
Канстанцыя Буйло
(1893- 1986)

Канстанцыя Антонаўна Буйло (у шлюбе —  Калечыц) 
нарадзілася 14 студзеня 1893 г. ў Вільні (Віленская 
губерня) у сям ’і аб ’ездчыка, які працаваў у графа 
Тышкевіча. Асноўную адукацыю атрымала ў хатніх 
настаўнікаў. Скончыла кароткатэрміновыя настаўніцкія 
курсы ў Вільні (1914 ), на якіх пазнаём ілася з 
Максімам Гарэцкім. Сябравала з жонкай Янкі Купалы 
Уладзіславай Луцэвіч. Настаўнічала ў вёсцы Горнае 
Скробава, загадвала беларускай кнігарняй у Полацку 
(1915-1916), затым працавала ў Земскім саюзе. Пасля 
Кастрычніцкай рэвалюцыі —  статыст у Валакаламскім 
павятовым выканкаме рабочых і салдацкіх дэпутатаў, 
бухгалтар саўгаса «Данілкава». У 1923 г. пераехала 
да мужа Віталя Адольфавіча ў Маскву. Працавала на 
заводзе «Аграном» (1929-1934), начальнікам аддзе- 
ла збыту палітэхлабарсаюзу (19 34 -1940), у 194 0 - 
1951 гг. —  начальнікам апэратыўнага аддзела, затым 
в. а. намесніка дырэктара цэнтральнай канторы ветэ- 
рынарнага забеспячэння трэста Саюзветзабпрам.

Канстанцыя Антонаўна ўзгадвала сваё дзяцінства: 
«Вось адзін з першых, яшчэ не вельмі выразных 
успамінаў. Шырока льецца вада ля парога дома і праз 
парог. Дрэвы ў вадзе. На ўзгорку каля дрэў туляцца 
сарны, іх шмат. Апені бегаюць па вадзе, іх толькі два. 
Бацькі выносяць усе рэчы на другі паверх вялізнага, 
старога палаца, дзе на гарышчы гучна крычалі со- 
вы і пішчалі, нячутна лятаючы, кажаны. Гэта павод- 
ка на Іслачы ў Звярынцы, дзе працаваў мой бацька 
аб’ездчыкам у графа Тышкевіча. Тады я была зусім 
малая» (з аўтабіяграфіі «Па пройдзеным шляху»).

Старэйшыя людзі помняць гэты палац, што стаяў 
у Сутоках, дзе рачулка Люцінка ўпадае ў Іслач. Паэ- 
тэса называе гэту мясцовасць Звярынцам. Сапраўды, 
Тышкевічы мелі вялізны звярынец. А названы палац 
стаяў паблізу ў кіламетры ад Вялага на беразе Іслачы. 
Вельмі любіла Канстанцыя Антонаўна гэТу хуткаплын- 
ную крынічную раку. Пражыўшы 44 гады ў Маскве, 
яшчэ ў 1967 г. ўспомніла любімую рэчку дзяцінства ў 
вершы «Не хачу лічыць сваіх гадоў»:

Я хачу быць вечна маладой.
Шмат сплыло ў жыцці маім гадоў.
Год за годам... Зноў за годам год.
Быстрыя, як Іслач у веснаход...

Краязнавец Генадзь Антонавіч Равінскі ўспамінае 
пра сустрэчу з Канстанцыяй Буйло: «Я першы раз 
убачыў паэтэсу летам 1972 г. на адкрыцці помніка 
Янку Купалу ў Мінску. Калі закончылася ўрачыстасць, 
нехта са знаёмых маладых пісьменнікаў ціха сказаў 
мне: “А вунь стаіць Канстанцыя Буйло” .

