістю жанру на теренах української 

літератури, нестачею художнього досвіду в самого письменника та своєрідністю 

його літературних здібностей.  
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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 року, 

коли було закінчено чернетку роману, автор 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 роману та проаналізувати 

завершений, цілісний твір П. Білецького-Носенка.  

3. Результати опрацювання архівних матеріалів.  

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 «Материалы для биографии Павла Павловича Белецкого-

Носенко как украинского литератора и педагога с его faximile и оставленные 

одним из его воспитанников» та 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 сину письменника.  

Внесено ясність у визначення приналежності портретів батька та сина 

Білецьких-Носенків.  
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Можна підсумувати, що представлене дисертаційне дослідження – це спроба 

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

широкий загал із творами, які досі не були надруковані, але є важливим 

літературним явищем, представити письменника як великого новатора та 

експериментатора своєї доби. 
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«Аспект-Поліграф», 2007. – 560 с.  
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Додаток 1  

Перелік творів П. Білецького-Носенка, наведений в біографії письменника 

«Материалы для биографии Павла Павловича Белецкого-Носенко как 

украинского литератора и педагога с его faximilе и составленные одним из 

его воспитанников»: 

1) «Грамматика малороссийского языка».  

2) Словарь малороссийского, или юго-восточного русского языка, филологический 

и этимологический, с присоединением поговорок, пословиц, сводом слов 

однознаменательных (синонимов), составленный по произношению, как говорили 

и ныне говорят в Малороссии, заключающий в себе более 20-ти тысяч статей, с 

предисловием об этом наречии.  

3) Басни (числом 333), переделанные на малороссийский язык с лучших 

французских (почти весь Лафонтен и Флориан), немецких и российских (Крылова 

и Дмитриева) баснописцев, также и собственного своего сочинения, в 4-х частях 

с 21-ю виньеткой.  

4) Сказки на малороссийском языке (числом 23). 

5) Баллады на малороссийском языке (числом 15). 

6) Шуточная поэма на малороссийском языке «Похищение Прозерпины» в 3-х 

песнях (под пару Котляревского «Энеиды»). 

7) «Иван Золотаренко», драматический рассказ (истинное происшествие) в 

одном действие. На русском языке. 

8) «Зиновий Богдан Хмельницкий, или Картины событий, обрядов, нравов и 

обычаев XVII века в Малороссии», с народными песнями, исторический роман в 3-

х частях.  

9) «Эстетика».  

10) «Лингвистические памятники поверий у малороссиян, их свадебные обряды с 

народными песнями». 

11) «Начальное основание Римского права в пользу юношества Российской 

империи, или Свод умозрения законоискусства с правом римским, частным и 

российским и Статута Литовского».  
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12) Полный перевод Статута Литовского. 

13) Словарь писателей германских. 

14) «Пасечник, или Опытное пчеловодство в южной полосе России». 

15) «Прагматическая геодезия, или Землемерие хозяйственное, доступное для 

всякого».  

16) Словарь герменевтический, лингвистико-исторический, географический, с 

изъяснением истинного смысла слов устарелых, вышедших из употребления, 

находящихся в летописях российских, старых законах и проч., также важных 

событий, мест, стран, областей, нравов и обычаев разных народов, являвшихся 

на театре мира и проч. до наших времен (труд этот не окончен).  

17) «Логика (Нусология)» в 2-х частях.  

18) «Краткое обозрение о начале народного просвещения в России вообще и о 

начале училищ в г. Прилуки и Прилуцком повете».  

19) «Памятная книга сельского жителя, или Собрание разных любопытных, 

полезных экономических сведений, от разных болезней людям и для лечения 

домашних животных и других записок, относящихся до всяких художеств», в 5 

книгах.  

Из переводов с иностранных языков на русский, кроме мелких стихотворений, 

находятся в рукописях: «Ода на счастье» (Ode a la Fortune par I. B. Rouseau), 

«Бой с драконом» (<…>), «Гробница Агамемнона»; баллада. «Сто басен Мольво в 

четырехстишиях». Два романа с французского языка: «Семейство фон Гальден» 

в 4-х частях (соч. Ав. Лафонтена) и «Лизмор, или Замок Клостернский» (соч. 

Шеридана) в 2-х частях. 

