
Модератор: проф. Сергій Борщевський 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посольство Аргентинської 

Республіки в Україні 

спільно з Міжнародним фондом 

Хорхе Луїса Борхеса  

запрошують на презентацію 

"Розповіді про життя і творчість Хорхе 

Луїса Борхеса" 

за участю проф. Марії Кодами, 

Президента Міжнародного фонду  

Хорхе Луїса Борхеса 

15 вересня 2020 о 18: 00 год. за київським часом 

МАРІЯ КОДАМА 

Марія Кодама народилася в Буенос-Айресі (1937), 

донька Марії Антонії Швейцер, швейцарсько-

німецького, англійського та іспанського походження, та 

японця Йосабуро Кодама. Вона познайомилася з 

письменником Хорхе Луїсом Борхесом на його лекція, 

їх об'єднав інтерес до літератури та англосаксонських 

мов. Пізніше вони розпочали вивчати ісландську мову, 

якою Борхес цікавився, вважаючи її рідною. 

У 1975 році вони їдуть разом із письменником до США. 

Марія Кодама співпрацює з Борхесом у таких роботах, 

як-от: "Коротка антологія англосаксонської літератури" 

(1978) та "Атлас" (1984), розповіді про сумісні 

подорожі, переклад "Gylfaginning" першої книги 

"Молодшої Едди" Сноррі Стурлусона, опублікований 

під назвою "Омана Ґюльві". У 1978 році виходить  на 

екрани  фільм режисера Рікардо Вуллічера "Борхес для 

мільйонів", в якому з'являється пані Кодама  

26 квітня 1986 року, за декілька місяців до смерті 

Борхеса, вона оформила брак із письменником.  

У 1988 році пані Кодама створила Міжнародний фонд 

Хорхе Луїса Борхеса і стала його президентом. Вона є 

спадкоємицею літературної спадщини  письменника. 

Кодама також очолює літературні журнали "Призма" та 

"Проа". Присвятивши себе поширенню творчості 

Борхеса, вона подорожує світом, читаючи лекції про 

його життя та творчість. 

Хорхе Франсіско Ісідоро Луїс Борхес (Буенос-

Айрес, Аргентина; 24 серпня 1899, Женева, 

Швейцарія; 14 червня 1986). 

Всесвітньо відомий письменник оповідань, нарисів 

та поезії, вважається ключовою фігурою 

іспаномовної та світової літератури 

Дві його книги Вигадки та Алеф, опубліковані в 1940-

х роках,  збірки історій, що об’єднані  загальними 

темами, як-от: сни, лабіринти, бібліотеки, дзеркала, 

вигадані автори та міфологія, із сюжетами, які 

досліджують філософські ідеї, пов’язані, наприклад, 

з пам’яттю, вічністю, постмодернізмом та 

метафікцією. Твори Борхеса зробили великий внесок 

у філософську літературу, фантастику та 

постструктуралізм. На думку численних критиків, 

початок магічного реалізму в іспаноамериканській 

літературі ХХ століття значною мірою зумовлений 

його творчістю. 

Хорхе Луїс Борхес 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протягом 1960-х років його твори перекладалися та 

видавалися в США та Європі. У 1961 році він став 

всесвітньо відомим, отримавши першу «Премію 

Форментор», яку він розділив із Семюелем Беккетом. 

У 1971 році він отримав Єрусалимську премію; Між 

цими роками його міжнародна репутація закріпилася 

завдяки перекладам його творів англійською мовою, 

успіху "Сто років самотності" Ґарсія Маркеса та 

аргентинському буму, хоча Борхес присвятив свою 

останню книжку "Змовники" Женеві, місту, де він 

помер у 1986 році. 

Письменник і есеїст Дж. М. Кутзі в своїй книзі 

посилався на Борхеса таким чином: «Він більше, ніж 

хто-небудь, оновив мову художньої літератури, 

відкривши тим самим шлях для покоління 

іспаноамериканських романістів». 

Міжнародний фонд Хорхе 
Луїса Борхеса 

Міжнародний фонд Хорхе Луїса Борхеса був створений 

Марією Кодамою 24 серпня 1988 року. 

