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Editorial
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ოდესის VIII საერთაშორისო ლიტერატურულ ფესტივალზე 
წელს ბათუმში გეპატიჟებით. ომმა უსაფრთხოების 
ყოველგვარი  განცდა შეარყია. პირველი შოკის შემდეგ 
ჩვენთვის ნათელი გახდა: ამან არ უნდა შეგვაჩეროს, ეს 
ფესტივალი, რომლის საერთაშორისო, პოლიფონიური და 
მაღალპროფესიული ხასიათი არავისში ეჭვს არ იწვევს, უნდა 
გაგრძელდეს. ამიტომაც, შევარჩიეთ ახალი უსაფრთხო 
ადგილი, რომელიც ფესტივალს მშვიდ და საიმედო გარემოში 
უმასპინძლებს.                    .

გულითად მადლობას ვუხდით სტუმართმოყვარე ქართველ 
კოლეგებს, რომლებმაც მხარი დაგვიჭირეს და ბათუმში 
დიდსულოვნად მოგვიწვიეს. ასე რომ, ამჯერად ერთმანეთს 
შავიზღვისპირეთში შევხვდებით, რომელიც მუდამ 
განსაკუთრებულ ლიტერატურულ კოლორიტს ქმნიდა, აქედან 
ოდესას კი ZOOM-ის საშუალებით დავუკავშირდებით. წელს, 
ქართველ მწერლებთან ერთად, მოწვეული გვყავს სტუმრები 
პოლონეთიდან, გერმანიიდან, უკრაინიდან, რუმინეთიდან, 
შვეიცარიიდან, სამხრეთ აფრიკიდან და თურქეთიდან. 
მხატვრული კითხვა, აქტუალური თემები და დისკუსიები 
ახალ ლიტერატურასაც წარმოგვიდგენს და, ასევე, 
საშუალებას მოგვცემს, არსებულ ვითარებაზე ჩვენი აზრი 
სხვადასხვა პერსპექტივიდან წარმოვაჩინოთ. ფილმი „VOICES 
ON WAR“ წარმოგვიდგენს მსოფლიოს შესანიშნავ მწერლებს, 
რომლებიც მხარდაჭერას უცხადებენ უკრაინელ ხალხს და 
გმობენ ომს.                                         .

მოუთმენლად ველით ახალ, მრავლისმომცემ 
ლიტერატურასა და დისკუსიებს და დიდი იმედი გვაქვს, რაც 
შეიძლება მალე შევძლებთ, კვლავ ჩვენს მშობლიურ 
ოდესაში გიმასპინძლოთ.                       .

У восьмий рік Одеського міжнародного літературного 
фестивалю ми вітаємо вас у Батумі. Війна позбавила нас почуття 
безпеки. Після першого шоку нам стало зрозуміло: ми не 
дозволимо зупинити нас; цей фестиваль, важливість якого 
заснована на його інтернаціональності, поліфонії та якості, має 
тривати. Ми шукали нове безпечне місце, де можна було б 
провести фестиваль.                                                    .

Ми вдячні нашим колегам з Грузії, які активно підтримали нас і 
шляхетно та гостинно приймають у Батумі. Отже, ми на Чорному 
морі, яке завжди вітає літературу, а з Одесою ми залишаємось на 
зв’язку через Zoom.                               .

Цього року разом з авторами з Грузії ми приймаємо гостей з 
Польщі, Румунії, Німеччини, України, США, Швейцарії, Південної 
Африки та Туреччини. Читання, обговорення, дискусії мають на 
меті представити нову літературу і водночас висвітлити наш 
погляд і думки на поточну ситуацію з різноманітних точок зору.  
Фільм “VOICES ON WAR” представить думки визначних авторів 
світу, які підтримують Україну та засуджують війну.     .                                         
. 

Ми сподіваємося на збагачення міжнародної літератури та на 
дискусії, які поєднують людей, і маємо велику надію, що дуже 
скоро зможемо повернутися до місця наших початків, до Одеси!                                                    
.

In the eighth year of the international literature festival odesa, we 
welcome you to Batumi. The war shook us of all sense of security. 
After the first shock, it was clear to us: We won’t let this get us down; 
this festival, whose importance is built upon its internationality, its 
polyphony, and its quality, must continue. So we looked for a new, 
safe place that could accommodate the festival as an emergency 
solution.                           .
We thank our colleagues in Georgia, who have actively supported us 
and generously granted us hospitality in Batumi. So here we are at 
the Black Sea, a place that has always shaped literature, and where 
we can stay in touch with Odesa via Zoom.                                              .

This year, together with the Georgian writers we have invited 
international guests from Poland, Germany, Ukraine, USA, Romania, 
Switzerland, South Africa and Türkiye: readings, key topics,  

and discussions are intended to present new literature as well as 
illuminate our views and thoughts on the current situation from 
different perspectives.  The film “VOICES ON WAR” present outstand-
ing writers of the world who make strong statements, support 
Ukrainian people and condemn the war.                                                 . 

We look forward to enriching international literature and discussions 
that bring people together, and we hope to be able to welcome you 
back to our place of origin, Odesa, as soon as possible.                                           
.
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Ulrich Schreiber 

festival directors

Ганс Рупрехт, 
Ульріх Шрайбер 

директори фестивалю

ჰანს რუპრეხტი,
ულრიხ შრაიბერი

ფესტივალის დირექტორები



Wednesday

LOST AND FOUND IN TRANSLATION – 
TRANSLATION MASTERCLASS 
 Katja Wolters  (Georgia / Germany) online

Moderator:  Mariam Korinteli
Language:  Georgian

Location: Batumi State University, Hall 32, Rustaveli/Ninoshvili str.32/35

Georgian Katja Wolters, a Freiburg resident who has translated 
works by Luka Bakanidze, Aleko Shugladze, Nato Ingorokva, 
Dato Turashvili, and others into German, is multilingual and 
fascinated by the process of consciously dealing with the 
sound and rhythm of a language and transferring an original 
text into another language with the necessary sensitivity. She 
has translated books by Gabriel García Márquez and Jorge Luis 
Borges into Georgian. This workshop is designed to give 
students of philology the opportunity to produce their first 
literary translations                    .
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Катя Волтерс  (ГРУЗІЯ / НІМЕЧЧИНА) онлайн

Модераторка:   Маріам Корінтелі
Мова: грузинська
 

Локація: Батумський університет, зала 32, вул. Руставелі/Ніношвілі 
                32/35

Грузинка Катя Волтерс мешкає у Фрайєрбурзі. Вона 
переклала німецькою твори Луки Баканідзе, Алеко 
Шуґладзе, Нато Інґороква, Дато Турашвілі та інших авторів, 
володіє багатьма мовами і свідомо використовує звуки й 
ритми мови, щоб з потрібною увагою передати 
оригінальний текст при перекладі. Катя перекладала 
грузинською книги Ґабріеля Ґарсія Маркеса та Хорхе Луї 
Борхеса. Мета пропонованого воркшопу — надати 
можливість студентам-філологам зробити свій перший 
літературний переклад                     . 
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კატია ვოლტერსი მონაწილეობას მიიღებს ონლაინ

მოდერატორი:  მარიამ კორინთელი
ენა:  ქართული

მისამართი: ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 
                       32-ე აუდიტორია, რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 3

ქართველი მთარგმნელი კატია ვოლტერსი ცხოვრობს 
ფრაიბურგში, გერმანულ ენაზე თარგმნილი აქვს ლუკა 
ბაქანიძის, ალეკო შუღლაძის, ნატო ინგოროყვას, დათო 
ტურაშვილისა და სხვა ქართველი მწერლების 
ნაწარმოებები. ფლობს რამდენიმე ენას, განსაკუთრებულ 
მნიშვნელობას ანიჭებს ამა თუ იმ ენის ჟღერადობას, 
რიტმთან მუშაობას და დედნის ენიდან ტექსტის სხვა 
ენაზე შესაბამისი მგრძნობელობით თარგმნას. ქართულ 
ენაზე თარგმნა გაბრიელ გარსია მარკესისა და ხორხე 
ლუის ბორხესის ნაწარმოებები. ეს მასტერკლასი 
საშუალებას მისცემს სტუდენტებს, ლიტერატურული 
თარგმანის პირველი გამოცდილება შეიძინონ.       . 

DISCUSSION – IS FREEDOM OF SPEECH 
UNDER THREAT ?

 

Damon Galgut  (South Africa)

Moderator:  Art Antonyan
Language:  English

Freedom of the press and freedom of opinion are among the 
fundamental values of a democracy. Damon Galgut, who won 
the 2021 Booker Prize with his novel "The Promise" about the 
difficult transition from the apartheid era to a democratic 
society.  .
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Деймон Ґалґут  (Південна Африка)

Модератор:  Арт Антонян
Мова: англійська 

Свобода преси та свобода поглядів належать до 
фундаментальних цінностей демократії. Деймон Ґалґут, 
який отримав Букерівську премію 2021 року за роман 
«Обіцянка». Автор говорить про важкий перехід від епохи 
апартеїду до демократичного суспільства і роль свободи 
слова у цьому процесі.                         .

13:00-14:00
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დისკუსია დეიმონ გალგუტთან (სამხრეთ აფრიკა)

მოდერატორი:  არტ ანტონიანი 
ენა: ინგლისური

მედიის და სიტყვის თავისუფლება არის დემოკრატიის 
ფუნდამენტური ღირებულებები. დეიმონ გალგუტი, 
ბუკერის პრემიის მფლობელი (2021) რომანისთვის 
„დაპირება“ ისაუბრებს იმ სირთულეებზე, რაც მკაცრი 
რასობრივი დისკრიმინაციის ეპოქიდან დემოკრატიულ 
საზოგადოებამდე გარდაქმნას ახლდა თან.                          .
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დახურული ღონისძიება სტუდენტებისთვის

 CLOSED EVENT FOR STUDENTS

 ЗАКРИТА ПОДІЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ

ONLINE EVENT

ONLINE ПОДІЯ

ონლაინ ღონისძიება
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16:30-18:00
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Art Antonyan (Ukraine) online

Moderator:  Yulia Suschenko
Language:  Ukrainian

The story takes place in a country called Ümperium. Here, heart 
palpitations are not only considered a terrible disease, but also 
a crime. The protagonist, David, who works for the television 
center, is swept into a vortex of events that not only challenges 
the perfection of the imperial order, but also threatens the 
whole of humanity.                                      .

,,TÜK’’
Арт Антонян (Україна)

Модераторка:   Юлія Сущенко 
Мова: українська

Дія відбувається у країні, яка зветься Üмперіум. Тут 
прискорене серцебиття вважається жахливою хворобою і 
злочином. Герой роману Давид, який працює в телецентрі, 
закинутий у вир подій, які не лише кидають виклик 
досконалій імперії, а й загрожують усьому людству.     .                                         
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დისკუსია არტ ანტონიანთან (უკრაინა)

მოდერატორი:  იულია სუშჩენკო 
ენა:  უკრაინული

ეს ამბავი ხდება ქვეყანაში, რომელსაც უმპერიუმი (Ümpe-
rium) ეწოდება. აქ გულისცემა საშინელ დაავადებად და 
დანაშაულად ითვლება, ყველაფერს გონება მართავს. 
იდეალურ წესრიგს მხოლოდ გულის ძრწოლა 
ეწინააღმდეგება, რომელიც გულის მსოფლიო პანდემიის 
შედეგია. მთავარი პერსონაჟი დავითი სატელევიზიო 
ცენტრის თანამშრომელია. ის უნებურად ისეთ 
მოვლენათა მორევში ერთვება, მხოლოდ იმპერიულ 
წესრიგს კი არა, მთელ კაცობრიობასაც განადგურებით 
რომ ემუქრება.                           .

Wednesday
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16:30 – 17:30

VOICES ON WAR

 

Language:  English

The peaceful life in Europe stopped on February 24, 2022, when 
Russia started unprovoked aggression again Ukraine and 
invaded its territory. During the following months the world 
experienced not only the moments of shock and despair but at 
the same time the moments of solidarity and unity against the 
aggression. The film «Voices on war» presents outstanding 
writers of the world who speak about the war in
Ukraine. With their strong political and personal statements, 
they condemn aggression and show support to the Ukrainian 
people. Among the speakers are Margaret Atwood, Karl 
Schlögel, Herta Müller and many others.            .
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Мирне життя в Європі припинилося 24 лютого 2022 року, 
коли Росія почала неспровоковану агресію проти України та 
вторглася на її територію. Протягом наступних місяців світ 
пережив не лише моменти шоку та розпачу, але водночас і 
моменти солідарності та єдності проти агресії. Фільм 
«Голоси про війну» представляє видатних письменників 
світу, які у своїх політичних та водночас дуже особистих 
промовах засуджують агресію та висловлюють підтримку 
українському народу. Серед спікерів Маргарет Етвуд,
Карл Шльогель, Герта Мюллер та багато інших.                       .

