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С. Панізьнік:  Да 80-га юбілею Ніны Дзябольскай 

 

Дзябольская Ніна Сяргееўна нар. 25.06.1937 г. Скончыла Інстытут замежных 

моў, мае і мастацкую адукацыю. Працавала перакладчыкам, выкладчыкам. У 2005 

г. выдала кнігу “Стихотворения. Переводы. Переложения”. У 2011 г.  у  Мінску 

выдадзены зборнік беларускай паэзіі “У краіне паэтаў”, дзе ў перастварэнні Н.С. 

Дзябольскай надрукаваны вершы 30 аўтараў. 

 

 

 

Сяргей Панізьнік:  ВОПЫТ І ВЫНІК 

Пад 80-ы крок творчага жыцця паэта, перакладчыка, мастака Дзябольскай Ніны 

Сяргееўны 

Масква – сябровачка Парыжу: 

Дзябольская Максіму-Стрыжу 

узлѐт ускрыліла… 

            Палѐт 

над Францыяй – каторы  год! +) 

А ў Яраслаўлі ўжо народ 

мацуе дах Музея, спод, 

бо юбілейны ўспыхне сход.++) 
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Дзябольскай выбухне зварот: 

                 Тут 

Багдановіч творчы плод 

пакінуў Вечнасці ў даход! 

 

 х  х  х 

Масква і ў Менск вядзе паход. 

―Француз‖ Максім гукнуў на ўзвышшы: 

 

- О! Беларусь займела нішы, 

каб нам ―бонжурыцца‖ ў Парыжы, 

гучаць з Еўропай у акорд. 

Усклікнуў і Берлін: - Mein Gott ! 

                   Не ляжа 

                   маѐ Слова 

                   крыжам. 

 

 х  х  х 

Узрадаваўся  і Дзіядор:  +++) 

- Мой сябар даляцеў да зор! 

 

х  х  х 

Праз межы мчыцца Мовы вобад, 

бо  в ы н і к  даў 

                          Дзябольскай  в о п ы т  ! 

------------------------------------------------------------------ 

+) Першыя надрукаваныя пераклады былі ў 2011 г. (―Из опыта перевода на 

французский язык стихотворений Максима Богдановича». «Культура, Нацыя», 

№16, снежань 2016 г., ст. 46—57). 

++) У Яраслаўлі  9.ХІІ. будуць адзначаць  25-годдзе заснавання ўстановы ―Цэнтр 

беларускай культуры. Музей Максіма Багдановіча‖ 

+++) Дзіядор Дзмітрыевіч Дзябольскі – родны дзядзька Ніны Сяргееўны. 

6.06.2017 
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Ніна Шчарбачэвіч: Ніна Дзябольская - «Іншая краіна, народ іншы»  

(Газета “Звязда”, 31 жніўня 2013 г.) 

 

Сваѐ адчуванне і разуменне Беларусі ў масквічкі з’явілася пасля асабістага 

знаѐмства з прадстаўнікамі нашай інтэлігенцыі, пасля ўдумлівага асэнсавання і 

працы з творчасцю Максіма Багдановіча і іншых паэтаў, пасля неаднаразовага 

наведвання нашай краіны. 

 

Месца ў сэрцы Дзябольскай Беларусь заняла шмат у чым дзякуючы яе дзядзьку 

Дзіядору Дзябольскаму. Ён вучыўся ў Яраслаўлі адначасова з Максімам 

Багдановічам, там яны і пасябравалі. Паэт нават часам бываў у гасцях у доме 

бацькоў Дзябольскага. Таму менавіта дзядзька праз пэўны час дапамог жанчыне 

адчуць і зразумець беларускую паэзію, адкрыў ѐй, як яна аднойчы пісала, «дзівосна 

цэласны свет духоўна блізкіх мне людзей…» 

 

У 1960-х, калі ствараўся Літаратурны музей Максіма Багдановіча, да Дзіядора 

звярнуліся з Мінска, папрасілі, каб ѐн напісаў свае ўспаміны пра Багдановіча. Ён 

зрабіў гэта, іх апублікавалі. Пасля смерці дзядзькі ў 1964 годзе супрацоўнікі музея 

звярнуліся да Ніны Дзябольскай з просьбай занатаваць яе ўспаміны пра Дзіядора. 