Штаб-квартира розташована за адресою Анчорена 1660, 

примикає до будинку, в якому проживала сім'я Борхеса 

між 1938 і 1943 роками. Там Борхес написав "Кола руїн". 

З нагоди шістдесятої річниці публікації цього оповідання 

Уряд міста Буенос-Айрес   дозволив встановити 

меморіальну дошку на цьому будинку за адресою 

Анчоорена 1672. 

У Фонді зберігаються предмети, що належали Борхесу: 

бібліотека, перші видання книг та деякі рукописи; 

колекція тростин, картини, талісмани. Також отримані 

нагороди, відзнаки та дипломи. На першому поверсі 

відтворена його спальня в будинку на вулиці Майпу 

994, де представлено архів періодичних видань, який 

належив Провенцано. Це повна колекція 1870 - 1970 

років, яка містить перші співпраці великих 

письменників 20 століття. 

Цілі 

- Поширювати творчість Хорхе Луїса Борхеса, 

знайомити з нею та сприяти правильній інтерпретації 

творів письменника. 

- Заснувати Міжнародну премію Хорхе Луїса Борхеса, 

нагородження якої відбуватиметься  щороку 24 серпня 

на честь дня народження письменника. 

- Створити премії та/або визнання для нових 

письменників з метою стимулювання їхнього 

покликання. 

- Сприяти культурному обміну з установами, 

бібліотеками, навчальними центрами, національними та 

закордонними, державними та приватними 

університетами.  

- Публікувати книги, журнали та спеціалізовані 

видання.  

- Підтримувати різні ініціативи та некомерційну 

діяльність, які сприяють виданню, поширенню, 

тиражуванню та захисту книжки в Аргентині та за її 

межами.  

- Організовувати та підтримувати конференції, 

виставки, симпозіуми, літературні салони та дебати, 

пов'язані з основною метою фонду, зданою на початку 

цього переліку.  

- Упорядковувати та класифікувати архів матеріалів 

Хорхе Луїса Борхеса: мікрофільми,  записи, твори, 

публікації, відео та інші матеріали, щоб зробити їх 

джерелом консультацій для дослідників та науковців.  

– Сприяти розвитку культури у всіх її проявах. 

 

 



 

 

Транскрипція зустрічі з професоркою 

Марією Кодамою 

Посольство Аргентинської Республіки в Україні 

пропонує до вашої уваги транскрипцію 

відеоконференції, присвяченій 121-й річниці від Дня 

народження всесвітньо відомого письменника Хорхе 

Луїса Борхеса, чиї твори перекладені багатьма мовами, 

яка відбулася 15 вересня 2020 року. 

Для Посольства Аргентини в Україні  є великою честю 

провести цей захід спільно з Міжнародним фондом 

Хорхе Луїса Борхеса та вісьма найважливішими 

університетами України, у якому головним 

доповідачем виступає професорка Кодама, відома 

особистість, яка не потребує представлення. Пані 

Кодама виконала грандіозну роботу, заснувавши 

Міжнародний Фонд Хорхе Луїса Борхеса, де зібрана 

колекція речей і творів, де зберігається пам’ять про 

нашого улюбленого письменника Хорхе Луїса Борхеса. 

Вступ: 

Жив колись чарівник, який намріяв міфічне місто-

лабіринт за своїм образом і подобою. У нього було 

багато імен у безмежному всесвіті. Можливо, на 

початку часів він був першолюдиною, яка споглядала 

зоряне небо, і навіть не усвідомлюючи цього, відчула, 

як раптом краплинки, солоні, наче морська вода, 

стікають по її щоках. Він першим зрозумів крихкість 

сили та краси перед обличчям смерті та зобразив у 

печерах Альтаміра миттєвості  життя бізонів, на яких 

полював. Потім, кажуть, то був один старий та сліпий 

поет на ім’я Гомер (багато хто не впевнений, що він 

взагалі існував), який закарбував у вічності нескінченну 

боротьбу двох народів та оспівав трагедію 

переможеного Гектора. А ще то був Просперо, 

створений уявою Шекспіра, Леонардо - у його 

безмежних та блискучих винаходах, у творах, 

сповнених тонких нюансів ... а через століття - то був 

Борхес. Творець, який зберіг усі та кожний окремий 

фрагмент своєї подорожі світом, як крапля води 

зберігає у собі пам'ять про всесвіт. 