O9FH< B9QF
 

ენა:  ინგლისური

მშვიდობიანი ცხოვრება ევროპაში 2022 წლის 24 
თებერვალს დასრულდა, როდესაც რუსეთმა უკრაინის 
წინააღმდეგ არაპროვოცირებული აგრესია განახო
რციელა და დაიპყრო მისი ტერიტორიები. შემდგომი 
თვეების განმავლობაში მსოფლიომ განიცადა შოკი და 
სასოწარკვეთა, თუმცა, ამავდროულად, სოლიდარობის და 
ერთობის არაერთი მაგალითი იხილა. ფილმი „ხმები 
ომზე“ წარმოგვიდგენს მსოფლიოს არაჩვეულებრივ 
მწერლებს, რომლებიც საუბრობენ ომზე უკრაინაში. 
ძლიერი პოლიტიკური და პირადი განცხადებებით ისინი 
გმობენ აგრესიას და უკრაინელ ხალხს მხარდაჭერას 
უცხადებენ. მათ შორის არიან მარგარეტ ეტვუდი, კარლ 
შლოგელი, ჰერტა მიულერი და ბევრი სხვა ავტორი.                  
.

Wednesday
!"#"$%

05.10
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მისამართი:  ბათუმის საზაფხულო თეატრი, ცენტრალური ბულვარი

Локація: Батумській літній театр, Центральний Бульвар

Location: Batumi Summer Theater, Central Boulevard
ONLINE EVENT

ონლაინ ღონისძიება

ONLINE ПОДІЯ

Мова: англійська
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OPENING OF THE FESTIVAL –
GREETING WORDS

 

Language:  Georgian, English, Ukrainian

Location: Batumi Summer Theater, Central Boulevard

!*+,#%""I R.4"%!$/M – 
!*"$/2(* 4/J!$

 

Мова: грузинська, англійська, українська
   

Локація: Батумській літній театр, Центральний Бульвар

Локація: Батумській літній театр, Центральний Бульвар

NFGE<C6@<G  86OG:<G SF7F9B:<6@< D 
9<G6G6@9FHF@< G<EPCFH<

 
ენა:  ქართული / ინგლისური / უკრაინული

მისამართი:  ბათუმის საზაფხულო თეატრი, ცენტრალური 
                        ბულვარი

KEYNOTE SPEECH AND DISCUSSION

 

Anne Applebaum (USA) online

Moderator:  Maia Panjikidze
Language:  English, Georgian, Ukrainian

Award-winning historian Anne Applebaum, recipient of the 
Pulitzer Prize and other honors, specializes in Russia and 
Eastern Europe. Her works include »Red Famine«, an analysis 
of the Holodomor – the famine that killed several million 
people in Ukraine during the 1930s. In 2022, she frequently 
provided commentary for international media on Russia’s war 
against Ukraine. She opens the international literature festival 
odesa in Batumi with her speech, followed by a discussion.

!4"0-($ -#J3J!$ "$ +%4,04*I

 

Енн Епплбом (США) онлайн

Модераторка:   Майя Панджікідзе

Історикиня Енн Епплбом , лауреатка Пулітцерівської премії 
та багатьох інших відзнак, спеціалізується на темах Росії та 
Східної Європи. У її доробку праця «Червоний голод», 
присвячена аналізу Голодомору, який вбив кілька 
мільйонів людей в Україні в 30-ті роки. У 2022 році Енн 
Епплбом неодноразово коментувала в міжнародних медіа 
війну Росії проти України. Вона відкриватиме Одеський 
літературний фестиваль у Батумі промовою, після якої 
передбачено дискусію.                    .

NFGE<C6@<G 869OG:F@< G<EPC6 
დისკუსია  ენნ ეპლბაუმთან !"##$
 ენნ ეპლბაუმი მონაწილეობას მიიღებს ონლაინ

მოდერატორი:  მაია ფანჯიკიძე
ენა:  ქართული, ინგლისური, უკრაინული

მრავალი ჯილდოს, მათ შორის პულიცერის პრემიის 
მფლობელი ისტორიკოსის, ენ ეპლბაუმის ვიწრო 
სპეციალობას რუსეთი და აღმოსავლეთი ევროპა 
წარმოადგენს. მისი ნარკვევი, „წითელი შიმშილი“ ეხება 
ჰოლოდომორს - შიმშილს, რომელმაც 1930-იან წლებში 
უკრაინაში რამდენიმე მილიონი ადამიანი იმსხვერპლა. 
2022 წელს ის საერთაშორისო მედიას რეგულარულად 
აძლევს უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის ომთან 
დაკავშირებულ კომენტარებს. ბათუმში ოდესის 
ლიტერატურულ ფესტივალს სწორედ ის გახსნის სიტყვით, 
რომელსაც დისკუსია მოჰყვება.                   . 

Мова: грузинська, англійська, українська 
           

19:00-19:30

Wednesday
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05.10
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19:30-20:30

Wednesday
!"#"$%

05.10
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მისამართი:  ბათუმის საზაფხულო თეატრი, ცენტრალური ბულვარი

Location: Batumi Summer Theater, Central Boulevard
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Локація: Батумській літній театр, Центральний Бульвар

GEORGIAN – UKRAINIAN POETRY NIGHT

 

PART I
Paata Shamugia (Georgia) – Ostap Slyvynsky (Ukraine)
Giorgi Lobzhanidze (Georgia) - Halyna Kruk (Ukraine)

 

Location: Batumi Summer Theater, Central Boulevard

L#0'%(42,J-0,#$T(42,$ (*U -J.'*T
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Moderator:   Eka Kevanishvili
Language:  Georgian, Ukrainian

Modern poetry from Ukraine and Georgia is diverse. In both 
countries, in addition to classical themes, other central themes 
focus on the search for identity, the war, and Russia’s occupa-
tion of parts of the country. The processing of traumatic events 
often takes place with emotional intonation and intense 
urgency. Authors from Georgia and Ukraine read their poems 
together  .

-."#/0. I
Паата Шамуґія (Грузія) – Остап Сливинський (Україна)
Григорій Лобжанідзе (Грузія)– Галина Крук (Україна)

Сучасна поезія як України, так і Грузії, дуже різноманітна. В 
обох країнах, окрім класичних тем для поезії, важливими 
також є теми пошуку ідентичності,  тема війни й російської 
окупації частини країн. Осмислення травматичних подій 
відбувається емоційно й злободенно. Автори з Грузії та 
України тримаються разом — і читатимуть поезії також разом. 

 
I ნაწილი 
პაატა შამუგია, ოსტაპ სლივინსკი, გიორგი ლობჟანიძე, 
ჰალინა კრუკი; 

II ნაწილი 
დმიტრო ლაზუტკინი, ნიკა ჯორჯანელი, რაულ ჩილაჩავა,
ია კივა.

მოდერატორი:  ეკა ქევანიშვილი
ენა:  ქართული, უკრაინული

უკრაინული და ქართული თანამედროვე პოეზია ძალზე 
მრავალფეროვანია. მისი ინტერესი ორივე ქვეყანაში, 
კლასიკური თემების გარდა, ფართო გაგებით იდენტობის 
ძიება, ომი და ორივე ქვეყნის ის ტერიტორიებია, 
რომლებიც რუსეთს აქვს ოკუპირებული. ტრავმული 
მოვლენების თემატიზებას ხშირად უმძაფრესი ემოციური 
ინტონაცია ახლავს თან. ქართველი და უკრაინელი 
პოეტები თავიანთ ლექსებს ერთად კითხულობენ.

Модераторка:  Ека Кеванішвілі 
Мова: грузинська, українська

PART II
Dmytro Lazutkin (Ukraine) online – Nika Jorjaneli (Georgia)
Raul Сhilachawa (Georgia/ Ukraine) – Iya Kiva(Ukraine)

-."#/0. II
Дмитро Лазуткін (Україна) онлайн – 
Ніка Джорджанелі (Грузія)  
Рауль Чілачава (Грузія/Україна) - Ія Ківа (Україна)

დმიტრო ლაზუტკინი მონაწილეობას მიიღებს ონლაინ

მისამართი:  ბათუმის საზაფხულო თეატრი, ცენტრალური ბულვარი 06.10

11:00 – 12:00

Thursday

CHILDREN AND YOUTH PROGRAM
„36 AND 6 CATS“ 

 

Halyna Vdovychenko (Ukraine)

Language:  Ukrainian

Location: Batumi Center of Civil Engagement, 29 May Str., 31

The first part of the tetralogy about the adventures of stray 
cats, which entered the school curricula of primary and 
secondary education in Ukraine, was published in 2015. It starts 
by telling how 36 adult cats and six kittens find shelter with 
Mrs. Krepova and even help her nephew to start a business. 
Later, the cats become detectives, soccer players, and theater 
actors, and eventually they create a cat rescue service. The 
author will meet with Ukrainian refugee children in Batumi.               
.
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Галина Вдовиченко (Україна)

Мова: українська

Локація: Батумський центр громадських ініціатив, вул. 26 травня, 31

Першу частину тетралогії про пригоди бездомних котів, яка 
увійшла до шкільної програми початкової й середньої 
освіти України, було видано в 2015 році. Там розповідається, 
як 36 дорослих котів та 6 кошенят знайшли притулок у пані 
Крепової й навіть допомогли її племіннику почати бізнес. 
Згодом коти стали детективами, футболістами та 
театральними акторами і, врешті-решт, створили службу 
порятунку котів. Авторка читатиме для дітей українських 
біженців у Батумі.                          .

(0')*+*',
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ენა:   უკრაინული

მისამართი: ბათუმის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრი, 
                      26 მაისის ქუჩა 31

უკრაინული სკოლის დაწყებითი და საშუალო კლასების 
პროგრამაში შესული, ქუჩის კატების შესახებ დაწერილი 
ტეტრალოგიის პირველი ნაწილი 2015 წელს გამოიცა. 
ამბავი იმით იწყება, რომ 36 ზრდასრული კატა და 6 კნუტი 
თავშესაფარს ქალბატონ კრეპოვასთან პოულობს და მის 
ძმისშვილს საკუთარი ბიზნესის წამოწყებაშიც კი 
ეხმარება. მოგვიანებით კატები ხდებიან დეტექტივები, 
ფეხბურთის მოთამაშენი, თეატრის მსახიობები, ბოლოს 
კი კატების სამაშველო სამსახურსაც კი 
ჩამოაყალიბებენ. ავტორი შეხვდება ბათუმში მცხოვრებ 
უკრაინელ დევნილ ბავშვებს.        .

20:45 – 22:30

Wednesday
!"#"$%
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 სოლიდარობის გამოხატვა მრავალნაირად შეიძლება. 

ხშირად მეგობრის წერილმაც შეიძლება გაგამხნეოს და 
შემართებით აგავსოს. სემინარის განმავლობაში, 
ბავშვები, მწერალ და ილუსტრატორ თათია 
ნადარეიშვილთან ერთად, დაწერენ და დახატავენ 
წერილებს უკრაინელი თანატოლებისთვის. ფესტივალის 
დასრულების შემდეგ, ორგანიზატორები წერილებს 
უკრაინაში მცხოვრებ ბავშვებს გაუგზავნიან.         . 

მისამართი:  ბათუმის I საჯარო სკოლა

WORKSHOP: 
WRITE A LETTER TO UKRAINE

 

Tatia Nadareishvili (Georgia)

Language:  Georgian

Location: 1st Public School of Batumi

Solidarity can be shown in many ways.  Even a letter from a 
friend can inspire new courage. During the workshops the 
writer and illustrator Tatia Nadareishvili will write or paint 
letters with children in two schools in Batumi. At the end of the 
festival, the organizers will forward the letters to children in 
Ukraine.   .

!J#,[J-: 
($-%[% /%4"$ ! 0,#$T(0
 Татя Надарейшвілі (Грузія)

Мова:  грузинська 
 

Локація: батумська школа 1

Солідарність можна виявити багатьма способами. Українці 
вимагають підтримки, але не лише грошима чи зброєю. 
Навіть лист від друга може надихнути й надати сміливості. 
Під час воркшопу авторка та ілюстраторка буде писати та 
малювати з  учнями двох батумських шкіл листи для 
українських дітей. Після завершення фестивалю, 
організатори передадуть листи дітям в Україні.     . 