Перечень статей с 1813 по 1847 год по разным ученым предметам, которые 

отправлены Павлом Павловичем Белецким-Носенко в Общество наук при 

Императорском Харьковском университете, в Санкт-Петербургское вольное 

экономическое общество и в Императорское Московское общество испытателей 

природы:  

І. Критика. 1) «Существенные свойства поэзии и риторики».  

2) «Полезно ли критиковать великих писателей?»  
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3) «Философия. Об Уме (извлечение из моей «Нусологии»)». 

4) «Эстетика. О высоком в изящных науках».  

5) «Рассуждение об «Оде Богу», соч. Державина».  

6) «Ломоносов и Державин – величайшие лирики российские. Сравнение» (эта 

статья послана в Императорскую Российскую академию в 1829 году на 

обнародованную задачу).  

7) Заметки о промахах в некоторых учебных книгах.  

ІІ. По части лингвистики. Статьи:  

1) «Кол, колок, во множеств. колки, правильнее кол-иван (ныне город Ревель)».  

2) «Волкулака, правильнее вуркулака или вруколакас (слово, употребляемое 

простолюдинами, которое служит памятником историческим, что не только 

истинная вера, но и суеверия перешли к нам от греков)».  

3) «Лемеш – испорченное слово от ломеж (из устава великого князя Ярослава 

Владимировича о церковных судах и земских делах)». 

4) «Рассуждение о некоторых малороссийских словах, которые служат 

памятниками историческими: а) Цур, b) Дідько, с) Колядовать, d) Купало».  

5) «Лингвистические замечания и толкование некоторых старинных слов в 

летописях, упоминаемых в примечаниях к «Истории Российского государства», 

соч. Н. М. Карамзина».  

6) «Критические заметки на «Историю» Карамзина при появлении ее в свет». 

ІІІ. Антропология.  

1) «О Гермафродите» (послана в Императорское Московское общество 

испытателей природы). 

2) Ботаника. «Описание болотных растений русалкины волосы (conferva 

raticulata), тина сетчатая, водяные нитки, лягушечий шелк (conferva Fluviatilis. 

Conferva rivularis), тина речная. 

ІV. Археология. Древности Прилуцкие.  

1) Бронзовая статуйка.  

2) Городище Вороновское.  

V. Экономия.  
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1) «Метаполитическое экономическое рассуждение, что выгоднее для хозяина: 

обрабатывать земли наемными людьми, где их найти можно, или собственными 

крестьянами?». 

2) «О земледелии в Прилуцком повете».  

3) «Экономический взгляд на 1814 год в Прилуцком повете». 

4) «Простой, опытами оправданный способ очищать луга и сено от вредных и 

ядовитых растений».  

5) «О прививании предохранительной оспы».  

6) «О пользе некоторых быстрорастущих деревьев и кустарников».  

7) «О посеве проса».  

8) «О удобрении земли в Малороссии». 

9) «О хлебных ямах». 

10) «Нечто о пчеловодстве».  

VI. Сельский лечебник.  

1) «Действительное и скорое лекарство от ревматизма».  

2) «О лечении паралича». 

3) «Гипиатрика. Важное замечание для конских заводчиков».  

4) «О теории эпидемии рогатого скота. О скотской чуме».  

5) «О заразительной болезни холере (Сholera morbus)». 

6) «О коклюше, или судорожном <колиле>».  

7) «Целебные свойства девесила, или олиана (Inula Helenium)».  

VII. Статьи, напечатанные в «Полтавской губернской газете» с 1838 по 1841 

год:  

1) «Статистическое описание города Прилуки».  

2) «Биография бывшего полковника прилуцкого Ивана Еремеевича Носа».  

3) «Историческое сказание о малороссийском наказном гетмане Иване 

Золотаренке».  

4) «О поверьях и суеверьях малороссиян».  

5) «О языке малороссийском».  

6) «О первых гражданских буквах в России».  
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7) Сельское домоводство. а) «Нечто о сенокосе». в) «О тополях (Populus)». 

с) «О соломенных ульях и крышах для них». d) «Предохранение от падежа 

рогатого скота». е) «Мысли о паровом плуге». f) «Лечение от ревматизма». 

g) «О скотском падеже» [130, с. 40–43].  
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Додаток 2  

Поезія Павла Білецького-Носенка (сина) 

 

Romans. Подражание Гетте 

(посвящается соотечественницам) 

«…Мил напев земли родной 

Изгнаннику в стране чужой!» 

