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Вершы Святланы Кабанавай 

 

 

 

Кабанава Святлана Мікалаеўна, навуковец, паэт, перакладчык, папулярызатар 

навукі. Нарадзілася ў Менску, скончыла біялагічны факультэт Беларускага 

Дзяржуніверсітэту, потым - аспірантуру пры Акадэміі Навук Беларусі. Кандыдат 

біялагічных навук. З 1996-га году жыве ў г. Дзюсельдорф (Нямеччына). 

Аўтар паэтычнае складанкі "Пачатак" (2002 г.). Лаўрэат прэміі часопіса 

"Літаратурны Еўрапеец" (Франкфурт-на-Майне, Нямеччына, 2004 г.). Пераможац 

(1-е месца) міжнароднага творчага Конкурсу "Пушкін для дзяцей" у намінацыі 

"Паэзія" (грамадства "Германа-Расійскі Фэст", 2012 г., Берлін, Нямеччына). 

Лаўрэат паэтычнага Конкурсу "Пад небам Балтыкі-2015" (Талін, Эстонія). 

Уладальнік прыза глядацкіх сімпатый міжнароднага творчага Конкурсу "Залатое 

Пяро Русі-2015" у паэтычнай намінацыі "Аднаслоўны шматрыфм" (Масква, Расія). 

Фіналіст (шорт-ліст): творчага Конкурсу, арганізаванага ракетна-касмічнай 

карпарацыяй «Энергія» ім. С.П. Каралѐва (г. Каралѐў, Расія), у намінацыі "Верш 

пра Космас" (2014 г.); міжнароднага паэтычнага Конкурсу "Пушкін у Брытаніі - 

2015" (Лѐндан, Англія); міжнароднага літаратурнага Конкурсу «Рускі Stil-2016» у 

намінацыі "Нашым дзецям. Паэзія" (Штутгарт, Нямеччына); міжнароднага 

мастацкага Конкурсу "Open Eurasian Literature Festival and Book Forum" (OEBF) -

2016 (Лѐндан, Англія); творчага Конкурсу на лепшы верш пра Менск, 

арганізаванага выдавецтвам "Чатыры чвэрці" (Менск, Беларусь, 2017). 

Жыццѐвае крэда: "Самаўдасканаленне. Шчырасць. Радасць". 
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Лесьвiца ў неба 

 

Прыгажуня сiнявокая, шчырая - 

Беларусь да неба прагнецца чыстага, 

Пойдзем разам па свабоднае лесьвiцы - 

Засьпявай, сугучча сонца й месяца! 

................................................................................................................. 

 

Беларуская мова 

 

У жнiўнi на жнiве, 

У сьнежанi Хрыстовым 

Цудоўная ЖЫВЕ 

Скарынаўская МОВА! 

 

Як бусел-сакавiк, 

Свабодны белы бусел, 

Ты аб’яднала ўсiх 

Сусьветных беларусаў. 

 

Зьдзяйсьняеш мэту ты, 

I неўзабаве ўлетку 

Сапраўдную знайду 

Я ў папарацi кветку. 
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А потым ад нябѐс  

Да нас дакрочаць словы, 

Што добры будзе лѐс 

У беларускай мовы. 

 

Што добры будзе лѐс 

Народа Беларусi – 

Яму дзiця прынѐс 

Свабодны белы бусел. 

 

То нарадзiўся зноў 

Сярод сьвяточных блiкаў 

Максiм – пяштотнаслоў 

I востраслоўца Быкаў. 

 

І нам трымаць лiхтар, 

Лiхтарык перамогi, 

Сьпявай, сьпявай пясьняр 

На беларускай мове! 

..................................................................................................... 
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Менск  

У лѐсу 

няма ўзросту... 

Што знойдзецца  

наўзамен? 

 

Узьнѐсься 

як праўда востры! 

Ȅн вабіць 

гасьцінцам,  

Менск! 

 

Адкрыты 

гасьцінец, вольны! 

Знаѐмы? 

Скарыны шлях! 

 

Здабыты, 

адзіны, здольны, 

шалѐны, 

як з крылаў сьцяг! 

 

Пачуцьці мае 

трымае... 
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Схавай  

каб іх не згубіць! 

Прыемна быць 

разам з краем, 

аб Сьвіслачы верш 

трубіць! 

 

Цудоўна  

Траецкай кавай 

зьнянацку пачаставаць! 

Мадонна 

у сквер Купалы 

забегла калядаваць... 

 

Няма ѐй нідзе 

адмовы, 

Цікавая навіна: 

Мадонна - то наша мова, 

Як маці, яна адна! 

 

На мове пішу анѐлу, 

(Сымон і Алена* з ім), 

Паштоўку знайду ў Касьцѐле,** 

Каб падараваць усім! 
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Паштоўка ляціць 

да лѐсу, 

да Менску,  

да тых вачэй, 

што толькі  

надзею просяць 

гасьцінец знайсьці 

хутчэй! 

............................ 

*,**  Касьцёл Святога Сымона і Святой Алены (таксама вядомы як Чырвоны 

касьцёл) 

.................................................................................................................................. 

 

Хто ты? 

Шаптуха ты ці актрыса? 

Чачотку скачаш ці твіст? 

Зьнянацку або наўмысна 

Фарбуеш твар...  

Хто ты? Стыліст? 

 

Ці ты пераможца? Ахвяра? 

Прываблівая, як даляр, 

Шукаеш ты што ў ліхвяра? 