Отже, він оспівав "невмирущого", "троглодита" Гомера,  

який, відчувши, як дощ б'є по його обличчю, 

пробурмотів після століть мовчання: "Аргос, пес 

Улісса", відтворивши у такий спосіб свою Одіссею. 

Борхес - чарівник, який наповнив вимріяне ним місто 

сагами про мужність і честь вуличних героїв, який 

славив Уітмена та Сервантеса, його інші втілення у 

таємничому всесвіті. Також він побачив, як зростає 

разом зі світом його творчості, наповненої світлом та 

магією, інший світ, такий собі "двір чудес", світ 

"переписувачів", які називають себе  "секретарями", 

панянок, які всім розповідають, як відмовляли йому, 

чий розчарований погляд, однак, свідчить про 

протилежне, міріад  чоловіків та жінок, які зараховують 

себе до "високочолих розумників, знавців латини", що 

рвуть горлянки, переконуючи всіх, що саме вони були 

його учнями. Усі вони докучали йому своїми 

намаганнями наблизитися до нього. Втомившись від 

цього галасу, чарівник, який був Гомером та Просперо, 

і є Борхесом, вирішив утекти від того, хто, як і він сам, 

дбайливо зберіг пам'ять про все, що таїть у собі крапля 

води, хто, як і він, інтуїтивно знав, що доля існує. 

Це той, хто був Андромахою, яка наснилася Гомеру, 

Ульрікою, яка наснилася Гомеру-Борхесу, що разом із 

Просперо-Борхесом мандрує світом. Є свідоцтва його 

перебування у різних місцях. Іноді, як це сталося в 

Токіо, коли їх знайшов  англійський журналіст, який 

нагадав їм, що вони були Просперо та Аріелєм. Іншим 

разом, як Борхес та Марія, чиї образи застигли на 

фотографіях у Венеції, місті - міражі. 

Дзеркально відтворивши долю свого діда, полковника 

Борхеса, Просперо-Борхес також стане славнозвісним, 

як Гомер, увічнюючи битви та оспівуючи мужність 

своїх пращурів. Як справжній чоловік, його дід, який 

грубо зневажив закони свого клану, свого племені та 

закохався в іноземку, англійку, і поїхав із нею світ за очі 

до кордону з індіанцями, щоб створити інші закони та 

збудувати нове власне життя. Борхес повторив цю 

історію і, обравши свободу, порушив закони клану, 

закони свого племені та закохався в "іноземку", японку. 

Це збіг, гра випадку. А найважливішим є те, що 

література - є виразом сенсу життя, магії долі та 

насамперед любові, яка долає всі перешкоди, навіть 

смерть, бо після розпаду матерії, залишається порох 

наших кісток, як каже Кеведо за Проперцієм: "Все 

обернеться в порох, але то буде порох, освячений  

коханням". 

Просперо-Борхес відправився відпочивати до 

наступного століття, а Аріель? ... Аріель знає, що 

вночі, коли він дивиться на зоряне небо, із сузір’я 

Південного хреста Просперо вказує йому шлях і 

посміхається, а Ульріка завжди відтворює в пам'яті, 

знову й знову відроджує кохання цього 

колумбійського вчителя, розуміючи, що вони є 

відображенням Борхеса та Марії, їхнього кохання, 

яке Марія пам'ятає, зберігаючи це почуття, як 

найдорожчий скарб та втішається, повторюючи 

слова, які одного разу написав Борхес: "Чи важлива 

плинність часу, якщо він ввібрав у себе повноту 

життя, відчуття екстазу, незабутній вечір". Слова, до 

яких вона додає під час своїх мандрів світом: Любий 

Борхес, нехай спокій і моя любов пребуде з Вами до 

нашої нової зустрічі… 

Проф. Марія Кодама 

 

Проф. Марія Кодама 

 

 

 

 



 

 

 

Борхес читав усе своє життя, ще з раннього дитинства. 