Жанчына не толькі напісала тое, што памятала і адчувала, але і перадала музею 

прадметы, кнігі, якія яму належалі. Яе сталі запрашаць на розныя канферэнцыі, 

прысвечаныя класіку беларускай літаратуры. На іх яна даведалася, што Багдановіча 

перакладаюць на англійскую мову, была вельмі заінтрыгавана і падумала, што на 

французскай ѐн будзе гучаць лепш… 

 

http://zviazda.by/2013/08/10865.html
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Паспрабавала. Аказалася, Багдановіч сапраўды вельмі добра кладзецца на 

французскую мову. Перакладчыца адзначае, што ѐн сам быў пад уплывам 

французскай паэзіі, часта выбіраў з яе эпіграфы да сваіх твораў. Увогуле ў паэтах 

пачатку ХХ стагоддзя, мяркуе яна, — узяць і французскіх, і нямецкіх, і рускіх, і 

беларускіх — можна знайсці нешта падобнае, якімі б рознымі яны ні былі. Гэта 

агульнае светаадчуванне, моцны лірычны пачатак. Яны адгукаліся на ўсе падзеі, 

якія адбываліся тады, бо час быў даволі напружаны. Але ў той жа момант у іх ѐсць 

пэўны спакой, лагоднасць, калі параўноўваць з пазнейшымі паэтамі Расіі, з тымі ж 

Маякоўскім, Ясеніным, у якіх настрой бывае нават агрэсіўным. 

Дзябольская стала рэгулярна наведваць Беларусь, наладжваць стасункі з нашымі 

творцамі. На адным з паэтычных вечароў Сяргея Панізніка ў касцѐле падышла і 

сама пазнаѐмілася з ім, бо была надзвычай уражана яго мовай, інтэлігентнасцю. 

Так пачалося іх творчае сяброўства. 

Праз нейкі час Сяргей Панізнік папрасіў яе перакласці «Ксты» Рыгора Барадуліна. 

Дзябольская спачатку адмаўлялася, аднак яе ўгаварылі, параіўшы выдатнага 

кансультанта па беларускай мове — Івана Бурсава, беларуса, які жыве ў Маскве (ѐн 

усѐ жыццѐ перакладаў з беларускай мовы на рускую, у «Літаратурнай газеце» вѐў 

рубрыку «Два стагоддзі беларускай паэзіі», у якой на працягу некалькіх гадоў 

друкаваў біяграфічныя звесткі пра паэтаў і некаторыя свае пераклады). 

Першым вершам Барадуліна, які пераклала Ніна Дзябольская, стаў «Хмарны 

настрой» — знайшла самы кароткі. Ніна Дзябольская адзначае, што пры 

даслоўным перакладзе, калі нічога не змяняла, адразу атрымалася ў рыфму. Аднак 

Барадуліна было больш складана перакладаць, чым Багдановіча, бо ў яго шмат 

дыялектных слоў, мяркуе яна. Таму Бурсаў вельмі дапамог, і не толькі ў плане 

мовы. Ён увѐў яе ў беларускую паэзію і гісторыю, дапамог адчуць дух народа. 

Пасля гэтага Дзябольская ўжо сама зацікавілася, стала шукаць сучасных аўтараў. 

Яна моцна захапілася перакладамі, і калі заўважыла, што ўжо зроблена даволі 

шмат, вырашыла, што трэба выдаць кнігу. Так з’явіўся зборнік перакладаў твораў 

больш чым 20 паэтаў з Беларусі на французскую мову, у тым ліку некалькі 

дзясяткаў вершаў Багдановіча. 

Перакладае Дзябольская і сучасных паэтаў, яе любімыя — Рыгор Барадулін, Алесь 

Разанаў, Раіса Баравікова, Вера Буланда, Валерыя Кустава і іншыя. 