ენა:   ქართული

06.10

13:15 – 14:30

Thursday
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დახურული ღონისძიება მოსწავლეებისთვის

CLOSED EVENT FOR STUDENTS

ЗАКРИТА ПОДІЯ

12:00 – 13:00

CHILDREN AND YOUTH PROGRAM
„TINA IS BRAVE“
 

 

Tatia Nadareishvili  (Georgia)

Language:  Georgian 

Location: 1st Public School of Batumi

Tina loves to go exploring with her father. The only place she 
doesn’t know is the dense bamboo forest behind the house. 
While her father is away, she goes through the gate that leads 
into the dark forest with her dog, Poppy. There, she hears a 
whistle and finds notes and signs. With Poppy by her side, Tina 
follows the tracks until they come to a treehouse. A surprise 
awaits them there… Georgian artist Tatia Nadareishvili tells a 
mysterious story about courage, curiosity, and friendship.

 

ენა:   ქართული

თინას მამასთან ერთად აღმოჩენების გაკეთება უყვარს. 
ერთადერთი, რისი შესწავლაც ჯერ ვერ მოასწრო, მისი 
სახლის უკან ბამბუკის დაბურული ტყეა. ვიდრე მამა შინ 
არ არის, გოგონა თავის ძაღლთან, პოპისთან ერთად ტყის 
მხარეს გაჭრილ ჭიშკარში გადის. იქ სტვენის ხმა ესმის და 
უცნაურ მინიშნებებსაც პოულობს. პოპისთან ერთად თინა 
ნიშნებს მიჰყვება და ხეზე აგებულ სახლს აგნებს. იქ მათ 
მოულოდნელობა ელით. ქართველი ილუსტრატორის, 
თათია ნადარეიშვილის წიგნი სიმამაცის, 
ცნობისმოყვარეობისა და მეგობრობის ამაღელვებელ და 
იდუმალ ამბავს მოგვითხრობს.                     .

-#JL#$3$ +/I +*".& "$ M($1"!$
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 Татя Надарейшвілі (Грузія)

Мова: 

Локація: батумська школа 1

Тіна любить досліджувати світ разом зі своїм батьком. 
Єдине, що їй невідоме, — це бамбуковий гай за домом. Поки 
батька нема вдома, вона виходить за браму і йде в темний 
ліс разом із своїм псом Поппі. Там вона чує свист і знаходить 
позначки й знаки. Разом із Поппі Тіна йде доріжкою, аж 
доки приходить до дерев’яного будинку. Там на неї чекає 
сюрприз… Грузинська акторка Татья Надарейшвілі 
розповідає загадкову історію про відвагу, допитливість і 
дружбу. . 

 грузинська 

მისამართი:  ბათუმის I საჯარო სკოლა
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 დახურული ღონისძიება მოსწავლეებისთვის

CLOSED EVENT FOR STUDENTS

ЗАКРИТА ПОДІЯ
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მისამართი:  ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სააქტო 
                       დარბაზი, რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35G6N75OF;<6 5? 676 G<EPC<G 

56C<G?N@FH6? 

 

ენა:   ინგლისური 

მედიის და სიტყვის თავისუფლება არის დემოკრატიის 
ფუნდამენტური ღირებულებები. თურქი ავტორი და 
ადამიანის უფლებათა დამცველი ბურჰან სიონმეზი, 
რომელიც 2021 წელს საერთაშორისო პენ-ცენტრის 
პრეზიდენტი იყო, ისაუბრებს სიტყვის თავისუფლების 
წინაშე არსებულ საფრთხეებზე.                     .

მოდერატორი:  არტ ანტონიანი 

დისკუსია ბურჰან სიონმეზთან (თურქეთი)

XF7<G OF@BC:FH6 

 

ენა:   ქართული, უკრაინული

პოეტისთვის, პროზაიკოსისა და ლიტერატურის 
მკვლევარისთვის, ჰალინა კრუკისთვის, რომელიც ოცი 
წლის ასაკიდან უკრაინულ ლიტერატურაში 
მნიშვნელოვან ხმად ითვლება, პოეზია ცხოვრებისეული 
ყოველდღიურობიდან საზრდოობს. არ შეიძლება „დაწერო 
ცაზე ვარსკვლავებზე, როცა არის რაღაც უფრო 
მნიშვნელოვანი დროსა და სივრცეში“. ფესტივალზე 
წარმოდგენილია მისი ლექსები, რომლებიც ქართულად 
რაულ ჩილაჩავას მიერ ითარგმნა.                     .

მოდერატორი:  პაატა შამუგია

დისკუსია ჰალინა კრუკთან (უკრაინა)

DISCUSSION: IS FREEDOM OF SPEECH 
UNDER THREAT ?

 

Burhan Sönmez (Türkiye)

Language:  English

Freedom of the press and freedom of opinion are among the 
fundamental values of a democracy. Kurdish-Turkish author 
and human rights lawyer Burhan Sönmez, who was elected 
president of the writers' association PEN-International in 2021, 
talks about the threats to freedom of speech.                        .
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 Бурхан Сенмез (Туреччина)

Мова:  англійська 

Свобода преси та свобода поглядів належать до 
фундаментальних цінностей демократії. Курдсько- 
турецький письменник і правозахисник Бурхан Сьонмез, 
якого обрали президентом асоціації письменників PEN-In-
ternational у 2021 році, дискутує про загрози свободі слова.                                        
. 

Moderator:  Art Antonyan

Модератор:  Арт Антонян

THE ART OF WRITING

 

Halyna Kruk (Ukraine)

Moderator:  Paata Shamugia
Language:  Ukrainian, Georgian

Location: Batumi State University, Assembly Hall, Rustaveli/
                 Ninoshvili str.32/35

For the poet, prose writer and literary scholar Halyna Kruk, who 
has been considered a very important voice in Ukrainian 
literature since her twenties, poetry emerges from living 
material. One cannot “write about stars in the sky when there is 
something more important, timely and topical.” The festival 
presents a selection of her poems in Raul Chilachava's transla-
tion into Georgian.                           .

3%4".1"!J -%4$"%
   

Галина Крук  (Україна)

Модератор:   Паата Шамуґія
Мова: українська, грузинська 

Локація: Батумський університет, актовий зал,  вул. Руставелі/
                Ніношвілі 32/35

Для поетеси, прозаїка та літературознавця Галини Крук, яка 
з двадцятилітнього віку вважається дуже важливим 
голосом української літератури, поезія постає з живого 
матеріалу. Не можна «писати про зірки на небі, коли є щось 
більш важливе і актуальне». На фестивалі представлена 
добірка її віршів у перекладі грузинською мовою Рауля 
Чілачави. .

06.10

14:00 – 15:00

Thursday
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06.10

16:00-17:00

Thursday
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ONLINE EVENT

ონლაინ ღონისძიება

ONLINE ПОДІЯ
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სერჰი ოსოკას თითოეული ტექსტი იმ სრულიად 
ჩვეულებრივი ადამიანებისა და მოვლენების შესახებ 
გვიამბობს, მისი ოსტატური ასახვის გარეშე 
უყურადღებოდ რომ დარჩებოდნენ. სულ ორიოდე 
შტრიხით ის თავის შეხედულებებსაც გვიზიარებს და 
შთამბეჭდავ სახეებსაც ქმნის: მის ტექსტებში ჩაგვესმის 
ლელიანის შრიალი, ტბაში თევზის ტლაშუნი, ბაღში 
ვაშლების ცვენა, კარის ჭრიალი, განსაკუთრებით კი - 
ადამიანთა ოხვრა, მოგუდული სიცილი ან ქვითინი, 
ადამიანის სულის სიღრმეში რომ ჩაგვახედებს.

ენა:   უკრაინული
მოდერატორი:  სვიტლანა ბონდარი 

საუბარი სერჰი ოსოკასთან (უკრაინა) 
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მისამართი:  ბათუმის საზაფხულო თეატრი, ცენტრალური ბულვარი
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ენა:   ქართული, უკრაინული

ქალები ხშირად ასახავენ ომის იმ არაგმირულ მხარეებს, 
რაზეც პოლიტიკური ნარატივი დუმს. ქართველი და 
უკრაინელი მწერალი ქალები, ვისი შემოქმედებაც ომის 
გამოცდილებამ განსაზღვრა, თავიანთ ტექსტებს 
წარმოადგენენ, საუბრობენ საკუთარ განცდებსა და 
სამხედრო ძალადობის წინააღმდეგ არსებულ 
პერსპექტივებზე.  .

მოდერატორი:  მაია ფანჯიკიძე

მონაწილეები:    ეკატერინე ტოგონიძე, 
ჰალინა კრუკი (უკრაინა), თამთა მელაშვილი,
ია კივა (უკრაინა)

Each text by Serhiy Osoka tells the story of ordinary people and 
phenomena that might have gone unnoticed without his 
masterful descriptions. With only a few strokes, he outlines his 
observations and creates sensuous narrative images: One 
hears the reeds rustling, fish splashing in the pond, apples 
falling, old doors creaking, and especially human sighs, muffled 
laughter or sobs, and grasps the depths of the human soul.

WOMEN’S VOICES: DIARIES OF WAR

 

Ekaterine Togonidze (Georgia)  Halyna Kruk (Ukraine), 
Tamta Melashvili (Georgia),  Iya Kiva (Ukraine)

Moderator:  Maia Panjikidze 
Language:  Ukrainian, Georgian

Location: Batumi Summer Theater, Central Boulevard

Women often reflect upon the unheroic side of war that is 
hidden in the general political narrative. Female poets from 
Georgia and Ukraine who have recently been shaped by the 
experience of war present their texts and describe their 
experiences and perspectives in the face of military violence.
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Єкатерина Тоґонідзе (Грузія), Галина Крук (Україна),
Тамта Мелашвілі (Грузія),  Ія Ківа (Україна) 

Модераторка:   Майя Панджікідзе
Мова: 

Локація: Батумській літній театр, Центральний Бульвар

Жінки часто осмислюють негероїчний бік війни, захований 
від головного політичного наративу. Жінки-поетеси Грузії 
та України, які нещодавно пережили досвід війни, 
презентують власні тексти й описують свій досвід та 
сприйняття перед лицем військового насильства. 

українська, грузинська

„THREE ROPES FOR MARY“

 

Serhiy Osoka (Ukraine)

Language:  Ukrainian

„"#% /$(% +/I 3$#*T“

 

Сергій Осока (Україна)

Мова:  українська 

Кожний текст Сергія Осоки оповідає історію звичайних 
людей і явищ, які могли б лишитися непоміченими, якби він 
майстерно їх не описав. За допомогою кількох штрихів 
Осока викладає свої спостереження і створює чуттєві  
образи: чутно шурхіт очерету, плескіт риби в ставку, падіння 
яблук, рипіння старих дверей і серед них — чоловічі 
зітхання, приглушений сміх або схлип, що дає змогу відчути 
глибину людської душі.                     . 

Moderator:  Svitlana Bondar

Модераторка: Світлана Бондар

06.10

18:00-19:00

Thursday
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19:00-20:30

Thursday
-"./"#

(0')*+*',

ONLINE EVENT

ონლაინ ღონისძიება

ONLINE ПОДІЯ
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მისამართი:  ბათუმის საზაფხულო თეატრი, ცენტრალური ბულვარი
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ენა:   ქართული, ინგლისური

პოლონელ სილეზიელთა ოჯახში დაბადებული შჩეპან 
ტვარდოხის შემოქმედებაში სილეზია და სილეზიური ენა 
ხშირად მნიშვნელოვან როლს თამაშობს. მრავალი 
ჯილდოს მფლობელი რომანისტი თავისი წიგნებიდან 
ამონარიდებს წარადგენს. ლაშა ბუღაძე კითხულობს 
ნაწყვეტს თავისი რომანიდან „პატარა ქვეყანა“, რომელიც 
ნამდვილ ამბავზეა დამყარებული და საქართველოს 
დამოუკიდებლობის იმ საწყის პერიოდს აღწერს, 
როდესაც ქვეყანას სათავეში ყოფილი სსრკ საგარეო 
საქმეთა მინისტრი, ედუარდ შევარდნაძე ედგა.