И. Козлов  

 

Я згадую тебе, ти на умі одна:  

Як зірка ясная на всході загориться; 

Як місяця чоло жемчужне в добу сна  

Крізь легких хмар в воді, задумавшись, глядиться. 

Ти на умі одна!  

 

Тебе лиш бачу я, ти все в моїх очах:  

Де вітер по шляху густую пиль здіймає; 

Де тінь доріжнього по стежці на горах  

Манячить і мелька, як слонечко сядає.  

Ти все в моїх очах! 

 

Я прислухаюся, твій чую голосок: 

Як рудка в осоці крій берега хвилиться;  

Як шепчеться в садку з трояндой вітерок  

Або як соловій крій неї голоситься. 

Твій чую голосок! 

 

Ой, де б ти ні була, нема розлуки нам:  

Усе крій мене ти, як ангел легкокрилий!.. 



218 

 

Живу с тобою тут – с тобою буду там,  

Де непробудний сон – під дерную у могилі. 

Нема розлуки нам!.. 

1831 года 

Малороссиянин на берегах Зангвы в Армении 

 

Гребенский козак 

– Чую кличь: «За Терек!» – конь мой, конь боевой,  

 Ты взыграй подо мной! 

Легким скоком несись, ты орлом полети!  

 Дева-радость, прости! 

 

– Ты за Терек идешь? Оставляешь меня!  

Ненаглядный! Зачем оседлал ты коня? 

Из станицы родной на чей зов ты спешишь?  

 Вижу дротик в руке 

 И ружье на луке. 

Ах, скажи мне, зачем? Что же, милый, молчишь?  

 

– На пир в горы спешу, гостем званным с конем,  

 Дивным там чихирем  

Напоит, угостит нас чеченец лихой… 

 В путь, мой конь боевой!  

 

– Скучно ль милый со мной и расстаться не жаль?  

Любо ль видеть тебе мои слезы, печаль?  

Ах, напейся ж ты их, но меня не кидай! 

 Пусть не горец лихой  

 Об свой панцирь стальной  

Дротик тупит, мою ты им грудь растерзай! 
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– Не кручинь козака! Из сокольих очей 

 Слезы, девица, не лей! 

Стихнет пир, и со мной, до станицы родной  

 Конь помчится стрелой! 

 

– Что-то смутен твой конь и уныло глядит! 

Что-то сердце в груди рвется, ноет, дрожит! 

Терек быстр и глубок, зол чеченец лихой! 

 Там в ауле чужом 

 На Кавказе седом 

За родную страну ляжешь ты головой!.. 

 

– Бог России за нас! Ты в раздумье одна 

 Здесь садись у окна. 

Свиснет ворон крылом от тесовых ворот:  

 То твой милый идет! 

 

- На усталом коне, друг, спешишь ты домой:  

За станицей в глуши гукнет филин ночной,  

Прянет заяц чрез путь, борзый конь под тобой 

 Вдруг ушьми зяпрядет,  

 Спотыкнется, вздохнет –  

Друг мой милый, уже под сырой я землей!.. 

Ереван, 1832 г.  

 

Романс 

Писан на бивуаках при селении Урми в Дагестане на кануне Левашинского 

сражения, декабря 18-го 1819 года  
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На завтра сказан бой кровавой 

Среди Кавказа льдистых гор,  

Куда еще, гонясь за славой, 

Не проницал россиян взор. 

 

К отчизне, ветерки, несите 

Мой тяжкий вздох отсель быстрей,  

Что я дышу! Родным скажите –  

Для славы родины моей! 

 

Врагов отвсюду озирая 

На страже средь тиши ночной,  

Страну родиму вспоминая –  

Так воин русской пел младой.  

 

К отчизне, ветерки, несите 

Мои слова отсель быстрей, 

Иду сражаться! Там скажите –  

За славу родины моей! 

 

Лезгинец хищный, укрываясь  

Во мраке ночи среди скал, 

Злобою адскою терзаясь, 

Коварством, лютостью дышал.  

 

К отчизне, ветерки, спешите,  

Сказать мои слова быстрей,  

Иду сражаться, повторите –  

За славу родины моей! 
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Едва восток блеснет зарею,  

С мечем в руке против врагов  

Пойдем с бестрепетной душою  

Неверных хищников лить кровь. 

 

К отчизне, ветерки, несите  

Чрез скалы, пропасти быстрей,  

Иду сражаться! Там скажите –  \ 

За славу родины моей! 

