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Творчість великого Кобзаря, як відомо, мала величезне значення для розвитку національної й 
соціальної свідомості не тільки українського, але й ряду інших народів. Водночас для самого 
поета історія й самобутня культура багатьох слов’янських і неслов’янських народів стали 
джерелом поповнення знань та життєвого досвіду. Т. Г. Шевченко глибоко знав російську та 
польську культури й літератури, мав змогу безпосередньо познайомитися з Білорусією та 
Литвою. Особливо його цікавила й вабила сусідня Білорусь, що в ті часи, як і рідна Україна, 
знемагала під соціальним і національним гнітом. Ось це зацікавлення поета Білорусією, його 
безпосередні зв’язки з представниками її народу вже привертали увагу деяких білоруських 
дослідників: Р. Зямкевича, Л. Гмирака, М. Богдановича, а в радянський час — Якуба Коласа, 
С. Александровича, Ю. Пширкова і особливо П. Охріменка. Усі ці дослідження створюють 
певне уявлення про місце Білорусії та її представників у короткому й нелегкому житті 
Т. Шевченка і про білоруські мотиви у його творах. 

Уперше Т. Шевченко побачив Білорусію 15-річним підлітком, коли він у 1829 р. разом з 
двірською челяддю ішов за каретою пана Енгельгардта поштовим трактом з Києва до Вільна 
через білоруські міста і села, ліси й поля. Той шлях пролягав через Лоєв, Речицю, Жлобин, 
Бобруйськ, Ігумен, Мінськ, Радашковичі, Красне, Молодечно, Пруди, Сморгонь. Дорогою 
валка зупинялася на відпочинок, і юний Тарас прислухався до розмов, розповідей, народних 
пісень, сповнених гіркоти й туги, «його молоде, чутливе серце, в якому з’єдналися мільйони 
сердець великого трудового народу, спраглу: вбирало в себе це лихо й ненависть, ці мрії й 
надії, як убирає висушена суховіями земля животворну вологу грозових дощів», — писав 
Якуб Колас. Знайомство Т. Шевченка з білорусами тривало й у Вільні — великому 
тогочасному культурному центрі не тільки Литви, а й Білорусії та Польщі. Саме у Вільні 
обдарований юнак спробував скопіювати портрет героя вітчизняної війни 1812 р. козака 
Матвія Платова з лубочної картини, роздобутої, найвірогідніше, під час подорожі через 
Білорусію. На початку 1831 р. Шевченко вперше потрапляє в Петербург, куди переїхав 
віленський генерал-губернатор разом зі своїм ад’ютантом Енгельгардтом, а той узяв з собою 
всю прислугу, в тому числі й Шевченка. З цього часу розпочинається безпосереднє 
знайомство Тараса Шевченка з російською культурою. До столиці тягнулися культурні діячі 
й інших народів тодішньої Російської імперії. Були серед них і білоруси, з якими молодий 
український художник і поет підтримував дружні стосунки. 

Т. Шевченко був першим з українців, хто глибоко зацікавився початками білоруського 
літературного відродження. У 1839 р. він познайомився з білоруським письменником Яном 
Борщевським та іншими білоруськими літераторами, що групувалися навколо 
Борщевського, знав їхні твори. Особливо зацікавився він білоруськими народними піснями. 
Ці пісні подобалися Тарасові набагато більше, ніж літературні твори, в яких, на думку 
Шевченка, бракувало власне народного елемента. А втім, він заохочував білоруських 
інтелігентів до праці для народу. Згодом, у 1843 р., Т. Шевченко став активним 
передплатником літературного альманаху «Rocznik Literacki». Представник раннього 
білоруського відродження Ромуальд Підберезький-Друцький, який видав цей альманах, 
надрукував у ньому білоруські етнографічні й фольклорні матеріали, зокрема народні пісні 
(публікувати художні твори білоруських авторів царська цензура не дозволила), і під 
виглядом народних пісень вмістив два вірші Яна Борщевського. Альманах став для 
Т. Шевченка додатковим джерелом ознайомлення з білоруською етнографією та народними 
піснями. 

Під час тривалого заслання Т. Шевченко часто згадував Білорусію і білорусів, про що 
свідчать його листи, щоденник і художні твори. Восени 1849 р. він познайомився й 
подружив з уродженцем Білорусії — засланим польським революціонером, істориком і 
художником Броніславом Залеським. Залеський повернувся із заслання раніше, ніж 
Шевченко, і між ними зав’язалося жваве листування. Живучи переважно в маєтку свого 



батька на Случчині, Б. Залеський повідомляв Т. Шевченку білоруські новини, запрошував 
поета до себе в гості. Змучений, але не зламаний Кобзар мріяв побувати в Білорусії у 
Залеського, і в своєму щоденнику за 13. VI. 1857 р. він навіть накреслив план такої подорожі. 
На жаль, ці мрії не здійснилися. 

Затриманий на півроку поліцією в Нижньому Новгороді, Т. Шевченко з величезним 
інтересом знайомився з літературою, що вийшла протягом останніх десяти років. Глибоке 
враження справила на нього брошура О. І. Герцена «Хрещена власність», де нещадно 
тавруючи кріпацтво, видатний російський соціал-демократ змалював образ поневоленої 
Білорусії у вигляді затурканого, виснаженого і мовчазного мужика. Прочитавши цей твір, 
Т. Шевченко назвав його «сердечним, задушевним людським словом», а автора — 
«апостолом нашим, нашим самітним вигнанцем». 