მოდერატორი:  ლაშა ბაქრაძე

მონაწილეები:  
შჩეპან ტვარდოხი (პოლონეთი), ლაშა ბუღაძე  

მისამართი:  ბათუმის საზაფხულო თეატრი, ცენტრალური ბულვარი

XF7<G OF@BC:FH6 
 

ენა:  ქართული, ინგლისური

ფილიპ ფლორიანი რუმინულ ლიტერატურაში 
გამორჩეული ხმაა, მისი რამდენიმე რომანი 
ლიტერატურული პრემიებითაა დაჯილდოებული. ის 
კითხულობს ნაწყვეტს ჯერაც გამოუქვეყნებელი 
რომანიდან „საშუალო არითმეტიკული ადამიანი“. იაკუბ 
მალეცკის რომანი „სატურნინი“ თვალსაჩინოდ 
წარმოგვიდგენს ომის დროგამძლე შედეგებს და 
ძალადობით, რეპრესიებითა და შურისძიებით გამოწვეულ 
ტრავმულობას, რომელიც თაობიდან თაობაში გადადის.
მოდერატორი:  გიორგი მასალკინი

დისკუსია ფილიპ ფლორიანთან (რუმინეთი) და 
იაკუბ მალეცკისთან (პოლონეთი)

THE UNREFLECTED PACIFISM OF THE WEST

 

Szczepan Twardoch (Poland) online, 
Lasha Bugadze (Georgia)

Moderator:  Lasha Bakradze
Language:  English, Georgian

Location: Batumi Summer Theater, Central Boulevard

Silesia and the Silesian language often play a special role in the 
works of Szczepan Twardoch, who was born into a family of 
Polish Silesians. The multi-award-winning novelist presents 
fragments from his works. Lasha Bugadze reads from his novel 
»Small Country«, which is based on a true story and tells of the 
beginnings of autonomous Georgia, when the former foreign 
minister of the USSR, Eduard Shevardnadze, was president of 
the country                                         . 

(.04!*+J3/.(%& -$1%R*'3 '$)*+(JLJ 
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Щепан Твардох (Польща) і Лаша Буґадзе (Грузія)

Модератор:   Лаша Бакрадзе
Мова: 

Локація: Батумській літній театр, Центральний Бульвар

Сілезія та сілезька мова часто відіграють особливу роль у 
творчості Щепана Твардоха, який народився в родині 
польських сілезців. Відзначений багатьма преміями 
романіст читатиме фрагменти своїх творів. Лаша Буґадзе ж 
читатиме уривки свого роману «Маленька країна», в основі 
якого справжня історія. У ньому розповідається про 
зародження автономності Грузії, коли колишній міністр 
іноземних справ СРСР Едуард Шеварднадзе став 
президентом країни.              . 

англійська, грузинська

THE ART OF WRITING

 

Filip Florian (Romania), Jakub Małecki (Poland)

Moderator:  Giorgi Masalkin
Language:  English, Georgian

Location: Batumi Summer Theater, Central Boulevard

Filip Florian is an outstanding voice in Romanian literature and 
has written several award-winning novels. He will read from his 
new and still unpublished novel »The Arithmetic means«. Jakub 
Małecki’s novel »Saturnin« vividly depicts the long-lasting 
effects of war and the intergenerational traumatization caused 
by violence, repression, and revenge.                   .
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Філіп Флоріан (Румунія) та Якуб Малецкі (Польща)

Модератор:   Гіоргій Масалкін
Мова: 

Локація: Батумській літній театр, Центральний Бульвар

Філіп Флоріан — видатний голос румунської літератури. Він 
автор кількох відзначених преміями романів. Флоріан 
читатиме уривки своїх опублікованих романів та все ще не 
виданого — «Середнє арифметичне». Книжка Якуба Малецкі 
«Під знаком Сатурна» відображає довготривалий ефект 
війни та міжпоколіннєву травму, спричинену насильством, 
репресіями, помстою.                               .

англійська, грузинська

06.10

20:30-21:30

Thursday
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21:30-22:30
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ენა:   ქართული 
            

თინას მამასთან ერთად აღმოჩენების გაკეთება უყვარს. 
ერთადერთი, რისი შესწავლაც ჯერ ვერ მოასწრო, მისი 
სახლის უკან ბამბუკის დაბურული ტყეა. ვიდრე მამა შინ 
არ არის, გოგონა თავის ძაღლთან, პოპისთან ერთად ტყის 
მხარეს გაჭრილ ჭიშკარში გადის. იქ სტვენის ხმა ესმის და 
უცნაურ მინიშნებებსაც პოულობს. პოპისთან ერთად თინა 
ნიშნებს მიჰყვება და ხეზე აგებულ სახლს აგნებს. იქ მათ 
მოულოდნელობა ელით. ქართველი ილუსტრატორის, 
თათია ნადარეიშვილის წიგნი სიმამაცის, 
ცნობისმოყვარეობისა და მეგობრობის ამაღელვებელ და 
იდუმალ ამბავს მოგვითხრობს.                     .

დახურული ღონისძიება მოსწავლეებისთვის
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ენა:   ქართული 
            

სოლიდარობის გამოხატვა მრავალნაირად შეიძლება. 
ხშირად მეგობრის წერილმაც შეიძლება გაგამხნეოს და 
შემართებით აგავსოს. სემინარის განმავლობაში, 
ბავშვები, მწერალ და ილუსტრატორ თათია 
ნადარეიშვილთან ერთად, დაწერენ და დახატავენ 
წერილებს უკრაინელი თანატოლებისთვის. ფესტივალის 
დასრულების შემდეგ, ორგანიზატორები წერილებს 
უკრაინაში მცხოვრებ ბავშვებს გაუგზავნიან.         . 

მისამართი:  სკოლა ევრო-2000

CHILDREN AND YOUTH PROGRAM
„TINA IS BRAVE“
 

 

Tatia Nadareishvili (Georgia)

Language:  Georgian 

Location: Euro – 2000 school

Tina loves to go exploring with her father. The only place she 
doesn’t know is the dense bamboo forest behind the house. 
While her father is away, she goes through the gate that leads 
into the dark forest with her dog, Poppy. There, she hears a 
whistle and finds notes and signs. With Poppy by her side, Tina 
follows the tracks until they come to a treehouse. A surprise 
awaits them there… Georgian artist Tatia Nadareishvili tells a 
mysterious story about courage, curiosity, and friendship.
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Татя Надарейшвілі (Грузія)

Мова: 

Локація:  школа Euro – 2000

Тіна любить досліджувати світ разом зі своїм батьком. 
Єдине, що їй невідоме, — це бамбуковий гай за домом. Поки 
батька нема вдома, вона виходить за браму і йде в темний 
ліс разом із своїм псом Поппі. Там вона чує свист і знаходить 
позначки й знаки. Разом із Поппі Тіна йде доріжкою, аж 
доки приходить до дерев’яного будинку. Там на неї чекає 
сюрприз… Грузинська авторка Татья Надарейшвілі 
розповідає загадкову історію про відвагу, допитливість і 
дружбу. . 

 грузинська

WORKSHOP: 
WRITE A LETTER TO UKRAINE

 

Tatia Nadareishvili (Georgia)

Language:  Georgian

Location: 1Euro – 2000 school

Solidarity can be shown in many ways.  Even a letter from a 
friend can inspire new courage. During the workshops the 
writer and illustrator Tatia Nadareishvili will write or paint 
letters with children in two schools in Batumi. At the end of the 
festival, the organizers will forward the letters to children in 
Ukraine.   .

!J#,[J-: 
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 Татя Надарейшвілі (Грузія)

Мова: 

Локація: школа Euro – 2000

Солідарність можна виявити багатьма способами. Українці 
потребують підтримки, але не лише грошима чи зброєю. 
Навіть лист від друга може надихнути й надати сміливості. 
Під час воркшопу авторка та ілюстраторка буде писати та 
малювати з  учнями двох батумських шкіл листи для 
українських дітей. Після завершення фестивалю, 
організатори передадуть листи дітям в Україні. 

 грузинська

07.10

12:00-13:00

Friday
!’"#$%&"

1*2*3456, 07.10

13:15-14:30

Friday
!’"#$%&"

1*2*3456,

ЗАКРИТА ПОДІЯ

CLOSED EVENT FOR STUDENTS

დახურული ღონისძიება მოსწავლეებისთვის

ЗАКРИТА ПОДІЯ

CLOSED EVENT FOR STUDENTS
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დისკუსია ზაზა ბურჭულაძესთან და 
იური ანდრუხოვიჩთან  (უკრაინა)

მოდერატორი:  მედეა მეტრეველი

ენა:  ქართული, უკრაინული

მისამართი: ბათუმის საზაფხულო თეატრი, ცენტრალური ბულვარი

ზაზა ბურჭულაძე კითხულობს ნაწყვეტებს თავისი ბოლო 
რომანიდან „ვარდის სურნელი“, ეს წარმტაცი და 
მრავალშრიანი წიგნია, რომლის თხრობაც რეალურსა და 
წარმოსახვითს შორის ბეწვის ხიდზე გადის. იური 
ანდრუხოვიჩი კითხულობს თავისი წიგნიდან 
„მოსკოვიადა“, - რომანიდან, რომელიც უცვლელი 
აქტუალობით გამოირჩევა. ეს ერთგვარი კარნავალური 
სპექტაკლია, სადაც ნეოავტორიტარული რუსეთის, 
ნაციონალიზმისა და შოვინიზმის სურათებს პანიკური 
სიცილის ამოფრქვევები ენაცვლება.                  .

ავტორები მონაწილეობას მიიღებენ ონლაინ

LIVING IN TIMES OF DESTRUCTION

 

Yuri Andrukhovych (Ukraine) online,
Zaza Burchuladze (Georgia) online

Moderator:  Medea Metreveli
Language: Ukrainian, Georgian

Location: Batumi Summer Theater, Central Boulevard

Zaza Burchuladze reads from his latest novel, »The Scent of the 
Rose«, a breathtaking, labyrinthine novel that walks a fine line 
between the real and the imaginary. Yuri Andrukhovych reads 
from »The Moscoviad«, a novel of unbroken topicality. In a 
carnivalesque spectacle, neo-authoritarian Russia, national-
ism, chauvinism, and ideologies are sent packing amid 
panicked laughter.                              .

]%""I 0 U$4 #0&(0!$((I 

Юрій Андрухович (Україна) онлайн 
Заза Бурчуладзе (Грузія) онлайн

Локація: Батумській літній театр, Центральний Бульвар

Заза Бурчуладзе читатиме уривок зі свого найновішого 
роману «Запах троянди» — заплутаного тексту, від якого 
перехоплює подих і де стираються межі між реальним та 
уявним. Юрій Андрухович ж читатиме уривки з 
«Московіади» — роману, який завжди актуальний, де в 
карнавальному видовищі неоавторитарна Росія, 
націоналізм, шовінізм та різні ідеології під панічний регіт 
кинуті до однієї купи.                                 . 

 

მისამართი:  ბათუმის საზაფხულო თეატრი, ცენტრალური ბულვარი
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ენა:   ქართული, გერმანული

დრამატურგი, რომანისტი და პუბლიცისტი ლუკას 
ბერფუსი, რომელიც გერმანულენოვანი სამყაროს 
უმნიშვნელოვანესი ლიტერატურული პრემიებითაა 
დაჯილდოვებული, კითხულობს თავის პოემას „Tausend 
Jahre“ („ათასი წელი“). მწერალი, ვიზუალური ხელოვანი, 
მთარგმნელი და ლიტერატურული კრიტიკოსი მიურიელ 
პიკი, რომელსაც სხვა ავტორთა შორის თარგმნილი და 
გამოცემული აქვს ვალტერ ბენიამინის ნაწარმოებებიც, 
წაიკითხავს ამონარიდებს თავისი მოკლე 
დოკუმენტურ-ესეისტური ტექსტებიდან.   .

მოდერატორი:  პაატა შამუგია

დისკუსია მიურიელ პიკთან (შვეიცარია) და 
ლუკას ბერფუსთან (შვეიცარია)
ავტორები მონაწილეობას მიიღებენ ონლაინ

Location: Batumi Summer Theater, Central Boulevard

Локація: Батумській літній театр, Центральний Бульвар

THE ART OF WRITING

 

Muriel Pic (Switzerland) online, 
Lukas Bärfuss (Switzerland) online

Moderator:  Paata Shamugia
Language:  German, Georgian

The playwright, novelist, and essayist Lukas Bärfuss, who has 
been awarded all the major literary prizes in the 
German-speaking world, will read his poem »A Thousand 
Years«. The writer, visual artist, translator, and literary critic 
Muriel Pic, who has edited and translated Walter Benjamin, 
among others, will present excerpts from her documentary-es-
sayistic short texts.                       .
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Мюріель Пік (Швейцарія) онлайн, 
Лукас Берфус (Швейцарія)  онлайн

Модератор:   Паата Шамуґіа
Мова: 

Драматург, новеліст та есеїст Лукас Берфус, нагороджений 
головними літературними преміями німецькомовного світу, 
читатиме поему «Тисяча років».  Письменниця, діячка 
образотворчого мистецтва, перекладачка та літературна 
критикиня Мюріель Пік, яка редагувала й переклала, 
зокрема, твори Вальтера Беньяміна, презентуватиме 
уривки зі своїх документальних есеїв.                             .