Він переклав "Щасливого принца" Оскара Уайльда, 

коли йому було лише 9 років, але оскільки підписав 

його як Хорхе Борхес (його батька звали Хорхе 

Ґільєрмо Борхес), газети, що редагували переклад, 

вважали, що перекладачем був його батько, хоча 

насправді перекладачем був не батько Борхеса, а він 

сам. 

Його інтерес до перекладу, мов та літератури бере свій 

початок із самого раннього дитинства. 

- Твори Борхеса відображають його життя чи це 

вигадка? 

- Особисто я вважаю, що творчість Борхеса переважно 

заснована на філософських та релігійних знаннях, які 

він почерпнув із книжок та вивчав з дитинства. Будь-

які твори певним чином не просто описують 

реальність, особливо це стосується Борхеса. 

У будь-якому творі поєднується прочитане, особистий 

досвід та спосіб інтерпретації прочитаного. У 

кожному прочитаному тексті ми можемо знайти нові 

інтерпретації, щоразу інші, залежно від обставин 

нашого життя. Саме у цьому криється щось магічне і 

захоплююче, що дає нам читання, яке також дозволяє 

нам багато разів потрапляти у світи та всесвіти, до 

яких, на щастя, ми ніколи не матимемо доступу, але це 

допомагає нам у практичному  аспекті, адже коли ми 

зустрінемо того, хто відповідає характеристикам 

одного з персонажів у прочитаних творах, це 

допоможе нам зрозуміти, чи є він "хорошою 

людиною", або відчути сигнал тривоги, якщо 

характеристики цієї персони більш подібні до 

персонажа, який не був таким хорошим, щоб ми були 

обережнішими. 

Читання - це дуже важливий спосіб зрозуміти та 

пізнати людей. 

він вивчив за допомогою книжки поезій Гейне "Книга 

пісень" та німецько-англійського словника. Середньої 

школи він не закінчив, бо батькам довелося поїхати до 

Іспанії. 

- У якому віці Борхес зрозумів, що має літературне 

покликання? 

- Борхес почав читати, коли був ще дуже маленьким. 

Його навчав батько, він водив його до Національної 

бібліотеки. Оскільки  Борхес був малою дитиною, він 

не наважувався просити книжки, отже, брав читати 

енциклопедії, до яких міг дотягнутися. Його завжди 

дуже цікавив мінотавр. Борхес розповідав, що приніс 

до бібліотеки лупу, і коли батько читав інші книжки, 

він розглядав через лупу лабіринт, зображений на 

енциклопедії, шукаючи там мінотавра. 

 

 

-  Якою була сім'я Борхеса?  

- Коли Борхес був дуже маленьким, він побачив свого 

діда на смертному одрі, який розмовляв так, ніби 

командував армією. Його дід був військовим, і він 

віддавав накази, як на полі битви. Це дуже вразило 

Борхеса. Батьки не сказали йому, що дід помирає. 

Коли дід помер, йому сказали, що той поїхав у 

подорож. Борхес, я пам’ятаю, як він мені про це 

розповідав, шукав його по всьому будинку,  весь час 

запитував, коли дід повернеться. Це його боляче 

вразило. 

Також є дуже цікава історія про матір батька Борхеса. 

У той час провінції воювали одна проти одної, і вона 

побачила того, хто став дідусем Борхеса, на коні, 

командуючим військом. Це було кохання з першого 

погляду, коли вони побачили одне одного, то були в 

захваті. Вони одружилися та поїхали в пустелю, де 

народився той, хто згодом став батьком Борхеса. 

Звідси - пристрасть до саг, до битв, яку Борхес певним 

чином успадкував від своїх бабусі та дідуся. 

Батько Борхеса був адвокатом. 

Сестра Борхеса, Нора, дуже добре малювала. Хорхе 

Луїс також малював, збереглися його рукописи з 

малюнками, які є надзвичайними. Одного разу вони із 

сестрою вирішили розділити між собою завдання. 