Перад велічным помнікам народнаму песняру за- 
думенна стаяла круглатварая, мажная жанчына. Яна 
з замілаваннем глядзела ў вочы бронзаваму Купалу, і 
той, як мне здалося, ледзь прыкметна ўсміхнуўся сва-

ёй старой сяброўцы ў знак прывітання. I прыгадаліся 
мне тады ўспаміны паважанай усімі паэтэсы пра іх 
першую сустрэчу, надрукаваную ў кнізе “ Пяцьдзя- 
сят чатыры дарогі” . Чатырнаццацігадовая Канстанцыя 
Буйло прыехала ў Вільню і першы раз зайшла ў рэ- 
дакцыю “ Нашай нівы” . Яна ўжо тады друкавалася. Ва 
ўзросце дзесяці гадоў яна надрукавала свой першы 
верш “Лес” у названай газеце.

Яе ветліва прынялі супрацоўнікі рэдакцыі. Дзяў- 
чына стаяла ўсхваляваная. “ ...У гэты час нехта ззаду, 
узяўшы мяне за плечы, павярнуў да сябе. Я ўбачыла 
даволі высокага, сталага хлопца з сінімі вачыма, 
задумлівага і сур’ёзнага. “Ты, мусіць, Буйлянка, —  лагод- 
на сказаў ён. —  Ну, а я —  Купала, дык давай знаёміцца”. 
I ён паважна пакланіўся” . Так пачалася вялікая дружба, 
якую яны пранеслі абое праз усё жыццё».

Асабліва глыбокі след у жыцці і творчасці паэтэ- 
сы пакінула вёска Вішнева, што на Валожыншчыне. 
3 далёкай Францыі прыехала сюды вучыць дзяцей 
графа Храптовіча юная прыгажуня —  францужанка 
Эмілія Юльеўна Манэ. Чытаем радкі з паэмы Буйло 
«На траскіх гацях», прысвечаныя ёй.

3 Францыі ў пошуках работы 
Ехала ў наш край к чужым дзяўчына 
Боннаю к панам. Была павінна 
Быць слугой разбэшчаным панятам.

Манэ ўзяла шлюб з панскім аб’ездчыкам Францам 
Станкевічам, і ў іх нарадзілася дачушка Уладзіслава, 
будучая жонка Янкі Купалы. Эмілія Юльеўна навучыла 
Канстанцыю па-сапраўднаму жыць, любіць людзей. 
Вось што піша пра яе Канстанцыя Антонаўна: «За- 
няткам са мной яна аддавала шмат часу і энергіі. Яна 
кіравала маёй самаадукацыяй, выбіраючы кнігі мне да 
чытання. Яна вяла са мной доўгія і цікавыя размовы, 
адкрывала мне вочы на многія сацыяльныя з ’явы. Усё 
гэта мне вельмі дапамагала ў жыцці, і сёння я з глы- 
бокай любоўю і ўдзячнасцю ўспамінаю маю лагодную 
і строгую, добрую і патрабавальную настаўніцу Эмілію 
Станкевіч, маці Уладкі».

Ды і сама Уладзіслава Францаўна пакінула глыбокі 
след у жыцці паэтэсы. «Уладка тады ўжо працавала ў 
Вільні, у дзіцячым прытулку, і рэдка прыязджала да 
маці ў Вішнева. Апе аднойчы вясной, прыйшоўшы, як 
заўсёды, на заняткі да маёй настаўніцы, я ўбачыла ў 
садку пад расцвіўшымі яблынямі прыгожую маладую 
дзяўчыну ў доўгай сукенцы, з іскрыстымі блакітнымі 
вачамі, з ясным ружовым тварам, з доўгімі, амаль да 
кален, пышнымі, залатымі косамі. Ой, і прыгожая была 
тады Уладка! Добра пасавала гады яе краса да гэтых 
расцвіўшых яблынь, якія развесілі над ёй свае галінкі 
ў тую памятную мне раніцу. Яна была спакойная, про- 
стая і нейкая незвычайна чулая. Я не помню, каб мне 
калі ў жыцці было з кім так лёгка і добра з першай
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г мінуты знаёмства, як з ёю. Мы адразу загаварылі так, 
быццам былі знаёмыя даўно».