німецька, грузинська

07.10

18:00-19:00

Friday
!’"#$%&"

1*2*3456,
07.10

17:00-18:00
!’"#$%&"

Friday
1*2*3456,

Модераторка: Медеа  Метревелі
Мова: українська 
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მისამართი:  ბათუმის საზაფხულო თეატრი, ცენტრალური ბულვარი
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ენა:   ქართული, უკრაინული

რა შეუძლია ლიტერატურას ომის ჟამს? რა ენაზე 
ილაპარაკოს? უკრაინაში მიმდინარე ომის პირველივე 
დღეებიდან სერჰი ჟადანი უკრაინელებს უამრავი საჯარო 
გამოსვლით ამხნევებდა და არაერთ პროექტში მიიღო 
მონაწილეობა.  მისი ძლიერი და უნიკალური პოეტური ხმა 
იდუმალი მელოდიურობით განმსჭვალულ ტექსტებში 
თითქოსდა გამოუთქმელის აჟღერებასაც კი ახერხებს. 
მისი ბოლოდროინდელი ტექსტებიც სიკვდილზე, 
გლოვასა და სიყვარულის ტკივილზე გვესაუბრება.                .

მოდერატორი:  რატი ამაღლობელი

დისკუსია სერჰი ჟადანთან (უკრაინა)
სერჰი ჟადანი მონაწილეობას მიიღებს ონლაინ

NEW POEMS

 

Serhiy Zhadan (Ukraine)  online

Moderator:  Rati Amaglobeli
Language:  Ukrainian, Georgian

What can literature do in times of war? Since the beginning of 
the war in Ukraine, Serhiy Zhadan has encouraged Ukrainians 
with countless performances and engaged in social projects. 
With his unique, strong poetic voice, he captures the supposed-
ly unspeakable in song-like lyrical texts of enigmatic beauty. 
His latest poems also speak about death, mourning, and the 
pain of love.                       .
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Сергій Жадан (Україна) онлайн

Модератор:   Раті Амоґлобелі
Мова: 

Що може зробити література в часи війни? Від початку 
війни в Україні, Сергій Жадан підтримує українців 
численними виступами та участю у соціальних проектах. За 
допомогою унікального сильного поетичного голосу Жадан 
висловлює те, що висловити видається неможливим, у 
загадкової краси віршах, що співучі, як пісня. Останні вірші 
Жадана так само присвячені смерті, суму і болю любові                         

українська, грузинська

Location: Batumi Summer Theater, Central Boulevard

Локація: Батумській літній театр, Центральний Бульвар

07.10

19:00-20:00

Friday
!’"#$%&"

1*2*3456,

 

მისამართი:  ბათუმის საზაფხულო თეატრი, ცენტრალური ბულვარი
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ენა:   ქართული, გერმანული

თავის ბოლოდროინდელ რომანში კარლ რიუმანი 
მოგვითხრობს გამომძიებლის შესახებ, რომელიც 
ევროპულ საიდუმლო სამსახურთან თანამშრომლობს და 
რომელსაც სიმართლის ძიება ერთგვარ ვნებად ექცა. 
თხრობის პროცესში მისი ბავშვობის განმსაზღვრელი 
ფსიქოლოგიური მომენტები ზრდასრული ცხოვრების 
ეპიზოდებს ენაცვლება. ესაა რომანი „ერთადერთი 
უეჭველი ჭეშმარიტების ძიების შესახებ, რომელიც 
შეიძლება დამაჯერებელი ტყუილების მიღმა დამალო“ 
(„დოიჩლანდფუნკი“).  . 

მოდერატორი:  ლაშა ბაქრაძე

დისკუსია კარლ რიუმანთან რომანის „ალბათ, სიმართლე“
შესახებ (შვეიცარია)

NTERPRETATION OF TRUTH – DISCUSSION
OF THE NOVEL “THE TRUTH, MAYBE”

 

Karl Rühmann (Switzerland)

Moderator:  Lasha Bakradze 
Language:  German, Georgian

In his latest novel, Karl Rühmann tells the story of an interroga-
tor who works for a European secret service and for whom the 
search for truth has become a passion. In the process, the 
description of his psychological past, which shaped him as a 
child, intertwines with the narrative of his later adult life. A 
novel about the »desperate search for the one, unambiguous 
truth that can be hidden behind false plausibility.
(»Deutschlandfunk«)                                  . 
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Карл Рюманн (Швейцарія)

Модератор:   Лаша Бакрадзе
Мова: 

У своєму останньому романі Карл Рюманн оповідає історію 
слідчого, який працює на таємну поліцію Європи, тому 
дошукування до істини є пристрастю його життя. При цьому 
опис психологічного минулого слідчого, яке сформувало 
його в дитинстві, переплітається з оповіддю про підліткове 
життя. Це роман про «відчайдушні пошуки тої єдиної 
однозначної правди, яка ховається за фальшивою 
правдоподібністю» («Deutschlandfunk»).                  .

грузинська, німецька

Location: Batumi Summer Theater, Central Boulevard

Локація: Батумській літній театр, Центральний Бульвар

07.10

20:00-21:00

Friday
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I ნაწილი - 
ნორბერტ ჰუმელტი (გერმანია), 
ნიკა ჯორჯანელი, 
ეკა ქევანიშვილი

II ნაწილი - 
გიორგი ლობჟანიძე, 
ერნესტ ვიხნერი (გერმანია), 
რატი ამაღლობელი

 

მისამართი:  ბათუმის საზაფხულო თეატრი, ცენტრალური ბულვარი

56:69F=7BCF FC7BA?@< 
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ენა:   ქართული, გერმანული

პოეტი და მთარგმნელი ნორბერტ ჰუმელტი თავის ლირიკაში პოეტურ 
ტრადიციებს იკვლევს და ახალ ფორმებსაც ცდის. ერნესტ ვიხნერი პოეტური 
კრებულებისა და მოთხრობების ავტორია, ასევე გამომცემელი და მთარგმნელი 
- პირველ რიგში, რუმინული ენიდან. პოეტი, მთარგმნელი და 
აღმოსავლეთმცოდნე გიორგი ლობჟანიძე პოეზიის ნომინაციაში არაერთი 
ჯილდოს მფლობელია. ერნესტ ვიხნერის პოეზიას ცხადი მტკიცებები, მოკლე 
პაუზები და მკვეთრი ფინალი ახასიათებს, როდესაც ესა თუ ის აზრი სრულიად 
მოულოდნელი ანტითეზითაა გამძაფრებული. რატი ამაღლობელი თავის 
ლექსებში ალიტერაციით, ლინგვისტური კაზმულობითა და სიტყვებისა და 
ბგერების რიტმული გამეორებით თამაშობს. ნიკა ჯორჯანელი თავის ლექსებში 
ხშირად კაცობრიობის ისტორიას უფიქრდება და შინაგანი სიცარიელიდან 
გამოსავალს შემოქმედებით აზროვნებაში ეძებს. ეკა ქევანიშვილის 
თანამედროვე პოეზია მეტწილად სოციალურ და გენდერულ საკითხებს, 
თანამედროვე სამყაროს, გლობალურ და ლოკალურ ომებს ეხება.                              .                           

მოდერატორი:  პაატა შამუგია

BLACK SEA CONNECTIONS D MODERN EUROPEAN 
POERTY NIGHT

 

PART I
Norbert Hummelt (Germany), 
Nika Jorjaneli (Georgia),  
Eka Kevanishvili (Georgia)

Moderator:  Paata Shamugia Language:  German, Georgian

Poet and translator Nobert Hummelt’s poetry explores poetic traditions and 
experiments with new forms. Ernest Wichner is the author of poetry collections and 
short stories, as well as an editor and translator, primarily from Romanian. His poems 
are characterized by clear statements, terse cuts, and abrupt endings, where a meaning 
can be surprisingly reinforced by an anticlimax. Poet, translator, and orientalist Giorgi 
Lobzhanidze has been awarded numerous national and international prizes for his 
poetry. In his poetic texts, Rati Amaglobeli draws on Eastern lyrical forms while playing 
with alliteration, linguistic ornamentation, and repetition of words and sounds. Nika 
Jorjaneli’s verses are often reflections on the history of humanity and a search for a way 
out of inner emptiness through creative thinking. Eka Kevanishvili’s contemporary 
poetry is mainly devoted to social issues, gender issues, the modern world, and global 
and private wars.                                                       .
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-."#/0. I
Норберт Гумельт (Німеччина) , 
Ніка Джорджанелі    (Грузія), 
Ека Каванішвілі  (Грузія)

-."#/0. II
Ґіорґі Лобжанідзе (Грузія), 
Ернст Віхнер  (Німеччина), 
Раті Амаґлобелі  (Грузія)

Модератор:   Паата Шамуґія

Поезія поета й перекладача Ноберта Гумельта досліджує поетичні традиції та 
експериментує з новими формами. Ернст Віхнер є автором збірок поезії та 
коротких оповідань, а також є редактором і перекладачем з румунської. Поет, 
перекладач та орієнталіст Ґіорґі Лобжанідзе був нагороджений численними 
національними та міжнародними поетичними преміями.
Для поезії Ернста Віхнера характерні чіткі формулювання, лаконічні скорочення 
та різкі обриви, де смисли можуть бути парадоксально підсилені банальними 
закінченнями. Раті Амаґлобелі у своїх текстах послуговується східними 
ліричними формами, граючись з алітераціями, мовними прикрасами і 
повторюваннями слів і звуків. Вірші Ніки Джорджанелі  часто є міркуваннями 
про історію людства й пошуками виходу з внутрішньої порожнечі через творче 
мислення. Сучасна поезія Еки Кеванішвілі здебільшого присвячена соціальним і 
гендерним питанням, сучасному світові, глобальним і особистим війнам.        .     

Мова: грузинська, німецька

Location: Batumi Summer Theater, Central Boulevard

Локація: Батумській літній театр, Центральний Бульвар

PART II
Giorgi Lobzhanidze (Georgia),  
Ernest Wichner (Germany), 
Rati Amaglobeli (Georgia)

07.10

21:00-22:30

Friday
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დისკუსია ოსტაპ სლივინსკისთან (უკრაინა)

მოდერატორი:  ეკა ქევანიშვილი
ენა:  ქართული, უკრაინული

მისამართი: ბათუმის საზაფხულო თეატრი, ცენტრალური ბულვარი

ლვოვის რკინიგზის სადგურზე, სადაც რუსეთის აგრესიას 
სამხრეთიდან დასავლეთ უკრაინაში გამოქცეული 
ადამიანები ხვდებიან, ლტოლვილთა თავშესაფარში თუ 
ქუჩაში - ოსტაპ სლივინსკი ადამიანთა საუბრის ნაკუწებს 
კრეფს და ჩესლავ მილოშის „მსოფლიო. ადგილობრივი 
პოეზიის“ სტრიქონებთან ერთად „ომის ლექსიკონში“ 
აერთიანებს. სწორედ ამ წიგნით წარდგება ის 
ფესტივალის მონაწილეთა წინაშე.                       .

DICTIONARY OF WAR

 

Ostap Slyvynsky (Ukraine)

Moderator:  Eka Kevanishvili
Language:  Ukrainian, Georgian

Whether at the train station in Lviv, through which people 
fleeing from east to west during the Russian war of aggression 
on Ukraine, whether in emergency shelters or on the street – 
Ostap Slyvynsky has captured fragments of monologues 
everywhere and processed them along the lines of Czesław 
Miłosz’s »The World. A Naïve Poem« as a »Dictionary of War«, 
which he presents.                               .
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Остап Сливинський (Україна)

Модераторка:   Ека Кеванішвілі
Мова: 

Чи то на вокзалі у Львові, через який проходили люди, які 
тікали зі сходу на захід під час загарбницької війни Росії 
проти України, чи то в аварійних сховищах чи на вулиці – 
Остап Сливинський усюди  фіксував уривки монологів і 
опрацьовував їх у руслі Чеслава Мілоша »Світ. Наївна 
поема» як «Словник війни», який він представляє.