Сестра пообіцяла, що більше ніколи не писатиме, а 

він, що більше ніколи не малюватиме. Вона збиралася 

присвятити себе живопису, а він - письменництву. 

- Де навчався Борхес? 

- Коли Борхес був підлітком, він через хворобу батька, 

який мав проблеми зору, поїхав зі своєю сім'єю до 

Швейцарії, де вивчав французьку мову та вступив до 

середньої школи, але закінчити її він не зміг, оскільки 

їм довелося виїхати до Іспанії. Німецьку мову він 
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-  Які найулюбленіші автори Борхеса? 

- Борхесу подобалися здебільшого твори англійської та 

англосаксонської літератури. 

Він зробив численні переклади цих авторів, 

поширював їх, якщо його про це просили. Є низка 

авторів, які йому подобались, до творів яких він писав 

прологи. 

Він дуже любив "Тисяча й одна ніч". 

Коли Борхес захворів у Женеві, він попросив, щоб ми 

продовжили вивчення японської мови, але в Женеві ми 

не змогли знайти викладача цієї мови. Одного разу ми 

випадково знайшли вчителя арабської мови в газеті, 

тож зателефонували йому. Звичайно, я не розуміла, що 

дзвонити комусь у Женеві о 9 вечора - це однаково, що 

дзвонити комусь у Буенос-Айресі о 2 ночі. Він був 

дуже здивований, я пояснила йому, хто я така, що 

закінчила Університет у Буенос-Айресі. Коротко 

кажучи, я все йому пояснила, а він, все ще не 

отямившись від здивування, розпитував мене, чому я 

хочу вивчати саме арабську. Я відповіла, що мене 

цікавлять мови взагалі, зокрема арабська. Я не хотіла 

казати йому, що це Борхес хоче вчитися, бо вважала, 

що доля сама повинна вирішити. Чоловік знову запитав 

мене, і я відповіла, вже втрачаючи терпіння: «Дивіться, 

пане, Ви розмістили об’яву, що викладаєте арабську 

мову. Я кажу Вам, що хочу вивчати арабську. Я вже не 

витримую, пане, або Ви кажете мені так, або ні". 

Насправді  я не могла сказати Борхесу, що мені не 

вдалося вмовити викладача, але, на щастя, чоловік 

відповів мені: "Дуже добре, пані, коли Ви хочете 

розпочати?" 

«Коли Ви можете» - відказала я. 

«Цими вихідними». 

«Чудово». 

 

 

 

 

Коли вчитель арабської приїхав, я повідомила йому, що 

нас буде двоє. У готелі, де ми завжди зупинялися, 

викладачу дозволили піднятися до кімнати. 

Коли ми увійшли до кімнати, Борхес, ідеально 

вдягнений, сидів біля письмового столу. Раптом 

вчитель розплакався, а я здивувалась ... "що це він 

робить?" 

"Ви не сказали мені, що це  саме Борхес хоче вивчати 

арабську мову", - сказав викладач. 

"Ні" – відповіла я - "тому що я вірю в "мактуб", що 

арабською означає "доля". Якщо Борхесу судилося 

покинути цей світ, вивчаючи арабську, то викладач 

повинен був прийняти те, що йому о 9 годині вечора  

зателефонує жінка і попросить дати уроки. Вчитель 

сказав мені, що прочитав усі твори Борхеса в перекладі 

на арабську та французьку мови. У той момент він 

запитав мене: "Він хворий?" Я відповіла, що так, він 

хворий і помирає, і що йому це відомо. Якщо Борхес 

підніме цю тему, вчитель може говорити з ним про це, 

якщо він не торкатиметься її, то краще не робити цього. 

Це був чудовий досвід, бо вчитель вчив його арабської, 

а я малювала арабські літери своєю рукою на долоні 

Борхеса. Це був унікальний досвід, який ми мали у 

своєму житті. Я дякую цьому вчителю, котрому я 

завжди дякуватиму, а також усім тим, хто відвідував 

Борхеса в той час, а таких було багато. Всі приходили, 

щоб побачити його. Це був неймовірний досвід у 

нашому житті! 