У 1909 г. Канстанцыя Буйло змясціла свае першыя 
вершы «Хвоя», «Скора зіма» ў «Нашай ніве» пад імем 
брата Эдуарда. Паводпе іншых звестак, першым над- 
рукаваным вершам быў «Лес» (1903). Пад уласным 
імем пачала друкавацца з 1910 г. У 1914 г. ў друкарні 
Марціна Кухты выдала першы зборнік вершаў —  «Кур- 
ганная кветка». Затым былі зборнікі «Світанне» (1950), 
«На адноўленай зямлі» (1961), «Май» (1965), «Роднаму 
краю» (1973), а таксама «Выбраныя творы» (1954), 
«Выбранае» (1968, 1976), «Выбраныя творы» ў 2 та- 
мах (1981). Аўтар кніг для дзяцей «Юрачка» (1957), 
«У бляску зор» (1968), «Вясной» (1984). Многія вер- 
шы паэтэсы пакладзены на музыку. Асабліва шыро- 
кую вядомасць займела песня «Люблю», якую яна 
напісала ў 14-гадовым узросце. У творчай скарбон- 
цы Канстанцыі Антонаўны п ’есы «Кветка папараці» 

* (1914) і «Сягонняшнія і даўнейшыя» (1914, пастаўлена 
у 1921).

Максім Гарэцкі лічыў яе «найбольш выдатнай пасля 
Цёткі жаноцкай сілай у нашай паэзіі».

Больш за 50 гадоў свайго жыцця Канстанцыя 
Антонаўна пражыла ў Маскве. Да апошніх дзён яна 
помніла і шчыра любіла сваю родную Беларусь, у тым 
ліку і слаўныя мясціны Валожыншчыны, якія натхнілі 
яе на мужнае і сумленнае жыццё, на плённую паэтыч- 
ную творчасць. Памерла Канстанцыя Буйло 4 чэрвеня 
1986 г. Паэтэса Раіса Баравікова, ушаноўваючы свет- 
лую памяць Канстанцыі Буйло, напісала: «Не стала 
Канстанцыі Антонаўны Буйло —  паэта, маці, жанчы- 
ны. Не стала пясняркі роднага краю, сваю любоў да 
якога яна выказала ў адным з самых лепшых вершаў 
“Люблю” ...» А паэт Мікола Федзюковіч у вершы «Не 
завянуць кветкі на кургане» сцвярджае:

Мы не верым, што Ваша вясна адшумела...
Колькі ў кветках курганных нятленнай красы!
Недарэмна зязюля за гаем кувала,
Захлынаўся салоўка ад чыстай расы.

Зоська Верас
(1892- 1991)

Беларуская пісьменніца і грамадскі дзеяч Зоська 
I Верас (сапр. Людвіка Антонаўна Сівіцкая, па мужу 

Войцік) нарадзілася 30 верасня 1892 г. ў пасёлку Мя- 
джыбаж (цяпер Лятычаўскі раён, Хмяльніцкая вобласць, 
Украіна). Псеўданімы: Зоська Верас, А. Войцікава, 
Мама, Мірко, Л. Савіцкая, Шара Пташка.

Дзед Людвікі па матчынай лініі, Людвік Садоўскі, 
быў вядомым пчаляром і садаводам. Ён вучыўся ў 
Варшаве ў К. Лявіцкага, імем якога названа канструк- 
цыя рамачнага вулея, прапанаваная Лявіцкім у 1882 г. 
Людвік добра ведаў беларускую мову і размаўляў на 
ёй з сялянамі.

