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Белоруска књижевност у преводима има 
своје место у српској култури, мада, 
признаћемо, скромно. Истина, само пар 

преводилаца (проф. др Иван Чарота из Минска, 
проф. др Миодраг Сибиновић из Београда, 
МА Дајана Лазаревић из Београда) озбиљно 
се баве превођењем белоруских књижевника 
на српски језик, док су остали преводиоци по 
свега пар дела превели и објавили у Србији. 
Разлог за то је врло једноставан – недостатак 
школованог кадра за питање и популаризацију 
белорусистике. Дела белоруских књижевника, 
која су у Србији објављена, углавном су дела 
класика, док је од савремених аутора преведено 
свега неколико. Преведена дела су, угласном, 
дела књижевника, а не књижевница, иако се 
Белорусија може похвалити бројним дамама, 
које су оставиле свој печат у књижевности.
Једна од њих је, свакако, Зоска Верас (белор. 

Зоська Верас). Њено право име било је 
Људвика Антоновна Сивицкаја-Војцик (белор. 
Людвіка Антонаўна Сівіцкая-Войцік). Рођена је 
30. септембра 1892. године у селу Мјажибаку у 
Украјини), а преминула је 8. октобра 1991. године 
у граду Виљни (данас – глави град Литваније). 
Писала је под бројним псеудонимима, од којих 
је најпознатији - Зоска Верас, а својевремено 
се потписивала и као: А. Војцикова, Мама, 
Мирко, Л. Савицкаја и Шарена Птица. Остала 
је упамћена као једна несвакидашња појава у 
белоруској књижевности и жена, која је могла 
да споји у целину две потпуно различите ствари 
(конкретно – књижевност и ботанику), а у обе 
области се показала као прави стручњак.
 Зоска Верас је рођена у шљахетској 
(богатој) породици, а као и у многим таквим 
породицама, код куће су разговарали на 
пољском језику. Прадеда песникиње – Игнат 

 Културно завештање 
Зоске Верас
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Кулаковски још 1834. године је писао руском 
министру просвете, како је „белоруском народу 
потребно образовање“. Он сам је сарађивао 
са бројним научним удружењима у Виљни, 
Варшави и Петербургу.
 По мајчиној линији, песникињин деда 
Људвик Садовски је био познати пчелар и 
повртлар,  добро је знао белоруски језик 
и користио га је у разговору са сељацима. 
Песникињин отац Антон Сивицки је завршио 
Мушку гимназију у Гродну (Белорусија), а 
нарочито је волео да чита поезију. Чини се да 
је од њих двојице Зоска стекла склоност према 
белоруском језику и изучавању ботанике.
 Зоска Верас је своје прво образовање 
(и музичко такође) примила од родитеља, а 
1904. године је уписала приватну Трговачку 
вишу школу имена Л. Валадкевича у Кијеву. 
Завршила је приватну Женску гимназију 
Катарине Барковске (1912), а такође и 
десетомесечне курсеве за воћара, повртлара 
и пчелара и шестомесечне ратно-санитарне 
курсеве у Варшави (1914).
 Од 1915. године живела је у Минску. 
Радила је као секретар при бројним 
организацијама: Минско одељење Белоруског 
друштва помоћи оштећенима у рату, Бело-
руски национални комитет, Централни рад 
белоруских организација, Белоруско соци-
јалистичко грађанство. Исте године је Зоска 
Верас упознала Фабијана Шантира из града 
Бобрујска, који је био актуелан у политичком 
животу. Између њих су се појавила романтична 
осећања, али их нису крунисали браком. Три 
године касније Шантир је ухапшен, а Зоска га је 
у својим препискама са пријатељима називала 
мужем.
 Крајем те, кобне по њихову љубав, 1918. 
године, Зоска напушта Минск и одлази на 
дедино имање Аљховники. Следеће године је 
родила сина Антона свом невенчаном супругу 
Фабијану Шантиру. Шантир није имао прилику 
да упозна свог сина. Стрељан је 1920. године.
 У овом периоду Зоскиног живота, јавила 
се њена потреба да пише песме за децу (пре 
свега посвећене њеном малом сину). Оне су 
биле кратке и једноставне форме, налик на 

                      Magazin za kulturnu raznolikost septembar-decembar 2019, br. 9

   З. Верас са супругом Антоном Воициком, 1926.
                    (Фото: www.svaboda.org)

поскочице. Једна од најпознатијих дечјих 
песама Зоске Верас је „Сунце сија“ (Сонца 
свеціць):

Сунце сија
ту над нама,
Снег се искри
под ногама,

Мраз притиска,
досађује,

А наш Јанка
то ни не снује:

С брда на санкама
јури, - 
Горе очи

срце жури.