 

Быть может, хищник разъяряся,  

Булатом грудь мою пронзит! 

И завтра солнышко, садяся,  

Мой труп росою окропит.  

 

Тогда последний вздох несите  

В отчизну, ветерки, скорей! 

Что пал, сражаясь там, скажите –  

За славу родины моей! 

 

После сражения.  

Но запад солнцем озлатился,  

Загул победы гром в горах,  

Ермолов славой вновь покрылся,  

Сражен им дерзкий, хищный враг! 

 

К отчизне, ветерки, несите 

Мой радостный восторг быстрей! 

Под ним я бился – возгласите! 

За славу родины моей!   
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Додаток 3 

Поезія Олександра Білецького-Носенка 

 

Отче наш! 

О! Отче наш! Благий, небесный! 

Молитву сердца я пою:  

Услышь мой глас в раю прелестном –  

Пролей отраду в грудь мою! 

 

И да святится, низу, горе,  

Твое свет имя в мир миров! 

О Боже! Милость! В счастье ль, горе –  

Исполни нас, творя любовь! 

 

Да прийдет царствие блаженства, 

Сын мира, одиноким нам –  

Настав нас к благу совершенства 

По всем твоим святым стезям!.. 

 

Над нами будь твоя лишь воля! 

Как на земли и в небесех!.. 

Тружденье ль, бремя наша доля –  

Ты упокоить хощешь всех!.. 

 

И к жизни нашей – хлеб насущный –  

На всякий день – о! ниспошли! 

Даруй щедроты! Присносущный! 

Наш голод, жажду утоли! 
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Долги, днесь наши прегрешенья –  

Остави – молим мы тебя!.. 

Как долг прощать наш – заблужденья:  

Врагов за ненависть любя! 

 

И в искушения и напасти –  

О! милосердный не введи!  

Избавь нас от злых духов власти –  

В мышленьях сердца наблюди! 

 

И помяни! Господь, помилуй! 

Во царствии своих судьбин! 

Во славе истинны и силы –  

Во век веков. Аминь! Аминь!.. 
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Додаток 4 

 

Фото 1. Портрет П. Білецького-

Носенка  

(фото з книги «Матеріали для біографії 

Павла Павловича Білецького-Носенка…»,  

Ф.І, №294, Інститут рукопису Національної 

бібліотеки імені В. І. Вернадського. Підпис 

під портретом:  

«С портрета масляными красками, 

писанного на 41-м году жизни») 

 

 

 

 

 

Фото 2. Портрет старшого сина 

Павла  

(малюнок з альбому, Ф.85, №3, відділ 

рукописних фондів і текстології Інституту 

літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України.  

Підпис під портретом: «P. B. N. fecit le 22 d’ 

October l’an 1824»).  
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Додаток 5 

Характеристика окремих фондів П. Білецького-Носенка, що 

зберігаються в архівних установах Києва 

 

Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені 

В. І. Вернадського 

В Інституті рукопису зберігається порівняно велика кількість рукописів 

П. Білецького-Носенка. Вважаємо за потрібне зупинитися детальніше тільки на 

романі П. Білецького-Носенка «Зиновій Богдан Хмельницький…», чернетка 

якого, датована 1829 р., з пізнішими доповненнями, зберігається в цій установі.  

 

Ф.І, №1706. П. Білецький-Носенко «Зиновий Богдан Хмельницкий. 

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

Це об’ємна книга, оправлена в шкіряну палітурку темно-коричневого 

кольору (сильно пошкоджена, місцями вицвіла), корінець теж сильно 

пошкоджений. На титульній сторінці знаходимо запис:  

Павел Белецкий-Носенко 

Зиновий Богдан 

Хмельницкий 

Историческая картина 

событий, нравов и обычаев XVII века в Малороссии 

Часть 1. 

М. ДССС. ХХІХ 

Дата вказує на час створення рукопису – 1829 рік, хоча численні виправлення 

в самому тексті, вкладені зшитки, плутання в нумерації розділів засвідчують, що 

робота над романом тривала ще довгий час. Окрім того, важливо зазначити, що 

Загальна нумерація нараховує 232 аркуші. Книга складається з трьох частин, 

кожна з яких має окрему нумерацію. 
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Відділ рукописних фондів і текстології Інституту літератури імені 

Т. Г. Шевченка Національної академії наук України. 