А можа ты й ѐсьць ліхвяр? 



           “КУЛЬТУРА. НАЦЫЯ”, №19, верасень 2017          ISSN  2291-4757 
 

 

Бязьлітаснаю пухлінай 

Старых псуеш, маладых ... 

Апошняя ты хвіліна 

сыйшоўшая назаўжды?  

 

Чаму па-воўчаму выеш, 

ці каркаеш, як крумкач? 

Куды кіруешся? Ў вырай? 

Ты хто? Усьмешка ці плач? 

 

Нявольніца ці княгіня? 

Зьмяняй вобраз свой не зьмяняй -  

Цябе пазнаю!  

Зьгінь! Ня зьгішеш? 

Неверагодна!  

Тады ты - ... 

хлусьня! 

......................................................................................................... 
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Матуля 

«Добры дзень, матуля!»,- 

Сэрца шчыра шэпча,   

Сьветлы ты прытулак 

У руціне шэрай! 

«Ты – мае сумленьне!»,- 

Дабаўляюць вусны, 

Прыклад і натхненьне - 

Маці-беларуска. 

Ты – мая надзея, 

Кветачка на сьвяце! 

Дзе анѐл мой, дзе ѐн? 

Беларуска-маці! 

Што цябе хвалюе, 

Плача хто на ганку? 

Я чамусь малюю 

Бела-партызанку... 

Падарункі возьмеш, 

Вышыванку з хусткай, 

На Купальле пойдзеш, 

Мацi-беларуска. 

Там пяе дзяўчынка, 

Гоцае, смяецца, 
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Як крыніца чысты 

Яе голас льецца! 

Шчок загар маркоўны, 

Золата ў валосьсi, 

Позірк васiльковы, 

Сѐлета ѐй восем. 

У руцэ ажына, 

Быццам фарба з хусткi... 

Моваю адзiнай  

Кажуць беларусы:  

«Добры дзень, матуля!»  

Паўтарайце словы! 

Роднаю лiстую 

Да матулi мовай! 

..................................................................................................... 

Белая Вежа 

 

Ты мэтай была ў барацьбе, 

Твой стан – цьвярдыня, незалежнасць, 

Лячу зноў у думках к табе, 

Беларуская Белая Вежа! 

 

Беласьнежнае крыльле бусла 

Гладзіць файную цэглаў мярэжу, 
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Ты заўсѐды прыгожай была, 

Беларуская Белая Вежа. 

 

На пагорку як пані стаіш, 

Абдымае цябе ветрык свежы, 

Ён пяе. Ты чамусьці маўчыш, 

Беларуская Белая Вежа. 

 

Як заўсѐды надзейны твой схоў 

(Быццам той хмарачос, як належыць), 

Стой магутнай мільѐны вякоў, 

Беларуская Белая Вежа! 

................................................................................................... 

Падарожжы 

 

Мы зьнянацку 

да нябѐс 

паляцiм, 

Д'ябал б’е 

наперакос? 

Асьвяцiм! 

Па ракiце угару 

пабяжым, 

Я куточак прыбяру – 
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сьцеражы! 

На нябѐсах  

колаў сем –  

палiчы! 

Ды таксама  

пеклаў сем 

уначы. 

Адкуплюся 

ад начы 

навiной, 

пас  прабую уцячы, 

ты - за мной. 

Да знаѐмага кутка, 

да мяжы... 

Пабяжым мы наўпака? 

Пабяжым! 

 

Паляцім наадварот? 

Паляцім! 

Сонца як чэшырскі кот 

зiхацiць! 

........................................................................................... 
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Пачуцьцi 

 

Пачуцьцяў веснавых лiхалецьце 

Нагадае мне той карагод, 

Што складаюць далонямi дзецi, 

Ля ялiнкi трымаючы год. 

 

Хіба мала - давер і надзея? 

(раптам, ветрык сумневаў зацiх), 

Адкажы, карагод, зараз дзе я? 

У палоне iлюзiй якiх? 

 

Пачакайце! Я крочу павольна, 

Не спалохаць пачуцьцяў маіх, 

Перайначыць ніхто іх няздольны! 

Нават Бог, дзесь надоўга ѐн сціх ... 

 

То пашана цi цяжкая доля – 

Захаваць, што нясу па жыцьцi? 

Як каму. Мне каханьне – то воля 

Па шляху разуменьня ісьці! 

.......................................................................................... 
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Кветка на Пляцы 

 

Мая кветачка – 

Мой дыямент, 

Прыгажуня – 

Чырвоная зь белым. 

Грай, жалеечка,  

Мой iнструмент – 

Мы сьпяваць  

Будзем разам i сьмела. 

Грай, жалейка,  

Свабода ідзе, 

Крок за крокам 

I слова за словам. 

Бачыш, Божа, 

У нас бы ў людзей - 

Мы шануем  

Краiну і мову. 

 

Sviatlana Kabanava: Poems 

(“CULTURE. NATION”, September 2017, issue 19, p.52-65; www.sakavik.net) 

 

Svetlana Kabanova, scientist (PhD in Biology), poet, translator, and popularizer of 

science. Since 1996 she has been living in Düsseldorf (Germany). She is the winner of 

the award of the magazine "Literary European" (Frankfurt, Germany, 2004), the winner 

of the international art contest "Pushkin for children" (nomination "Poetry”, "German-

Russian Festival", 2012, Berlin, Germany). 

 

http://www.sakavik.net/