українська, грузинська

Location: Batumi Summer Theater, Central Boulevard

Локація: Батумській літній театр, Центральний Бульвар

08.10

15:00-16:00

Saturday
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ლაშა ბუღაძე, იური ანდრუხოვიჩი (უკრაინა), 
რატი ამაღლობელი, ჰალინა კრუკი (უკრაინა), 
პაატა შამუგია, ია კივა (უკრაინა)
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მოდერატორი:  ლაშა ბაქრაძე
ენა:  ქართული, უკრაინული

მისამართი: ბათუმის საზაფხულო თეატრი, ცენტრალური ბულვარი

უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის მრავალთვიანი ომის 
პირობებში კვლავაც გრძელდება დისკუსია იმის შესახებ, 
თუ როგორ უნდა დასრულდეს ეს კონფლიქტი - 
სამშვიდობო მოლაპარაკებებით თუ მხოლოდ და 
მხოლოდ დასავლელი პარტნიორების მხარდაჭერით 
უკრაინის გამარჯვების ხარჯზე. მონაწილეები ისაუბრებენ 
თუ როგორი იქნება მსოფლიო უკრაინაში ომის შემდეგ.

იური ანდრუხოვიჩი მონაწილეობას მიიღებს ონლაინ

  H?Z6. GE?976= ;<:
 

დისკუსია ოლეჰ კოცარევთან (უკრაინა)

მოდერატორი:  ეკა ქევანიშვილი
ენა:  ქართული, უკრაინული

მისამართი: ბათუმის საზაფხულო თეატრი, ცენტრალური ბულვარი

პოეტი, პროზაიკოსი, მთარგმნელი და კრიტიკოსი ოლეჰ 
კოცარევი ამჟამად ჩეხურ ფონდ „ქარონის“ საკონტაქტო 
პირია, რომელიც უკრაინელ ხელოვანებს ომის პირობებში 
დახმარებას უწევს. თავის ესეისტურ ტექსტში ის აღწერს 
ოკუპანტებისაგან გათავისუფლებულ ბუჩაში თავის 
დაბრუნებას. ის აღწერს იმ მცირე, მაგრამ ღრმა 
ცვლილებებს, რის გამოც ეს ადგილი ომამდელ სახეს 
აღარასოდეს დაიბრუნებს.             . 

16:00-17:00

BUCHA: VISITING HOME

 

Oleh Kotsarev (Ukraine) online

Moderator:  Eka Kevanishvili
Language: Ukrainian, Georgian

Location: Batumi Summer Theater, Central Boulevard

Poet, writer, translator, critic, and journalist Oleh Kotsarev is 
currently the contact person for the Czech Charon Foundation, 
which is helping Ukrainian artists during the war. In his 
essayistic text, he describes his return to Bucha after its 
liberation from the occupiers. He meticulously records the 
smallest, but profound changes that will prevent this place 
from ever returning to the way it was before the war.                 
.                  

K0U$: ! LJ4"I)  0+J3$
 Олег Коцарев (Україна) онлайн

Модераторка:  Ека Кеванішвілі

Локація: Батумській літній театр, Центральний Бульвар

Поет, письменник, перекладач, критик і журналіст, Олег 
Коцарев є наразі контактною особою Чеської фундації 
«Харон», яка допомагає українським митцям під час війни. 
В есеїстичному тексті Коцарев описує повернення до Бучі 
після звільнення від окупантів. Він ретельно фіксує ледь 
помітні, проте глибокі зміни, які ніколи не дадуть цьому 
місцю бути таким, як до війни                 .                 

Мова: українська, грузинська

PANEL DISCUSSION: THE FUTURE OF THE 
WORLD AFTER THE WAR IN UKRAINE

 

Lasha Bugadze (Georgia), Paata Shamugia (Georgia), 
Halyna Kruk (Ukraine), Rati Amaglobeli (Georgia),  
Yuri Andrukhovych (Ukraine) online, Iya Kiva (Ukraine)

Moderator: Lasha Bakradze
Language: Ukrainian, Georgian

Location: Batumi Summer Theater, Central Boulevard

After many months of Russia’s war against Ukraine, the debate 
about how to bring the conflict to an end is just as alive as it 
was at the beginning – through peace negotiations or 
exclusively through a Ukrainian victory with the help of 
Western partners. The participants will discuss the possible  
scenarios of the future  for the world.                                  .  

17:00-18:30
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Лаша Буґадзе (Грузія), 
Юрій Андрухович (Україна) онлайн, 
Раті Амоґлобелі (Грузія), Галина Крук (Україна),  
Паата Шамуґіа (Грузія), Ія Ківа (Україна) 

Модератор:  Лаша Бакрадзе

Локація: Батумській літній театр, Центральний Бульвар

Після багатомісячної війни Росії проти України питання про 
те, як покінчити з цим конфліктом,  стоїть так само гостро, як 
це було й на початку: шляхом мирних перемовин чи 
винятково через українську перемогу з допомогою західних 
партнерів. Учасники дискусії розглядають сценарії 
майбутнього.    .

Мова: українська, грузинська

08.10
Saturday
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 გენრი დოლიძე, როინ აბუსელიძე, დიანა ნაკაიძე 

მოდერატორი:  მარიამ კორინთელი
ენა:  ქართული

მისამართი: ბათუმის საზაფხულო თეატრი, ცენტრალური ბულვარი

2022 წლის ოდესის მე-8 საერთაშორისო ლიტერატურულ 
ფესტივალს ახალგაზრდა ქართველ, ბათუმელ პოეტთა 
შემოქმედების საღამო დაასრულებს; ბათუმი 
შავიზღვისპირა ქალაქია, რომელსაც ომში გახვეული 
უკრაინის ქალაქქ ოდესისგან ათასი კილომეტრი 
აშორებს.           .

19:00-20:30

NEXT GENERATION – YOUNG POETS OF BATUMI 

 

Genri Dolidze (Georgia), Roin Abuselidze (Georgia), 
Diana Nakaidze (Georgia)

Moderator: Mariam Korinteli
Language: Georgian

Location: Batumi Summer Theater, Central Boulevard

The 8th international literature festival odesa will conclude 
with the presentation of texts by young Georgian authors in 
Batumi, a city on the Black Sea coast, a thousand kilometers 
away from the embattled Ukrainian metropolis of Odesa.             
.
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Генрі Долідзе, Роін Абузелідзе, Татя Надарешвілі,
Діана Накаідзе  (Грузія)

Модераторка:  Маріам Корінтелі

Локація: Батумській літній театр, Центральний Бульвар

Восьмий Одеський міжнародний фестиваль 2022 
завершиться презентацією текстів молодих грузинських 
авторів в Батумі, місті на березі Чорного Моря за тисячу 
кілометрів від своєї батьківщини, яка знаходиться в зоні 
бойових дій.                .

Мова:  грузинська

დაიბადა 1988 წელს ბათუმში. დაამთავრა ბათუმის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჟურნალისტიკის ფაკულტეტი. 
გამოსცა  ოთხი პოეტური კრებული: „ოცდაერთის გამოღმა და 
ოცდაერთის გაღმა“, „ოცდათვრამეტი და სამი ხაზი“, 
„დარბაზი“, „მიწის მსხვერპლი პოეტი“. როინ აბუსელიძე 
არის მრავალი ლიტერატურული პრემიის მფლობელი, მათ 
შორის წინანდლის პრემიის. მისი ლექსები თარგმნილია 
ინგლისურ, გერმანულ, სომხურ, ბერძნულ, თურქულ და 
რუსულ ენებზე.                                              .
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Народився в 1988 році в Батумі. Закінчив факультет 
журналістики Університету імені Шота Руставелі. Опублікував 
4 збірки поезії: «За межами двадцяти одного і вдалині 
двадцять один», «Тридцять вісім і ще три рядки», «Хол», 
«Жертва земного поета». Роін Абуселідзе є лауреатом низки 
літературних премій, зокрема Премії Цинанадалі. Поезії Роіна 
Абуселідже перекладені англійською, німецькою, 
вірменською, грецькою, турецькою та російською мовами.              
. 

ROIN ABUSELIDZE 
Georgia
Born in 1988 in Batumi, Roin Abuselidze graduated from Batumi 
Shota Rustaveli State University, Faculty of Journalism. He has 
published four poetry collections: »Beyond Twenty-one and Afar 
Twenty-one«, »Thirty-eight and Three More Lines«, »The Hall«, 
and »Victim of the Earth Poet«. Abuselidze is the recipient of a 
number of literary prizes, including the Tsinandali Award. 
Abuselidze’s poems have been translated into English, German, 
Armenian, Greek, Turkish, and Russian.                  .

08.10
Saturday
'()*#+

)*+*',



 PROGRAM | !"#$"%&%  | პროგრამა 
2022

 PROGRAM | !"#$"%&%  | პროგრამა 
2022

#$"* )2)3.4*-./
./0123
Поет і перекладач Раті Амаґлобелі народився в 1977 році в 
Тбілісі, навчався в Тбіліському державному університеті. Його 
вірші з’являлися в антологіях і часописах від 1994 року. 
Амаґлобелі відомий перформансами, які й зробили його 
зіркою сучасної поезії в Грузії та за її межами. Перекладав 
Ґете, Морґенштерна, Ніцше, Рільке, Цвєтаєву, Ахматову та 
Бродського грузинською мовою. Живе в Тбілісі.                    . 
. 

RATI AMAGLOBELI
Georgia

© Writers' House of Georgia

The poet and translator Rati Amaglobeli, born in 1977 in Tbilisi, 
studied at Tbilisi State University. His poems have appeared in 
anthologies and magazines since 1994. Amaglobeli is known for his 
live performances, which made him a star of contemporary poetry 
in Georgia and beyond. He has also translated Goethe, Morgen-
stern, Nietzsche, Rilke, Tsvetaeva, Akhmatova, and Brodsky into 
Georgian. Amaglobeli lives in Tbilisi.                       .
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პოეტი და მთარგმნელი 1977 წელს თბილისში დაიბადა, 
სწავლობდა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. მისი 
ლექსები 1994 წლიდან იბეჭდებოდა ანთოლოგიებსა და 
ჟურნალებში. ამაღლობელი ცნობილია თავისი საჯარო 
გამოსვლებით, რითაც პოეზიის ვარსკვლავის სახელი 
საქართველოს ფარგლებს გარეთაც მოიპოვა. ქართულ ენაზე 
თარგმნა გოეთეს, მორგენშტერნის, ნიცშეს, რილკეს, 
ცვეტაევას, ახმატოვასა და ბროდსკის პოეზია. ცხოვრობს 
თბილისში.  .
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დაიბადა 1960 წელს დასავლეთ უკრაინის ქალაქ 
ივანო-ფრანკოვსკში, ის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი 
თანამედროვე უკრაინელი ავტორია. მისი პოეზია, პროზა და 
პუბლიცისტიკა 20 ენაზეა დაბეჭდილი. არის არაერთი 
საერთაშორისო ჯილდოს მფლობელი, მათ შორისაა: ჰერდერის 
პრემია 2001 წელს, ლაიფციგის წიგნის ბაზრობის პრემია 2006 
წელს და ჰანა არენდტის პრემია 2014 წელს. არის ენისა და 
პოეზიის გერმანული აკადემიის წევრი.           .                   .                     .
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Юрій Андрухович народився в 1961 році в Івано-Франківську. 
Наразі є одним з найвідоміших сучасних українських авторів. 
Його поезію, прозу та есеїстку було видано 20 мовами. Лауреат 
багатьох літературних премій, зокрема Премії Гердера (2001), 
Лейпцігського книжкового ярмарку за Європейське 
порозуміння (2006) та Премії Ханни Арендт (2014). Член 
Німецької академії мови і поезії.                       . 