- Як і коли Борхес опублікував свою першу книжку? 

- Борхес входив до складу групи Sur, журналу, який був 

заснований  Вікторією Окампо. Йшлося про групу 

письменників, які збиралися в домі Вікторії Окампо. 

Вона була справді прогресивною жінкою, палила, у той 

час, коли жінки цього не робили, вона була 

дивовижною жінкою. Аргентинська література, як 

визнав сам Борхес в одному з інтерв’ю, він це завжди 

говорив, багато в чому має їй завдячувати. 

Це була заможна жінка, яка поставила великі гроші на 

службу культурі. Вона привозила письменників з різних 

куточків Європи, щоб познайомити їх з аргентинськими 

письменниками під час зібрань, які влаштовувала у себе 

вдома. Саме на одній із цих зустрічей, на яку був 

запрошений Роже Каюа, вона познайомила його з 

Борхесом. Роже Каюа переклав твори Борхеса 

французькою мовою, а вже із Франції "вибухнув" інтерес 

із боку різних європейських та американських країн до  

творчості Борхеса. 

Борхес каже, що саме за це багато аргентинських 

письменників повинні подякувати їй, оскільки Вікторія 

Окампо віддала власні величезні кошти на благо 

творчості. Вона була надзвичайною жінкою. 

- Як народжувалися його твори, приходило натхнення і 

він писав, чи коли відчував потребу, тоді вдавався до 

письма? 

- Насправді Борхес писав, коли до нього приходило 

натхнення, коли муза відвідувала його, як він сам говорив. 

Він міг місяцями жити і нічого не писати, і його це зовсім 

не хвилювало. Він казав, що в якийсь момент муза прийде 

до нього, і тоді, натхненний, він писатиме. 

Насправді він не докладав зусиль, щоб писати. 

Він правив усі свої тексти. З кожним новим виданням він 

знову і знову вносив правки у свої твори. Тобто він 

прагнув досягнути, усвідомлюючи, що це неможливо, 

повної досконалості. Є один твір, що складається цілком 

із різних варіантів текстів, які він робив протягом усього 

життя, це вражає. 

Є лише один вірш, який він ніколи не виправляв. Одного 

разу я запитала його, чому він не правив вірш, 

присвячений Кафці? Його відповідь була неймовірною: 

"Я не можу". На питання "Чому?", він відповів: "Тому що 

цей вірш продиктований мені уві сні самим Кафкою, отже, 

поки я знову не побачу той сон, і Кафка сам його не 

виправить, я не можу це робити, бо це не мій вірш". 

 

 

 



 

   

 

- Ви могли б поділитися з нами якоюсь особистою 

історією, яка трапилася під час ваших подорожей із 

Борхесом? 

- Ми подорожували практично по всьому світу. Коли ми 

були на Криті, нас запросив туди місцевий університет, 

щоб вручити Борхесу ступінь доктора, через що він 

почував себе дуже щасливим. Професор, який нас 

приймав, відвіз нас до Палацу Міноса на Криті і змусив 

Борхеса сісти там, де, за традицією, був трон царя Міноса. 

Борхес був надзвичайно щасливий і схвильований цим 

чудовим подарунком, який зробили йому на Криті, 

оскільки обожнював лабіринти. 

- Що Ви можете сказати нам про співпрацю Адольфо 

Біоя Касареса та Хорхе Луїса Борхеса? 