Фонд П. Білецького-Носенка під №85 нараховує десять одиниць, найбільшу 

мистецьку вартість серед яких становлять автографи балад «Ївга», «Лицвин да 

Українець», третя частина роману «Зиновій Богдан Хмельницький…», збірка 

«Сказки», альбом з власними поезіями та поезіями, записаними знайомими тощо.  

 

1. Ф.85, №1. П. Білецький-Носенко «Зиновий Богдан Хмельницкий. 

Истрическая картина событий, нравов и обычаев ХVІІ века в Малороссии», 

частина ІІІ 

Це – зошит з твердою обкладинкою чорно-жовтого кольору обсягом 147 

аркушів та розміром 17х21,3 см. На дещо пошкодженому корінці тисненням 

зроблено напис «Богданъ Хмельни<цкий>» з двома повздовжніми лініями над та 

під ним. На деяких аркушах зошита у верхньому правому куті – овальні або 

прямокутні із зрізаними краями штемпелі, на овальних – зображення майже не 

видно, можемо розібрати хіба що напис «Кондровск. Фабр<ика>», покладаючись 

на таблицю, наведену в дослідженні С. Клепикова «Филиграни и штемпели на 

бумаге русского и иностранного производства XVII–XX вв», можемо припустити, 

що йдеться про Кондровську фабрику, зважаючи на форму штемпеля – 1844 рік 

[102, с. 104], на прямокутних штемпелях можемо розібрати напис: «ТРОИЦКОЙ / 

№ ГОВАРДА 6 / ФАБРИКИ» (відповідно до таблиці, такі штемпелі були 

поширені у проміжку між 1850–1859 рр. [102, с. 101]). Звідси випливає, що для 

створення рукописної книги було використано папір різних фабрик, а час 

поширення штемпелів указує на приблизний час його придбання та написання 

чистового варіанту твору. Також на кожному аркуші помітні зроблені тисненням 

лінії межі тексту. Текст написаний акуратним почерком, майже без виправлень.  

За змістом – це 3-я частина роману П. Білецького-Носенка «Зиновій Богдан 

Хмельницький…» – доопрацьована та переписана начисто. Порівнюючи з 3-ю 

частиною чернетки роману, що зберігається в Інституті рукопису Національної 

бібліотеки ім. В. І. Вернадського та датована 1829 роком, містить кілька зошитів, 
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які були пізніше додані автором, численні виправлення тощо, цей примірник 

повністю закінчений, доопрацьований та переписаний начисто. До нього входить 

4-та глава, яка відсутня у рукописі 1829 року, до деяких глав додані епіграфи. У 

кінці рукопису винесено примітки до 3-ї частини (нумерація 33–62).  

Назва на корінці, акуратно написаний текст без виправлень, додатків тощо 

наводять нас на думку, що свого часу після закінчення роботи над романом 

П. Білецький-Носенко підготував рукописний тритомник твору, останній том 

якого зараз зберігається у відділ рукописних фондів і текстології Інституту 

літератури імені Тараса Шевченка НАН України.  

 

2. Ф.85, №2. П. Білецький-Носенко. Збірка «Сказки» 

Збірка датована 1819 роком. Це невеличка книжка розміром 16,5х11,3 см та 

обсягом 76 аркушів, з червоною палітуркою, поверхня якої, дещо пошкоджена, 

імітує плетиво, обрамленою тонким рослинним орнаментом золотистого кольору. 

Перегорнувши першу сторінку, ми бачимо запис: 

Сказки 

сочиненія 

Павла Белецкаго-Носенка 

Члена Общества наукъ при 

Императорскомъ Харь- 

ковскомъ Университетҍ 

Прилуки 

1819 года 

До збірки увійшло п’ять творів: «Урок владетелям. Подражание Вольтеру» 

(нумерація автора: с. 1–44), «Эфесская вдова, или Женская верность (Подражание 

Лафонтену)» (нумерація автора: с. 45–74), «Жоконд, или Искатели женской 

верности (Подражание Лафонтену)» (нумерація автора: с. 75–138), «Лгун. 

Сказочка» (нумерація автора – с. 139–145) та «Сократов дом. Сказочка 

(Подражание Лафонтену)» (нумерація автора: с. 146–147). На сторінці 148 

(авторська нумерація) – зміст збірки.  
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Текст збірки містить багато виправлень, перекреслень та доповнень, що 

свідчить про те, що П. Білецький-Носенко повертався до рукописної збірки та 

продовжував роботу над своїми творами.  