 

 
 Када је деда Зоске Верас преминуо 1922. 
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године, имање Аљховники је продато. Следеће 
године, у шумским масивима испод Виљне, 
Зоска Верас започиње заједнички живот са 
Антоном Војциком, новим изабраником. 
Венчали су се 1926. године, а Зоска је следеће 
године родила кћерку Галину Антоновну 
Војцик (касније удату Луцкевич. Галина је 
живела до 2007. године).
 Од 1924. до 1929. године, Зоска Верас 
је радила као администратор редакцијских 
новина „Белоруског сељачко-радничког 
грађанства“, од 1921. до 1931. године, писала 
је приче за дечји часопис „Јутарња звездица“ 
(Заранка). У периоду 1934-1935. писала је 
за дечји часопис „Пахуљице“ (Пралескі), а 
1928-1939. била је старешина Белоруског 
кооперативног друштва „Пчела“, да би 
својевремено 1934-1938. године била уредница 
пчеларског часописа „Белоруски одбор“ у 
Виљни.
 Године 1946. године, син Зоске Верас 
је био ухапшен и осуђен. Његова породица 
није знала где се он налази и шта се са њим 

Белоруска омладина у Гродну
(Фото: www.svaboda.org)

догађа. Наступио је тежак период живота за 
Зоску Верас, а тај период је касније називала 
„летаргичним сном.“ Године 1944. затворена 
је Виленска белоруска гимназија, а 1945. 
године уништен је Белоруски музеј имена И. 
Луцкевича. Песникињин муж, Антон Војцик, 
напрасно умире 1948. године. Песникињин 
син Антон Шантир се враћа 1956. године из 
стаљиновског логора тешко болестан. Досуђена 
му је забрана дописивања са мајком наредних 
10 година, али је он убрзо умро.
 Зоска Верас је као истакнута личност у 
белоруској култури прихваћена 1961. године, 
залагањем Арсенија Лиса. Крајем 1980-
их година, око Зоске Верас ујединила се 
белоруска интелигенција Виљне. Члан Савеза 
књижевника Совјетске Белорусије постала је 
1981. године. 
 Зоска Верас је била песникиња 
тананих женских осећања, које је претапала 
у мелодичне, нежне стихове. Упркос тешком 
животу, она је себе несебично давала белоруској 
књижевности и култури. Њену лирску 
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Бичељ-Загњетавом, Зигмунтом Абрамовичем, 
Ларисом Генијуш, Волгом Ипатовом, Сергејем 
Пањизником, Владимиром Содаљем и др. 
Многи велики књижевници су били гости у 
њеној кући: Владимир Караткевич, Лариса 
Генијуш, Јарослав Пархута, Аљес Бачила, 
Данута Бичељ-Загњетава и многи сликари и 
проучаваоци књижевности.
 О успоменама на Максима Богдановича 
писала је у књизи: „Пет месеци у Минску“ 
(Пяць месяцаў у Менску), преводила је 
украјинске драме за децу и објављивала их у 
Белорусији.
 Зоска Верас је била једна од ретких 
особа, које су се поред књижевне науке 
бавиле и ботаником. У својој аутобиографији 
је писала, да се њено занимање за ботанику 
појавило још у гимназији. У периоду 1912-
1913. године почела је да ствара своју прву 
„Ботаничку башту“, бележећи тачан назив 
(или више њих) за сваку биљку на белоруском 
језику. Кроз своје песме за децу, Зоска се 
трудила да представи и одређене биљке и тако 
споји две своје љубави, учећи децу чистотом 
језика и ботаником. 