Якімі ж убачыліся Дзябольскай сучасныя беларусы? Надзіва ўважлівыя людзі, 

мяркуе яна і кажа, што на бытавым узроўні мы вельмі адрозніваемся ад расіян 

мяккасцю, унутранай незалежнасцю і павагай да сябе. Народ у нас нашмат больш 
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жыццесцвярджальны, упэўнена перакладчыца. Адрозненне вельмі вялікае, і пра 

гэта яна напісала ў маскоўскім часопісе «Скарыніч», які выдаецца беларусам 

Аляксеем Каўкам, што жыве там. Масквічка надрукавала артыкул пад назвай 

«Іншая краіна, народ іншы» і адзначыла, што адчувала гэта заўсѐды, калі 

прыязджала сюды. 

 

Жанчына мае добрыя стасункі з беларускай інтэлігенцыяй і адзначае: 

«ўзаемапавагу, якой няма паміж рускімі пісьменнікамі. Тут не відаць ніякай 

зайздрасці, а пра Расію гэтага нельга сказаць». 

 

Гэтым разам Дзябольская прыехала ў Мінск, каб забраць новую кнігу. Гэта 

пераклады на французскую, без арыгіналаў, з рускай, беларускай і польскай. Візіт 

быў вельмі своечасовым, бо аказалася, што ў Мінску якраз праходзіць Міжнародны 

з’езд славістаў. Яна пазнаѐмілася са славістамі з Францыі, Бельгіі, перадала ім 

кніжку, папрасіла напісаць свае заўвагі. 

Глыбока прапусціўшы праз сэрца, натхніўшыся творчасцю беларускіх паэтаў, Ніна 

Дзябольская піша і ўласныя вершы. 

 

 

Ніна Дзябольская: Дарога ў Пераслаўль  

(пераклаў з рускай мовы Сяргей Панізнік-Папар) 

 

Ля гасцінцаў лашчыцца арэшнік, 

вольха серабрыстая стаіць, 

і бяроза, як маркотны грэшнік, 

хоча ў скразнякі слязу даліць. 

У таполі ліставей, рабіна 

гронкай – як распаленай – махне. 

Сенажаць запоўненая клінам -- 

гэта статак у стадолы мкне. 

Шэры мох, аранжавыя клѐны, 

супакой у жменічках двароў… 

Абдымае мой пагляд натхнѐны 

восеньскае хараство дароў. 
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        х  х  х 

 

Дні вандруюць без мяне, 

а вось ночы слухаць мушу. 

Толькі вочы я прымружу -- 

госці-родзічы ў мяне. 

Дні вандруюць без мяне. 

 

          х х х 

 

За кожным новым курганом 

узгор‖е бачыцца другое. 

Жыццѐ –нібыта той паром -- 

сплывае, надта ж дарагое. 

А нам на ўзвышак, зноў у шлях, 

каб дыхала грудзей напруга. 

Не супыняйся на палях! 

Твая ахова – засень друга. 

 

         На лецішчы 

 

Жвавы вецер. Возера ў трывозе. 

І ставок у зморшчыках стаіць. 

Зырка чырванее пры дарозе 

барбарыс: яму красу таіць. 

Я тут, насычаючы пагляды, 

свой апошні гімн складу вясне. 

У мяне засеянае ляда -- 

цішыня і возера ў акне. 

 

     На мацерыку 

 

Ліхацтва скалаў, водгалас раўнін, 

шаленства непакорных вадаспадаў, 

туманаў пераходны сплін 

і лапатня прыдуманых каскадаў. 
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Лясоў задума, стэпаў варажба, 

навала навальніц, паспешлівасць маланак, 

з далоняў поля баразѐн бажба, 

журба святой крыніцы між палянак. 

 

         

…………………………………………………. 

Заўвагі перакладчыка 

Пераслаўль-Залескі  --  горад у Залатым кольцы Расіі. Сплін – самота, хандра. 

Вершы з кнігі Ніны Сяргееўны Дзябольскай ―Стихотворения». Мінск, 2013. 

Рэдактар Іван Цярэнцьевіч Бурсаў (Масква). 

           

 

 

 

To the 80-th Anniversary of Nina Debolskaja 

 

(Abstract, magazine “CULTURE, NATION”, June 2017, issue 18, pp.110-116) 

 

In the section "Anniversaries" we publish a selection of materials prepared by Mr. S. 

Paniznik dedicated to the 80th anniversary of Nina Debolskaja known translator of poems 

of Belarusian poets. 

 

 

           

 