- Вони писали спільно багато років. Біой Касарес був 

чоловіком Сільвіни Окампо і жив у її будинку. Там його 

зустрів Борхес. Насправді вони спільно працювали 

протягом багатьох років. Але потім Біой Касарес повівся 

з Борхесом дуже погано. Якщо ви стежите за лекціями та 

інтерв'ю Борхеса, коли його запитували, чи справді мала 

місце ця співпраця між двома письменниками, він завжди 

давав ствердну відповідь, а коли його питали про 

творчість Біоя, ви можете це перевірити, Борхес згадував 

лише "Винахід Мореля". А "Винахід Мореля", як мені 

казав Борхес, був твором, який він виправив від початку і 

до кінця. Зрозуміло, що Біою це не сподобалося. Коли 

Борхес помирає, Біой робить щось жахливе. Здійснює 

публікацію всіх їхніх бесід. Оскільки записів немає, отже, 

немає можливості перевірити, чи справді ці розмови були 

саме такими. Після зустрічі з Борхесом, Біой записував те, 

про що вони говорили. Усі ці розмови були опубліковані, 

коли Борхес помер. Він виставив Борхеса в дуже поганому 

світі перед багатьма людьми, письменниками,  жінками, 

публікуючи приватні бесіди. Ось цього я не можу 

пробачити Біою. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Що переважає в літературній творчості Борхеса, 

емоційне чи раціональне? 

- Обидві речі. Лише раціональне, або лише емоційне не 

містять у собі поетичності. Інакше кажучи, поєднання 

розуму та почуттів, яке перетворюється  у літературне 

творіння, саме це надає його творам такої інтенсивності та 

дивовижності. Союз цих двох речей. 

- Чи можете Ви розповісти історію про стілець / трон, 

який є у Вас у будинку Борхеса? 

Це дуже цікава історія. Коли ми тільки починали 

створювати Фонд, поки Фонд ще не сформувався, ще не 

були придбані усі книжки та особисті речі Борхеса, ми 

надавали одну з кімнат живописцям чи скульпторам для 

демонстрації своїх робіт. Одного разу якась пані 

запропонувала виставити один цікавий предмет. Я 

попросила її принести цей предмет, вона принесла стілець. 

Пані попросила мене стати перед цим стільцем і рухатися, 

поки я не побачу обличчя Борхеса на спинці стільця. І 

справді, залежно від того, як людина рухається, у певний 

момент вона бачить обличчя Борхеса, намальоване на 

спинці цього стільця. Це справді фантастична робота. 

Після виставки вона залишила його у подарунок Фонду. Це 

щастя мати такий цікавий артефакт. 

 

Ми дякуємо Вам, професорко Кодама, за проведений із 

нами час. Ми записали цю чудову розмову і надішлемо її 

Вам на згадку про цей перший досвід, сподіваюся, не 

останній, з університетами та професором Борщевським. 

Я також хочу скористатися нагодою, щоб подякувати 

Тересі Рохас, Бетіні Вебб, своїм співробітникам та 

перекладачам. 

Щиро дякую, професорко Кодама! 

 

 



Проф. Леонід Васильович 

Губерський  

Ректор Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. 

 

Currículum vitae: 

http://www.univ.kiev.ua/en/geninf/adm/Hu

berskyi/ 
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Ректор Лвівського національного 

університету імені Івана Франка. 
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 Поза рамках Програми SUR: 

"Алеф", видавництво "Фоліо", Харків, 2009, 

перекладачі Віктор Шовкун, Сергій Борщевський.  

"Алеф", видавництво "КМ-Букс", Київ, 2016, 

перекладач Віктор Шовкун, зауваження та редакція – 

Сергій Борщевський.  

"Вигадані Історії", видавництво КМ-Букс", Київ, 

2016, перекладач Віктор Шовкун, зауваження та 

редакція – Сергій Борщевський.  

"Книга вигаданих істот", видавництво "Старий Лев", 

Львів, 2017,  перекладач Сергій Борщевський. 

"Книга піску. Пам'ять Шекспіра", видавництво 

"Старий Лев", Львів, 2018,  перекладач Сергій 

Борщевський. 

Хорхе Луїс Борхес разом з Адольфо Біо Касаресом  

"Шість головоломок для дона Ісидро Пароді", 

видавництво "Старий Лев", Львів, 2017,  перекладач  

Соломія Чубай  

 

 

Ця Програма підтримки перекладів "SUR" була 

створена в 2009 році з метою сприяння поширенню 

аргентинського світосприйняття і слова шляхом 

субсидування перекладів творів аргентинських 

авторів. У середині 2010 року Програма "SUR" була 

оголошена Урядом Аргентинської Республіки 

постійною державною політикою. 