«Лгун. Сказочка» та «Сократов дом. Сказочка (Подражание Лафонтену)» 

надруковані у збірці поезій П. Білецького-Носенка 1973 року [21]. Також до цього 

видання входить казка «Урок панам (Подражаніє Вольтеру)», відповідник 

російською мовою «Урок владетелям. Подражание Вольтеру» вміщено у 

рукописній збірці «Сказки». Інші два твори, «Эфесская вдова, или Женская 

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

(Подражание Лафонтену)» залишаються неопублікованими та загалом 

маловідомими літературознавцям. 

 

3. Ф.85, №3. П. Білецький-Носенко. Альбом з власними поезіями та поезіями, 

записаними знайомими (серед них є автограф М. Гербеля). Малюнки 

П. Білецького-Носенка та Ф. Білецької-Носенко 

Це – книга доволі великих розмірів – 20х25, обсяг – 121 аркуш, окрім того, до 

альбому додано 8 окремих аркушів. Записи в альбомі датовані 1822–1857 рр. 

Палітурка – червоного кольору, обрамлена візерунком. Є залишки двох пар 

металічних золотистих заклепок з витисненим орнаментом. На обкладинці 

посередині розміщено невеликий позолочений значок – три Амури: перший 

сидить на сагайдаку із стрілами, другий стоїть з луком в руках, третій – 

напівприсівши, зі щитом, на якому напис: «Павлу Павловичу», унизу під 

композицією з Амурів – доповнення до напису «Носенку Белецкому», це 

свідчить, що швидше за все альбом став подарунком письменнику.  

В альбомі знаходимо записи думок П. Білецького-Носенка, його оригінальні 

твори та переклади, твори його дітей, побажання та присвяти рідних, друзів, 

знайомих, аплікації тощо. Особливо цікавими для нас видаються малюнки 

П. Білецького-Носенка та його дітей – синів Петра, Олександра та доньки Феліції.  

Серед художніх творів ми знаходимо поезію синів Павла та Олександра, 

цілком можливо, що й доньки Феліції (авторство не встановлено), серед доробку 



229 

 

П. Білецького-Носенка – «Ода счастью. Перевод с французского, сочиненной Жан 

Батиста», «Бой с драконом (романс, сочиненный Шиллером, переведенный 

П. П. Белецким-Носенко), «Смерть (Подражание Мольеру)» тощо.  

Нашу увагу привернула вміщена в альбомі збірка «Сто басен в 

четырестишиях. Подражание Мольво». Вона займає обсяг з 22-го по 32-й аркуш, 

на 28-му є малюнок з підписом «Шлегель. 1848». Ця збірка містить 100 

чотиривіршів, які розподілені по чотирьох книгах (частинах), по 25 у кожній. Ці 

твори в повному обсязі так і не були опубліковані. Тільки у зібранні поезій 

П. Білецького-Носенка, яке з’явилося у 1973 році [21], уміщено 16 творів під 

заголовком «З циклу «Сто басен в четырестишиях» (Подражание Мольво)», до 

нього ввійшли такі байки: «Светляк», «Мяч», «Прохожий и Разбойник», 

«Приданное», «Мартышка», «Мотылек и Гусеница», «Лев и Волк», «Поэт», 

«Дрозд и Петух индийский», «Одуванчик», «Волк», «Переводчик», «Осел и 

борзая Собака», «Мудрец и Невежда», «Скупец», «Барвинок».  

 

4. Ф.85, №4. Лист Павла Павловича Білецького-Носенка (сина) 

Документ розміром 12,8х16,4 см, обсягом 1 аркуш без дати. За змістом – лист 

старшого брата Павла до молодшого Петра.  

 

5. Ф.85, №5. Олександр Білецький-Носенко «Отче наш», молитва у віршах  

Документ розміром 21,5х35 см, обсягом 1 аркуш, датований 25 лютого – 

чистий понеділок, м. Прилуки. У тексті зустрічаються виправлення. Ця ж 

російськомовна поезія вміщена до альбому з поезіями, що зберігається під 

шифром Ф.85 №3, арк. 74.   

 

6. Ф.85, №6. П. Білецький-Носенко. «Второй способ» – опис гри в карти 

Документ розміром 18х23,5 см., обсяг – 1 аркуш.  