Бацька Людвікі, Антон Сівіцкі, быў родам з Гродна, 
скончыў Гродзенскую мужчынскую гімназію, называў 
сябе ліцвінам. Ён шмат чытаў, яго любімымі паэтамі 

г былі А. Міцкевіч і У. Сыракомля.
Пачатковую адукацыю, у тым ліку і музычную, 

Людвіка атрымала ад бацькоў, а ў 1904 г. паступіла ў 
прыватнае гандлёвае вучылішча Л. Валадкевіч у Кіеве. 
У 1905 г. жыла ў Луцку на Валыні. Пасля смерці бацькі 
ў 1908 г. пераехала разам з маці ў радавы маёнтак 
Альхоўнікі (па іншых крыніцах —  маёнтак Крыштапа- 
рова) Сакольскага павета. Скончыла прыватную жа- 
ночую гімназію Кацярыны Баркоўскай, якая мясцілася 
ў камяніцы Стэфана Баторыя ў Гродне (1912), 
10-месячныя садоўніцка-агародніцка-пчалярскія курсы 
і 6-тыднёвыя ваенныя санітарныя курсы ў Варшаве 

г (1914).
3 1915 г. —  у Мінску. Працавала сакратаркай у 

Мінскім аддзеле Беларускага таварыства дапамогі 
пацярпелым ад вайны, Беларускім нацыянальным 
камітэце, у Цэнтральнай радзе беларускіх арганізацый, 
Беларускай сацыялістычнай грамадзе. У тым жа го- 
дзе пазнаёмілася з Фабіянам Шантырам, які быў на

5 гадоў старэйшым за яе. У іх завязаліся рамантыч- 
ныя адносіны. Шантыр жыў у Бабруйску, але часта 
наведваўся ў Мінск. Ён удзельнічаў у рабоце клуба 
«Беларуская хатка» ў 1916-1917.

У канцы 1918 г. Зоська Верас пакідае Мінск з-за 
хваробы маці і вяртаецца ў маёнтак дзеда Апьхоўнікі. 
У 1919 г. ў яе нарадзіўся сын Антон, яго бацька 
Фабіян Шантыр быў расстраляны ў 1920 г. Жывучы ў 
Альхоўніках, Людвіка Антонаўна пісала вершы, пры- 
свечаныя найчасцей малому сыночку. У 1922 г. дзед 
Людвік памёр, і маёнтак давялося прадаць.

У 1923 г. ў лясным масіве на Панарскіх узгорках 
пад Вільняй разам з А. Войцікам пабудавалі прастор- 
ную хатку з галінак дрэў, абмазаных глінай так, як 
гэта рабілася на Украіне. У 1926 г. Зоська Верас вый- 
шла замуж за Антона Войціка, маладыя павянчаліся 
ў Віленскім касцёле Святога Мікалая. У гэтым шлюбе 
1 ліпеня 1927 г. нарадзілася дачка Галіна Антонаўна 
Войцік, па мужу Луцкевіч.

У 1924-1929 гг. Зоська Верас працавала адмі- 
ністратарам рэдакцыі газет Беларускай сялянска- 
рабочай грамады, у 1927— 1931 гг. —  рэдактар 
дзіцячага часопіса «Заранка», пісала для яго апавя- 
данні, а ў 1 93 4 -1 9 3 5  гг. —  дзіцячага  часопіса  
«Пралескі», у 1928-1939 гг. —  старшыня Беларуска- 
га кааператыўнага таварыства «Пчала», адначасова 
(1934-1938) —  рэдактар пчалярскага часопіса «Бела- 
руская борць» (Вільня).

Лёс не песціў гэту мужную жанчыну. У 1946 г. яе 
сына Антона арыштавалі за супрацоўніцтва ў беларус- 
кай газеце «Сцяг працы», якая выдавалася ў Вільні 
ў гады вайны, і вынеслі расстрэльны прысуд. Праз 
3 дні яго замянілі на 25 гадоў зняволення без права 
перапіскі. Ні маці, ні сястра не ведалі, дзе знаходзіцца