В останні роки життя Т. Шевченко охоче й часто зустрічався з вихідцями із Білорусії. 
Восени 1859 р. він бачився із «любим і незмінним другом» Б. Залеським, який приїздив до 
Петербурга у справах підготовки майбутньої реформи. Одним із виявів уваги Шевченка до 
білорусів були стосунки нашого Кобзаря з відомим російським скульптором і графіком, 
автором пам’ятника Богданові Хмельницькому в Києві, білорусом за походженням 
М. Й. Микешиним. Т. Г. Шевченко й М. Микешин познайомилися навесні 1858 р. в родині 
Ф. Толстого, і, за спогадами Микешина, їхні стосунки перетворилися «коли не в дружбу, то 
все ж таки у вельми близьку приязнь». Довірливість і симпатію Т. Шевченка до себе 
М. Микешин пояснював своїм білоруським походженням. 

Т. Шевченко засвоїв і творчо використав білоруські народні пісні. Ще В. Шурат на 
початку нашого століття звернув увагу на подібність віршів Т. Шевченка «Подражаніє. 
Едуарду Сові» (1859 р.) та «Ой Діброво — темний гаю!» (1860) і відповідних віршів-пісень 
білорусько-польського поета й етнографа першої половини XIX ст. Яна Чечота. Сучасний 
дослідник П. П. Охріменко детально простежив ці поетичні паралелі. Ян Чечот під впливом 
білоруського фольклору, який він любив і збирав, написав понад два десятки віршів-пісень 
польською і білоруською мовами. Увагу Кобзаря привернув вірш Чечота «Ej posadzе ja przy 
chatce», більшість строф якого (а саме ті, в яких найбільше відбилася білоруська народна 
творчість) творчо використав Т. Шевченко в поезії «Подражаніє. Едуарду Сові». Пор.: 

У Я. Чечота: 
 

У Т. Шевченка: 

Ej posadzе ja przy chatce 
Gruszо і jablonkę, 
Na pamiątkę, 
Zem w tym roku 
Pojąl milą zonkę. 
 

Посаджу коло хатини 
На вспомин дружині 
І яблуньку, і грушеньку, 
На вспомин єдиній! 
 

Gdy się dziatek dohoduję 
Jablek і gruszeczek; 
То za rękę tu przywiodę 
Zonkę sród dziateczek. 

Бог дасть, виростуть. Дружина 
Під древами тими 
Сяде собі в холодочку 
З дітками малими. 
 

Poczęstuję jabluszkami, 
Powiem lubei zonce: 
Ilem z tobą fat szczęsliwy, 
Tyle tej jabfonce. 
 

А я буду груші рвати, 
Діткам подавати... 
З дружиною єдиною 
Тихо розмовляти. 
 

Poczęstuję gruszeczkami, 
Powiem mej duszeczce: 
Ilem z tobą lat szczęsliwy, 
Tyle tej grúszeczce. 

«Тойді, серце, як бралися, 
Сі древа садив я... 
Щасливий я! «І я, друже, 
З тобою щаслива!» 
 



Під впливом поезій Яна Чечота був написаний і вірш Т. Шевченка «Ой діброво — темний 
гаю!». Порівняймо з піснею Я. Чечота «О dabrowo, dаbroweczko», що являє собою обробку 
білоруської або української народної пісні. 

У Я. Чечота: 
 

У Т. Шевченка: 

О dąbrowo, dąbroweczko, 
Masz dobrego pana; 
Trzema barwy w jednym roku 
Bywasz przyodziana. 
Jedna barwa zieleniutka, 
Wszemu swiatu Juba; 
Druga zolta, smutna swiatu, 
Jak zoloba gruba. 
Trzecia barwa bialusienka; 
Chlodem swiatu znana; 
Oj, dąbrowo, dąbroweczko, 
Masz dobrego pana. 

Ой діброво — темний гаю! 
Тебе одягає 
Тричі на рік... Багатого 
Собі батька маєш. 
Раз укриє тебе рясно 
Зеленим покровом, — 
Аж сам собі дивується, 
На свою діброву... 
Надивившись на доненьку 
Любу, молодую, 
Возьме її та й огорне 
В ризу золотую 
І сповиє дорогою Білою габою, — 
Та й спать ляже, втомившися 
Турбою такою. 

Ще далеко не все зібрано й вивчено, що стосується зв’язків Т. Шевченка з Білорусією і 
білорусами, з білоруською культурою, і ця проблема ще чекає своїх дослідників. Але й 
наведені вже широковідомі факти свідчать про те, що братня Білорусь, її народ, білоруська 
література і фольклор займали в житті великого Кобзаря значне місце. І це не випадково. 
Близькість наших народів, спільність їх історичної долі, разюча подібність усної народної 
творчості — усе це було для Т. Шевченка зрозумілим, безмірно дорогим і викликало в його 
серці приязнь, біль і співчуття. 
 