YURI ANDRUKHOVYCH 
Ukraine
Yuri Andrukhovych, born in 1960 in Ivano-Frankivsk, Western 
Ukraine, is one of the best-known contemporary Ukrainian 
authors. His poetry, prose, and essays have been published in 
twenty languages. He has received numerous international 
awards, including the Herder Prize in 2001, the Leipzig Book Award 
for European Understanding in 2006, and the Hannah Arendt Prize 
in 2014. He is a member of the German Academy for Language and 
Poetry.   . 
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დაიბადა 1981 წელს, იზრდებოდა უნგრეთსა და უკრაინაში. 
სწავლობდა ინგლისურ ფილოლოგიასა და ლიტერატურას 
უჟგოროდის ეროვნულ უნივერსიტეტში. მუშაობდა რადიო და 
ტელეპროგრამების წამყვანად, რედაქტორად და 
ჟურნალისტად, ასრულებდა როლებს სატელევიზიო 
სერიალებში, მუშაობდა რუსეთის ფედერაციაში აშშ-ს 
საელჩოში. ლექსებსა და მოთხრობებს ბავშვობიდან წერს. 
არის „იამალას“ არაერთი წარმატებული სიმღერის, მათ 
შორის ცნობილი „1944“-ის ტექსტის ავტორი/ თანაავტორი. 
ხსენებულმა სიმღერამ უკრაინას 2016 წელს ევროვიზიის 
ფესტივალზე გამარჯვება მოუტანა. მისი პირველი რომანი 
2022 წლის მაისში დაიბეჭდა.                            .
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დაიბადა 1964 წელს ვაშინგტონში, იგი ისტორიკოსი და ჟურნალისტია. 
მუშაობა 1988 წელს ვარშავაში დაიწყო „ეკონომისტის“ 
კორესპონდენტად, საიდანაც ბერლინის კედლის დაცემის შესახებ 
რეპორტაჟი მოამზადა. წიგნისათვის „გულაგი: ისტორია“ (2003) 
პულიცერის პრემია დაიმსახურა, გარდა ამისა მრავალი სხვა ჯილდოც 
აქვს მიღებული. წერს ჟურნალისათვის „The Atlantic“, არის მოწინავე 
საერთაშორისო კვლევების ჯონ ჰოპკინსის სკოლის უფროსი 
მკვლევარი. ცხოვრობს პოლონეთში.                         .
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Арт Антонян народився в 1981 році, виріс в Угорщині та Україні. 
Вивчав англійську філологію та літературу в УжНУ. Працював 
радіо- і телеведучим, редактором і журналістом, знімався в 
телесеріалах, працював у пресслужбі посольства США в 
Російській Федерації. З дитинства пише вірші та оповідання. Є 
автором і співавтором текстів кількох успішних пісень співачки 
Джамали, включно з піснею «1944», яка принесла Україні 
перемогу на «Євробаченні» у 2016 році. Його перший роман 
вийшов у 2022 році.                       .

The author Art Antonyan, born in 1981, grew up in Hungary and 
Ukraine. He studied English philology and literature at Uzhhorod 
National University. He has worked as a radio and television 
presenter, editor, and journalist, acted in television series, and 
worked in the press service of the U.S. Embassy in the Russian 
Federation. He has been writing poetry and short stories since his 
childhood. He is the author and co-author of the lyrics of several 
successful songs by Jamala, including the epic »1944«. The song 
brought victory to Ukraine at the Eurovision Song Contest in 2016. 
His first novel was published in May 2022.             

ART ANTONYAN
Ukraine
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Енн Епплбом народилася в 1964 році у місті Вашингтоні. 
Історикиня, журналістка. Почала свою кар’єру як кореспондентка 
видання The Economist у Варшаві, звідки вела репортажі про 
падіння Берлінської стіни. Її книга «Гулаг: історія» (2003) 
отримала Пулітцерівську премію та інші нагороди. Веде колонку 
для видання The Atlantic та є дослідницею Міжнародної школи 
Джона Гопкінса. Енн Епплбом живе в Польщі.                . 
.  

ANNE APPLEBAUM
USA
Anne Applebaum, born in 1964 in Washington, D.C., is a historian and 
journalist. She began her career in 1988 as a correspondent for »The 
Economist« in Warsaw, from where she reported on the fall of the 
Berlin Wall. Her book »Gulag: A History« (2003) won her the Pulitzer 
Prize, among other awards. She works as a columnist for »The 
Atlantic« and is a senior fellow at the Johns Hopkins School of 
Advanced International Studies. Anne Applebaum lives in Poland.                         
.

©Maciej Zienkiewicz
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დაიბადა 1971 წელს თუნში. არის დრამატურგი, რომანისტი, 
პუბლიცისტი. მისი პიესები მსოფლიოს სხვადასხვა ქალაქში 
დაიდგა, რომანები კი ოც ენაზეა თარგმნილი. მის მიერ მიღებულ 
ჯილდოებს შორისაა: ბერლინის ლიტერატურული პრემია (2013), 
შვეიცარიული წიგნის პრემია (2014), ნიკოლას ბორნის პრემია (2015) 
და გეორგ ბიუხნერის პრემია (2019). ბერფუსი ენისა და პოეზიის 
გერმანული აკადემიის წევრია და ციურიხში ცხოვრობს.                  .
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დაიბადა 1977 წელს თბილისში. არის მწერალი, სატირიკოსი, 
დრამატურგი, პუბლიცისტი და ქართულ ტელე-რადიო-სივრცეში 
ლიტერატურული პროგრამების წამყვანი. ავტორია მრავალი 
რომანისა და პიესებისა, რომლებიც ევროპის არაერთი ქალაქის 
სცენაზე დაიდგა.  20 წლის ასაკში ლაშა ბუღაძე საქართველოში მას 
შემდეგ გახდა ცნობილი, რაც მისი მოთხრობა „პირველი რუსი“ 
საქართველოს პარლამენტში წაიკითხეს. რადგან მოთხრობაში 
ქართველი წმინდანის პირველ უიღბლო სექსუალურ 
გამოცდილებაზეა ლაპარაკი, ავტორის მისამართით ეკლესიისა და 
საზოგადოების მხრიდან არ წყდებოდა მუქარა. 2011 ლაშამ გაიმარჯვა 
BBC-ის  რადიოპიესების საერთაშორისო კონკურსში, ასევე მიღებული 
აქვს საბა, ილიაუნის პრემია და მწერალთა სახლის ლიტერატურული 
პრემია „ლიტერა“.                           .
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Народився в Туні в 1971 році. Драматург, новеліст та есеїст. 
Його п’єси ставляться по світу, його романи перекладено 
двадцятьма мовами. Серед нагород Берфуса — Літературна 
премія Берліна (2013), Швейцарська книжкова премія (2014), 
Премія Ніколаса Борна (2015) та Премія Ґеорґа Бюхнера (2019). 
Берфус є членом Німецької академії мови і поезії. Живе в 
Цюриху.      . 

Lukas Bärfuss, born in Thun in 1971, is a playwright, novelist, and 
essayist. His plays are performed around the world, and his 
novels have been translated into twenty languages. His awards 
include the Berlin Literature Prize (2013), the Swiss Book Prize 
(2014), the Nicolas Born Prize (2015), and the Georg Büchner Prize 
(2019). Bärfuss is a member of the German Academy for Language 
and Poetry and lives in Zurich.                          .

LUKAS BÄRFUSS 
Switzerland
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Народився в Тбілісі в 1977 році, художник-мультиплікатор,  
письменник, драматург, газетний колумніст, ведучий програм 
грузинського радіо й телебачення. Буґадзе є автором 
численних романів і п’єс, які ставилися багатьма 
європейськими театрами. Від початку 20-х років ім’я Буґадзе 
прогриміло на всю країну, коли його коротке оповідання 
«Перший росіянин» було прочитано в грузинському 
парламенті. В ньому описувався перший статевий досвід 
грузинського святого, і на автора накинувся шквал погроз від 
церкви й громадськості. Лаша є лауреатом міжнародної Премії 
ВВС 2011 року, а також Саба, Іліауні та Письменницького дому 
Літера Плюс.                           . 

LASHA BUGADZE 
Georgia
Born in Tbilisi in 1977, Lasha Bugadze is a cartoonist, fiction writer, 
playwright, newspaper columnist, and book program host on 
Georgian TV and radio. Bugadze is the author of numerous novels 
and plays that have been performed in many European cities. In his 
early 20s, Bugadze’s name spread across the country after his short 
story »The First Russian«  was read in Georgian Parliament. As it 
described the failed first sexual experience of a Georgian saint, a 
flood of threats was directed towards the author from the church 
and society. Lasha won the BBC’s International Playwriting Compe-
tition in 2011. He is also the recipient of the SABA award, the Iliauni, 
and the Writers’ House Litera Prize.                       .

©SoMe © Writers' House of Georgia
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მწერალი, მთარგმნელი და ლიტერატურის კრიტიკოსი, უკრაინელი 
დიპლომატი რაულ ჩილაჩავა დაიბადა 1948 წელს ზუგდიდის რაიონის 
სოფელ ჭითაწყაროში. გამოქვეყნებული აქვს 60-ზე მეტი პოეტური 
კრებული და თარგმანი (მათ შორის უკრაინული პოეზიის ქართული 
თარგმანები და პირიქით), ასევე სახელმძღვანელოები და ორი 
მონოგრაფია. წერს ქართულად და უკრაინულად. 2001 წელს ქართულ 
ენაზე გამოსცა უკრაინული პოეზიის ანთოლოგია. სხვა ტიტულებთან 
ერთად ატარებს უკრაინის დამსახურებული ხელოვანის წოდებასაც 
(1998). .
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Рауль Чілачава народився в 1948 році в Чітацкарі Зудідівського 
району Грузії, є українським дипломатом, поетом, перекладачем 
та літературним критиком. Є автором більш ніж 60 найменувань 
віршів, перекладів (з української грузинською й vice versa), 
творів нон-фікшн, двох монографій. Чілачава пише 
грузинською й українською. В 2001 році він видав антологію 
української поезії «Серпень». Чілачава окрім іншого, є 
заслуженим артистом України (1998).                       . 

RAUL CHILACHAVA
Georgia
Raul Chilachava, born in 1948 in Chitatskari, in the Zugdidi region of 
Georgia, is a Ukrainian diplomat, poet, translator, and literary critic. 
He has published more than sixty titles of poetry, translations (from 
Ukrainian to Georgian and vice versa), and nonfiction, as well as two 
monographs. Chilachava writes in Georgian and Ukrainian. In 2001, 
he edited the anthology of Ukrainian poetry »Serpen« (tr: Snake). 
Chilachava is, among others, a Merited Artist of Ukraine (1998).                               
.
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დაიბადა 1973 წელს თბილისში. ქართულ ენაზე თარგმნა ფიოდორ 
დოსტოევსკისა და დანიილ ხარმსის ნაწარმოებები. მისი რომანები 
და ესეები რელიგიურმა ექსტრემისტებმა დაწვეს, პრეზიდენტმა 
სააკაშვილმა კი გააკრიტიკა. თავდასხმების გამო 2012 წელს 
იძულებული გახდა, საქართელო დაეტოვებინა. 2014 წლიდან 
ბერლინში ცხოვრობს. რომანისათვის „ტურისტის საუზმე“ 2018 წელს 
“Brücke Berlin” პრემიით დაჯილდოვდა.                             .
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Заза Бурчуладзе народився в Тбілісі в 1973 році, перекладав 
грузинською  Федора Достоєвського та Даніїла Хармса. Його 
романи та есеї були спалені релігійними екстремістами й 
засуджені президентом Саакашвілі. Після подальших 
переслідувань він втік з Грузії в 2012 році, від 2014 мешкає в 
Берліні. Отримав кілька нагород за свої романи, зокрема, в 
2018 році отримав Берлінську премію Брюке за «Сніданок 
туриста»  .

Zaza Burchuladze, born in Tbilisi in 1973, has translated Fyodor 
Dostoevsky and Daniil Kharms into Georgian. His novels and 
essays were burned by religious extremists and denounced by 
President Saakashvili. After further attacks, he fled Georgia in 
2012 and has lived in Berlin since 2014. He has won several awards 
for his novels; in 2018, he received the Brücke Berlin Prize for 
»Touristenfrühstück« (tr: Tourist’s Breakfast).                      .