                         Часопис „Наша њива“
                      (Фото: www.svaboda.org)

истанчаност осећања можемо упоредити са 
љубавним песмама Десанке Максимовић. Зоска 
Верас је била песникиња велике душе, бистрог 
ума, а пре свега жена коју су савременици 
описивали као „продуховљену особу“ и „благог 
погледа“. Једна од њених најпознатијих песама 

је „Писмо“ (Ліст):

Хтела сам да ти напишем
На латици руже мирисне,

 Али латица би могла да нестане
У време олује страсне.

Хтела сам да ти напишем
На крилу лептировом,

Али лептир умире
У првој ноћи тамној.

Послала бих ти писмо
Ластавицом из дома нашег,

Али она би могла дати
Писмо неком другоме.

И тако пролазе дани...
Не могу да ти га пошаљем,

А писмо такво љубазно
Хтела сам да напишем.

 Зоска Верас је била активна у јавном 
животу и залагала се за културни напредак 
својих сународника. Била је учесница 
Гродненског кутка белоруске омладине (1909-
1913); учествовала је у издању алманаха „Точак 
белоруске њиве“ (1913), одржавала је контакт 
са часописом „Наша њива“ и дописивала се 
са издавачима из Виљне и познатим књиже-
вницима и просветитељима. У Минску се 
упознала са књижевником Ш. Јадвигином, а 
дружила се и са једним од највећих белоруских 
песника-класика Максимом Богдановичем. 
 Зоска Верас се дописивала и дружила са 
бројним белоруским књижевницима: Виталом 
Скалабаном, Јанком Саламевичем, Данутом 
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 Круна бављења ботаником и Зоскино најпознатије дело из ове области објављено је 
1924. године, под називом: „Белоруско-пољско-руско-латински ботанички речник“ (Беларуска-
польска-расейска-лацінскі батанічны слоўнік). Речник је садржао 302 биљке, које су имале 
424 белоруска назива. Био је то први белоруски речник тога типа. Колико се Зоска остварила 
као ботаничар и постала позната у својој области, сведочи и коментар великог белоруског 
књижевника Владимира Караткевича, који ју је назвао: „поштовани наш ботанички бог“. Унук 
Зоске Верас (син њене кћерке Галине), Вјачеслав Војцик, постао је ботаничар и биолог, по 
породичној традицији. 
 Многи савремени белоруски песници су посветили своје песме Зоски Верас – Виктор Шнип, 
Рудмила Рубљовска, Сергеј Пањизник, Ригор Барадуљин. Зоскина кћерка је написала књигу о 
њој и објавила је 2002. године, под називом: „Зоска Верас“. О животу Зоске Верас снимљен је и 
филм у продукцији „Беларусфилм-а“. Многи велики сликари насликали су портрет Зоске Верас. 
Еквилибрис Зоске Верас је створио Вјачка Целеш. А 2013. године изашла је књига „Зоска Верас 
– ја све памтим“ (Зоська Верас. Я помню ўсё).
 У интервјуу за Белоруски радио „Рација“, на питање новинара да ли је пољубила великог 
песника Максима Богдановича (1891-1917), Зоска Верас је одговорила: „Не. Али не била била 
против тога, јер Максим је био искрен и озбиљан момак. Знао је, да болује од туберкулозе и зато 
није хтео ту болест да пренесе на неког другог.“ Ипак, новинар је пренео да је Зоска поцрвенела 
чувши питање и рекла да су „често шетали увече по улицама Минска.“
 Свакако, Зоска Верас је једна врло упечатљива личност белоруске књижевности и културе, 
која је оставила свој траг не само у књижевности, већ и у ботаници. Велика је инспирација 
за многе данашње књижевнике и уметнике, који у њој виде свог узора и изузетну, несебичну 
личност. Зоска Верас је била особа пуна разумевања и љубави за друге, нарочито за децу, иако 
су њене животне околности биле врло сурове. Ова велика Белорускиња и велики човек заувек се 
одмара на Панарском гробљу, где су сахрањени и њена мајка, муж и син.

ТЕКСТ И ПРЕВОД СА БЕЛОРУСКОГ: МР Дајана Лазаревић

KULTURA UMETNOST RELIGIJA: БИСЕР  БЕЛОРУСКЕ КУЛТУРЕ


