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ЛИРИКА БОРИСА ХЕРСОНСКОГО
ПО-УКРАИНСКИ: ПЕРЕВОД АВТОРА
Скоробогатова Е.А., Панарина И.М. (Харьков)
Поэзия
Бориса
Херсонского
хорошо
известна
украинскому и зарубежному читателю. Лирика
русскоязычного поэта, живущего в Одессе, переведена на
десятки европейских языков, в том числе опубликованы
прекрасные переводы его стихотворений на украинский
язык Марианны Кияновской. В последние годы поэт сам
перевел часть своих стихотворений на украинский язык.
Это, как и переход на украинский язык во время
публичных
выступлений,
связано
с
активной
гражданской позицией автора. Сам Херсонский в одном
из интервью 2015 года объяснил этот языковой выбор
как личностную «эстетическую позицию, основанную на
этике».
Переводы автора близки к исходному варианту
текста, при этом учитывают языковую специфику и
украинскую поэтическую традицию. Один из известных
теоретиков перевода Питер Ньюмарк выделяет близкий к тексту перевод как
вариант удачного перевода в том случае, если в нем исходные стандартные
коллокации переведены столь же привычными в другом культурном коде
сочетаниями, а авторские инновации, включающие отклонения от нормы,
особенности пунктуации, графики, строфики и под., сохранены. Этим
требованиям украинские переводы стихотворений Херсонского полностью
удовлетворяют.
Поэт в своих выступлениях и эссе говорит, что писать по-украински вряд ли
сможет, только переводить. Однако русско-украинский билингвизм, носителем
которого является Борис Херсонский, позволяет автору предлагать читателю не
точный перевод, а, скорее, вариант исходного текста. Этот новый вариант также
носит отпечаток языковой личности поэта, но личности, существующей в иной
лингвистической реальности. Как и всякий носитель нескольких языков, поэтбилингв способен мыслить и продуцировать тексты, соответствующие разным
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языковым картинам мира, по-разному расставляя акценты и передавая разные
оттенки поэтических смыслов.

ОБРАЗОВАНИЕ КАК ОБРЕТЕНИЕ
СВОБОДЫ ДЛЯ НОСИТЕЛЬНИЦ
МУСУЛЬМАНСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Скритуцкая В.С.
(Магдебург, Германия)
Опыт преподавания различных языков в различных
странах и для людей различной культурной среды
даёт много пищи для размышлений, заставляя анализировать и подстраиваться
под нужды учеников из «разных миров». Китайский язык для украинских
студентов, русский – для студентов из Германии, немецкий – для беженцев из
Сирии, Эритрии и Афганистана, многие из которых домохозяйки и многодетные
матери, впервые севшие за парту после тридцати, сорока, а то и пятидесяти лет.
Такой опыт стал основой данной статьи. Так как 90% студентов, изучающих
языки в Украине и Германии, – девушки, интересно посмотреть на современную
женственность, феминность и её роль в образовании, а также место образования в
становлении феминности.
Рассмотрим разницу в отношении к образованию европейской девушки, в
обязательном порядке окончившей 11 классов, от девушки или женщины из
Афганистана, которая зачастую видела только домашний быт.
Дженни Нордберг в своей книге «Подпольные девочки Кабула» вскрыла не
обсуждаемую в Афганистане тему – девочек, переодетых мальчиками. Это
явление наблюдалось в семьях, где рождались одни дочери. Такие поддельные
«сыновья» давали семье престиж, лишние «руки» для походов за покупками (ведь
девочкам нельзя выходить из дома), защитников сестёр. С наступлением
пубертатного возраста мальчик снова становился девочкой, и для каждой из
девушек это становилось мощнейшей психологической травмой. Быть мужчиной
для них означало свободу – свободу проявлять свои эмоции, свободу общаться с
разными людьми и свободу познавать мир. То есть свободу получать образование
в любых его проявлениях.
Грег Мортенсон, автор книги «Три чашки чая», посвятил свою жизнь
строительству школ в разных регионах Центральной Азии. Со временем это стали
школы именно для девочек. Побудительным мотивом для бывшего альпиниста
явился энтузиазм, с которым девочки отправлялись на учёбу. Школа для них был
синонимом свободы, дверью, за которой открывается мир.
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