На одній стороні аркуша описано спосіб гри в карти для трьох осіб. На 

звороті подано таблицю з буквами та цифрами, напевно, для однієї з ігор, а також 

схему і пояснення до неї, як виготовити пристрій, щоб дивитися крізь стіну.   
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7. Ф.85, №7. Альбом з малюнками та двома поезіями 

Альбом розміром 19,2х23,5 см, кількість аркушів – 45. Тверда палітурка 

червоного кольору із золотистим орнаментом уздовж країв. Майже не 

пошкоджений. На обкладинці золотистий напис тисненими буквами: «Андрею 

Васильевичу Щепину». Альбом було передаровано сестрі Насті, про що свідчить 

напис на одному з перших розворотів альбому: «Любезной сестренке Настасье 

Васильевне от истинно любящего ее брата ее Андрея Щепина. 1825-го года 22-го 

декабря».  

На аркушах альбому вклеєні картинки, більшість з них – без підпису. Окрім 

того, є кілька записів французькою мовою та поезія на день ангела.  

 

8. Ф.85, №8. Жуковський В. Песня 

На аркуші розміром 20х11,7 см – переписано перші три строфи твору Василя 

Жуковського «Песня («Мой друг, хранитель-ангел мой!») на голос «Je t'aime tant».  

 

9. Ф.85, №9. П. Білецький-Носенко. «Ївга. Балада», «Лицвин да Українець». 

До зошита розміром 21,8х35,2 см, обсягом 6 аркушів увійшли два твори – 

балада «Ивга», датована 1828 роком, та казочка «Лицвинъ да Украинецъ».  

До балади «Ївга» автор подає примітки (дата – 8 січня 1828 р., м. Прилуки), у 

яких зазначає, що подібний сюжет добре відомий з давніх-давен, знайшов своє 

літературне втілення у баладах німецькою, російською і навіть польською 

мовами. Для автора цей твір не тільки спроба опрацювати відомий сюжет 

українською мовою, а ще й показати її можливості у передачі внутрішніх 

переживань.  

У передмові до іншого твору П. Білецький-Носенко зазначає, що в його 

основу лягла реальна розповідь одного з родичів, та закликає до вивчення мов 

українців та литвинів.  
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10. Ф.85, №10. Портрет (профіль-силует) сина П. Білецького-Носенка.  

Портрет в овальній рамці, наклеєно на аркуш паперу розміром 8,8х13 см. На 

звороті – напис: «В Ереване 20-го августа 1835 года на 36-м году жизни». Портрет 

сина Павла, який служив на Кавказі.  

 

Під номером Ф.99., №221 зберігається один з примірників Словника 

української мови авторства П. Білецького-Носенка.  
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Додаток 6 

Рукописні книги П. Білецького-Носенка 

Фото 3. Зовнішній вигляд збірки П. Білецького-Носенка «Сказки»  

(Ф.85, №2, відділ рукописних фондів і текстології Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка 

НАН України) 

 

 

Фото 4. Перша сторінка збірки 
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Фото 5. Одна із сторінок збірки 

«Сказки» 

(Ф.85, №2, відділ рукописних фондів і 

текстології Інституту літератури 

ім. Т. Г. Шевченка НАН України) 

 

 

Фото 6. Перша сторінка рукопису 

роману «Зиновій Богдан 

Хмельницький…»  

(Ф.І, №1706, Інститут рукопису 

Національної бібліотеки України імені 

В. І. Вернадського) 

 



234 

 

 

Фото 7. Альбом з поезіями  

(Ф.85, №3, відділ рукописних фондів і 

текстології Інституту літератури 

ім. Т. Г. Шевченка НАН України) 

 

 

 

 

Фото 8. Одна із сторінок збірки 

«Сто басен в четырестишиях. 

Подражание Мольво»  

(Ф.85, №3, відділ рукописних фондів і 

текстології Інституту літератури 

ім. Т. Г. Шевченка НАН України) 
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Додаток 7 

Малярський доробок родини Білецьких-Носенків 

Автор «Матеріалів для біографії Павла Павловича Білецького-Носенка…» 

залишив нам цікаві свідчення щодо малярських обдарувань П. Білецького-

Носенка та його дітей. Зокрема, біограф наголошує: «…множество оставшихся 

после него акварельных рисунков, несколько миниатюрных портретиков <…>, 

архитектурных планов и пейзажей, снятых им с натуры во время походов в 

Польше и стоянок над Днестром, ясно говорят о его [П. Білецького-Носенка – 

М. Д.] любви к этому искусству» [130, с. 106].  