 

В Україні у рамках Програми SUR були такі твори 

Хорхе Луїса Борхеса: 

 

"Вибрані поезії", видавництво "Кальварія", Львів, 

2010, перекладач Сергій Борщевський. 

"Вибрані поезії", видавництво "Кальварія", Львів, 

2010, перекладач Григорій Латник. 

"Сім вечорів", "Видавництво Анетти Антоненко", 

Львів, 2019, перекладач Сергій Борщевський. 

"Повідомлення Броуді", "Видавництво Анетти 

Антоненко", Львів, 2020, перекладач Галина 

Грабовська. 

 

 

ПРОГРАМА "SUR" 
Організатори заходу 

Елена Летісія Мікусінскі 
Надзвичайний та Повноважний Посол 

Аргентинської Республіки в Україні з 

березня 2019 року 

 

Currículum vitae: 

 http://bit.do/CVEmb. 

 

Проф. Михайло Захарович 

Згуровський 
Ректор КПІ ім. Ігоря Сікорського,  

 

Currículum vitae: 

https://orcid.org/0000-0001-5896-7466  

http://www.univ.kiev.ua/en/geninf/adm/Huberskyi/
http://www.univ.kiev.ua/en/geninf/adm/Huberskyi/
https://www.lnu.edu.ua/about/administration/rector/
https://www.lnu.edu.ua/about/administration/rector/
http://bit.do/CVEmbajador
https://kpi.ua/zgurovsky
https://orcid.org/0000-0001-5896-7466


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сергій Борщевський 

Перекладач, поет і віце-президент 

Української асоціації викладачів 

зарубіжних літератур. 

 

Currículum vitae: 

https://mega.nz/file/0AlRXB5J#-

pOn12cJj__Knzx9DUNDypCrymvSLXi

fPywjNPMW6X8  

Модератор  

Проф. Віктор Олександрович 

Огнев'юк 

Ректор Київського університету імені 

Бориса Грінченка 

 

Currículum vitae: 

https://kubg.edu.ua/prouniversitet/vizytivk

a/rektorat/storinka-rektora/biografiya.html  

Проф. Роман Володимирович Васько 

Ректор Київського національного 

лінгвістичного університету 

 

Проф. Віль Савбанович Бакіров 

Ректор Харківського національного 

університету імені В.Н. Казаріна 

Kharkiv “V.N. Kazarin 

 

Currículum vitae: 

https://www.univer.kharkov.ua/ua/person/

Vil.S.Bakirov  

   

Проф. Ігор Миколайович Коваль 

Ректор Одеського національного 

університету імені І.І. Мечнікова 

 

Currículum vitae: 

http://onu.edu.ua/uk/structure/faculty/fmv

ps/kafedry-ta-inshi-strukturni-

pidrozdily/interrelations/staff/443-koval    

https://mega.nz/file/0AlRXB5J#-pOn12cJj__Knzx9DUNDypCrymvSLXifPywjNPMW6X8
https://mega.nz/file/0AlRXB5J#-pOn12cJj__Knzx9DUNDypCrymvSLXifPywjNPMW6X8
https://mega.nz/file/0AlRXB5J#-pOn12cJj__Knzx9DUNDypCrymvSLXifPywjNPMW6X8
https://kubg.edu.ua/prouniversitet/vizytivka/rektorat/storinka-rektora/biografiya.html
https://kubg.edu.ua/prouniversitet/vizytivka/rektorat/storinka-rektora/biografiya.html
https://www.univer.kharkov.ua/ua/person/Vil.S.Bakirov
https://www.univer.kharkov.ua/ua/person/Vil.S.Bakirov
http://onu.edu.ua/uk/structure/faculty/fmvps/kafedry-ta-inshi-strukturni-pidrozdily/interrelations/staff/443-koval
http://onu.edu.ua/uk/structure/faculty/fmvps/kafedry-ta-inshi-strukturni-pidrozdily/interrelations/staff/443-koval
http://onu.edu.ua/uk/structure/faculty/fmvps/kafedry-ta-inshi-strukturni-pidrozdily/interrelations/staff/443-koval