Окрім того, автор називає старшого сина Павла чудовим портретистом та 

пейзажистом, сина Олександра – талановитим пейзажистом, а молодша донька 

Феліція славилася умінням змальовувати з натури квіти та фрукти і швидко 

вирізувати силуети в мініатюрі.  

Тут представлено роботи самого Павла Білецького-Носенка та його дітей, що 

ввійшли до альбому з поезіями письменника, який зберігається у відділі 

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

Національної академії наук України (Ф.85, №3).  
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Роботи Павла Павловича Білецького-Носенка 

Фото 9. Підпис під малюнком: «Рисовал П. Белецки-Носенко. 1798».  

 

Фото 10. Підпис під малюнком: «Рисовал П. Белецки-Носенко. 1798». 

 

 



237 

 

Робота, що найбільш імовірно виконана сином П. Білецького-Носенка – 

Павлом 

Фото 11. Підпис під малюнком: «Карл Яковлевич Флиге. Артиллерии 

подполковник и кавалер», намальований підпоручиком артилерії П. Б-Н 25-го 

вересня 1824 р. 
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Роботи сина Петра Білецького-Носенка 

Фото 12. Підпис під малюнком: «Рисовал П. Б. Н. 1836-го года ноября 4-го. 

L’Eglise». 

 

Фото 13. Підпис під малюнком: «Рисовал Петр Белецкий-Носенко. 1836-го 

года ноября 7-го. La maisonnette etude de chene».  
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Робота сина Олександра Білецького-Носенка 

Фото 14. Підпис під малюнком: «D’apres Kininger desfine par Alexandre 

Belezky-Nosenko. 1821».  
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Роботи доньки Феліції Білецької-Носенко 

Фото 15. Підпис під малюнком: «Defjirie par Felicite Belezky-Nocenko. L’an 

1845-ma». 

 

 

 

 

Фото 16. Підпис під малюнком: 

«Рисовала Фелица Белецкая-

Носенко 1856 года».  
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Фото 17. Підпис під малюнком: «Apfel 

von Jedan. Рисов.: Фелиция Б-кая-

Носенко». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 18. Підпис під малюнком: 

«Рисов. Фелиция Б-я-Н-ко. Die 

Hollandischi Rietbirn».  



242 

 

Фото 19. Підпис під малюнком: «Felicite Belezky-Nocenko. Dahlia». 
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Додаток 8 

Павло Білецький-Носенко та сучасні Прилуки 

Інтерес до постаті П. Білецького-Носенка в його рідному місті Прилуки зріс 

наприкінці ХХ ст.  

Так, у 1989 році одну з вулиць на східній околиці міста (колишню 

Комунальну) було названо його іменем. Цікаво, що садиба, у якій мешкав 

П. Білецький-Носенко у с. Лапинцях, зараз знаходиться у провулку, названому на 

честь героя Радянського Союзу генерал-майора Федора Олександровича Боброва.  

На початку 90-х рр. ХХ ст. П. Білецьким-Носенком зацікавилися прилуцькі 

краєзнавці (Н. Івахненко, О. Савон, О. Лукаш), які публікують невеликі розвідки 

про його життя, творчість, наукову та педагогічну діяльність у місцевій пресі та 

всеукраїнських виданнях. Ім’я П. Білецького-Носенка включається до 

різноманітних довідників, словників, присвячених краю.  

У той же час окремі представники громадськості намагалися ініціювати 

відновлення садиби та парку П. Білецького-Носенка. Проте ініціатива підтримана 

не була, сьогодні частина колишнього маєтку письменника знаходиться в 

занедбаному стані, інша – відійшла новим власниками. Могили родини 

Білецьких-Носенків не збереглися.  

31 травня 2012 р. ім’я П. Білецького-Носенка було присвоєно Прилуцькій 

міській бібліотеці для дітей. Сьогодні в цій установі в куточку, присвяченому 

рідному краю, окреме місце відведено відомому земляку.  
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Фото 20. Частина експозиції бібліотеки, присвяченої рідному краю (2014 р.) 

 

 

 

Фото 21. Копія єдиного відомого портрета 

П. Білецького-Носенка, виконана 

Г. Радченком, 2003 р.  

 

 

 

 

 

 

 

Фото 22. Портрет П. Білецького-Носенка, 

вишитий місцевою умілицею. 

 