ZAZA BURCHULADZE
Georgia

© Ira koklozin ©Anda Krauze
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დაიბადა1988 წელს. დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი. 2010 წელს, მეგობრებთან ერთად გამოსცა პოეზიის 
პირველი კრებული ,,აბგდ“. 2011 წელს, გამოსცა პოეზიის კრებული 
,,მეცხრე ტალღა“, რომელსაც მოჰყვა კრებულები  „ახლოს ცასთან“ 
და „სევდიანი სალაღობო ბათუმს“. მიღებული აქვს მრავალი 
ლიტერატურული და თეატრალური პრემია. მისი პიესები იდგმება 
საქართველოს სხვადასხვა თეატრის სცენაზე.                    . 
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დაიბადა 1968 წელს ბუქარესტში. გეოლოგიისა და გეოფიზიკის კურსის 
გავლის შემდეგ მუშაობდა ჟურნალისტად რადიოებში „Free Europe“ და 
„Deutsche Welle“. მისი რომანი „Degete mici“ („პატარა თითები“, 2005) 
ჩაუშესკუს რეჟიმის გამოცდილებას ეხება. რომანი  »Toate bufniţele« 
(2013, „ყველა ბუ“) ასევე XX საუკუნის რუმინეთის ისტორიას ეხება. 
ცხოვრობს ბუქარესტში.                   .
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Народився в 1988 році. Закінчив Тбіліський Державний 
університет. В 2010 році разом із друзями опублікував першу 
поетичну збірку «ABCD». В 2011 опублікував збірку поезії 
«Дев’ятий вал». А потім «Близько до неба» та «Сумне свято в 
Батумі». Отримав кілька літературних та театральних премій. 
Його п’єси ставилися багатьма театрами Грузії.                       .

Born in 1988, Genri Dolidze graduated from Tbilisi State Universi-
ty. In 2010, together with friends, Dolidze published his first 
poetry collection, »ABCD«. In 2011, he published the poetry 
collection »Nine Wave«, which was followed by »Close to 
Heaven« and »Sad Holiday in Batumi«, He has won a number of 
different literary and theatrical prizes, and his plays have been 
staged in different theaters across Georgia.               .

GENRI DOLIDZE 
Georgia
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Філіп Флоріан народився в Бухаресті в 1968 році. Вивчав 
геологію та геодезію, працював, зокрема,  журналістом на 
Радіо «Вільна Європа» та «Німецька Хвиля». Його перший 
роман «Мізинці» (2005) звертається до досвіду часів 
диктаторства Чаушеску. Його роман «Всі є совами» (2013)також 
звертається до історії Румунії ХХ сторіччя. Живе в Бухаресті.

FILIP FLORIAN 
Romania

G0H0<23

Filip Florian was born in Bucharest in 1968. After studying geology 
and geophysics, he worked as a journalist at Radio Free Europe 
and Deutsche Welle, among others. His first award-winning novel, 
»Degete mici« (2005; Eng. »Little Fingers«, 2005), deals with experi-
ences under the Ceaușescu dictatorship. His novel »Toate 
bufniţele« (2013; tr: All the Owls) also examines 20th-century 
Romanian history. He lives in Bucharest.           .

©Mircea Struteanu
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სამხრეთ აფრიკის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი მწერალი 
დაიბადა 1963 წელს პრეტორიაში.  რომანისთვის „დაპირება“ 
მწერალი 2021 წელს დაჯილდოვდა ბუკერის პრემიით, ხოლო მის 
სხვა ნაწამოებებს, რომლებიც თექვსმეტამდე უცხოურ ენაზეა 
თარგმნილი, არაერთი ლიტერატურული ჯილდო აქვთ მიღებული. 
ამავდროულად, ის გახლავთ რამდენიმე პიესის ავტორიც. ამჟამად, 
დეიმონ გალგუტი ცხოვრობს კეიპტაუნში.               .
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პოეტი და მთარგმნელი 1962 წელს ნოისში დაიბადა. გამოსცა არაერთი 
პოეტური კრებული, მისი ლექსები დაჯილდოვდა პოეზიის ჰიოლტის 
პრემიით, როლფ დიტერ ბრინკმანის პრემიით, მონდზეს პოეზიის 
პრემიით, ქვემო რაინის ლიტერატურული პრემიით, რაინერ 
მალკოვსკის პრემიითა და სხვ. გერმანულ ენაზე თარგმნილი აქვს თ. ს. 
ელიოტის ლირიკული კრებულები „უნაყოფო მიწა“ და „ოთხი 
კვარტეტი“, არის უ. ბ. იეტსის გამომცემელი. ცხოვრობს ბერლინში, 
ასწავლის ლაიფციგის გერმანული ლიტერატურის ინსტიტუტში.              .
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Деймон Ґалґут, який народився в Преторії в 1963 році, є одним 
із найвідоміших авторів Південної Африки. Його роман 
«Обіцянка» був удостоєний Букерівської премії 2021, інші його 
літературні твори були номіновані на численні літературні 
премії та перекладені шістнадцятьма мовами. Крім своїх 
романів, Галгут написав кілька п'єс. Деймон Галгут живе в 
Кейптауні.     .

Damon Galgut, born in Pretoria in 1963, is one of South Africa's 
most renowned authors. His novel »The Promise« was awarded 
the Booker Prize 2021, his other literary works have been 
nominated for numerous literary awards and have been translat-
ed into sixteen languages. In addition to his novels, Galgut has 
written several plays. Damon Galgut lives in Cape Town.

DAMON GALGUT
South Africa

(J#K.#" M+2-.NF 
Поет і перекладач Норберт Гумельт народився в Нойсі  в 1962 
році, опублікував багато збірок поезії, за які отримав  Hölty 
Prize for Poetry Rolf Dieter Brinkmann Prize, Mondsee Poetry Prize, 
Lower Rhine Literature Prize, Rainer Malkowski Prize і багато 
інших. Перекладав німецькою Т.С, Еліота і є редактором поезій 
В.Б. Йєйтса. Живе в Берлині, викладає в Німецькому 
літературному інституті в Лейпцигу.               . 

NORBERT HUMMELT
 Germany

P2HCQQO<:

The poet and translator Norbert Hummelt, born in Neuss in 1962, 
has published numerous volumes of poetry, for which he has 
received the Hölty Prize for Poetry, the Rolf Dieter Brinkmann Prize, 
the Mondsee Poetry Prize, the Lower Rhine Literature Prize, and the 
Rainer Malkowski Prize, among others. He retranslated T.S. Eliot’s 
poetry cycles »The Waste Land« and »Four Quartets« into German 
and is the editor of the poetry of W.B. Yeats. He lives in Berlin and 
teaches at the German Literature Institute in Leipzig.

© Hartwig Klappert ©Laura Baginsili
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დაიბადა 1978 წელს. დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის უცხო ენებისა და ლიტერატურის ფაკულტეტი. არის 
პოეზიის 5 კრებულის ავტორი. მისი ლექსები შესულია თანამედროვე 
ქართულ და არაერთ უცხოურ ანთოლოგიაში. თარგმნილია 
ინგლისურ, რუსულ, გერმანულ, ფრანგულ, ებრაულ, იტალიურ და სხვა 
ენებზე. ხშირად იღებს მონაწილეობას ლიტერატურულ 
ფესტივალებში. არის საქართველოს კულტურის სამინისტროს 
ლიტერატურული პრემიის ლაურეატი წლის საუკეთესო პოეტური 
კრებულისათვის (2021).                   .
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დაიბადა 1979 წელს. 2002 წლამდე თბილისის უნივერსიტეტში 
ჟურნალისტიკის განხრით სწავლობდა. 2006 წლიდან  გამოაქვეყნა 
არაერთი პოეტური კრებული, 2013 წელს მიიღო პრესტიჟული პრემია 
„საბა“ საუკეთესო პოეტური კრებულისათვის. მისი ლექსები არაერთ 
ევროპულ ენაზეა თარგმნილი. 2008 წლიდან არის თბილისის 
რადიო-თავისუფლების კორესპონდენტი. მისი ლექსები, სხვა 
თემებთან ერთად, ეხება სოციალურ პრობლემატიკასა და გენდერის 
საკითხებს, ასევე გლობალურ და პირად ომებს.                                . 
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Ніка Джорджанелі народився в 1978 році. Закінчив факультет 
західноєвропейських мов і літератур Тбіліського Державного 
університету. Є автором п’яти поетичних збірок. Його поезії 
включені в різноманітні антології та перекладені 
англійською, російською, німецькою, французькою, 
італійською, мовою іврит та іншими. Переможець нагороди 
«Найкраща книжка року» Міністерства культури Грузії.              .                
. 

Nika Jorjaneli was born in 1978. He graduated from the Faculty of 
Western European Languages   and Literature at Tbilisi State 
University. He is the author of five poetry collections. His poems 
are included in various Georgian and foreign poetry anthologies. 
His poems have been translated into English, Russian, German, 
French, Hebrew, Italian, and other languages. He was the winner 
of the Best of the Year award from the Georgian Ministry of 
Culture (2021)                   .

NIKA JORJANELI 
Georgia
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Ека Кеванішвілі народилася в Тбілісі в 1979 році, вивчала 
журналістику в місцевому Державному університеті до 2002 
року. В 2006 році опублікувала кілька збірок поезії отримала 
престижну премію САБА за кращу збірку поезії 2013 року. Її 
вірші перекладалися кількома європейськими мовами. Була 
кореспонденткою Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода в Тбілісі 
від 2008 року. Її поезії звертаються до тем соціальних хвороб, 
гендерної проблематики, глобальних та приватних воєн та 
інших тем.                        . 

EKA KEVANISHVILI 
Georgia

./0123

Eka Kevanishvili, born in Tbilisi in 1979, studied journalism at the 
local State University until 2002. Since 2006, she has published 
several volumes of poetry, and received the prestigious SABA 
award for the best volume of poetry in 2013. Her poems have been 
translated into several European languages. She has been a 
correspondent for Radio Free Europe/Radio Liberty in Tbilisi since 
2008. Her poems address social ills, gender issues, and global and 
private wars, among other topics.                   .

© Writers' House of Georgia © Writers' House of Georgia
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პოეტი, მთარგმნელი და ჟურნალისტი ია კივა დაიბადა 1984 წელს 
დონეცკში, სწავლობდა ფილოლოგიასა და გრაფიკულ დიზაინს. მისი 
ლექსები, თარგმანები და წერილები იბეჭდება როგორც მშობლიურ, 
ისე უცხოურ პერიოდიკასა და ანთოლოგიებში. მისი ლექსები 
თარგმნილია 15 ენაზე. კივას თარგმნილი აქვს მარინა გალინას, 
დმიტრი სტრუსევის და ლესიკ პანასიუკის ტექსტები. 2021 წელს ის 
გახდა პოლონეთის კულტურის მინისტრის პროგრამის „Gaude 
Polonia“ სტიპენდიატი. 2014 წლიდან მოყოლებული ცხოვრობს კიევში 
.
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პოეტი, პროზაიკოსი და ლიტერატურათმცოდნე ჰალინა კრუკი 
დაიბადა 1974 წელს ლვოვში. პირველი ორი ლირიკული კრებულით 1996 
წელს გაიმარჯვა უკრაინულ ლიტერატურულ კონკურსში „პრივიტანია 
ჟიტია“ და მიიღო გრანოსლოვის პრემია. ასევე წერს საბავშვო 
ლექსებსა და პროზას და 2003 წელს საბავშვო ლიტერატურის 
საერთაშორისო კონკურს Step by Step-ში პირველი ადგილი დაიკავა. 
ჰალინა კრუკმა უკრაინულ ენაზე თარგმნა არაერთი მხატვრული 
ტექსტი პოლონურიდან, რუსულიდან და ბელორუსულიდან. ცხოვრობს 
ლვოვში.                 .

*I S/A)
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Поетеса, перекладачка і журналістка Ія Ківа народилася в 
Донецьку в 1984 році, вивчала філологію і графічний дизайн. Її 
вірші, переклади і огляди з’являються як у національних, так і 
в зарубіжних антологіях. Її вірші було перекладено 15 мовами. 
Перекладала твори Марії Галіної, Дмитра Струсева та Лесика 
Панасюка. Була стипендіаткою програми Gaude Polonia 
Польського Міністерства Культури в 2021 році. Живе в Києві від 
2014 року.                       . 

Poet, translator, and journalist Iya Kiva, born in Donetsk in 1984, 
studied philology and graphic design. Her poems, translations, 
and reviews have appeared in both domestic as well as foreign 
magazines and anthologies. Her poems have been translated into 
fifteen languages. Kiva’s translations include works by Maria 
Galina, Dmitry Strotsev, and Lesik Panasyuk. She was a scholar-
ship recipient of the Polish Ministry of Culture’s Gaude Polonia 
program in 2021. She has lived in Kyiv since 2014.               .

IYA KIVA 
Ukraine 

L$/%($ S?+S
Поетеса, письменниця, літературознавець Галина Крук 
народилася у Львові в 1974 році, стала лауреаткою конкурсів 
Привітання Життя та Гранослов. У 1996 році вийшли дві її 
дебютні збірки поезії. Також пише поезію й прозу для дітей, 
отримала першу премію міжнародного конкурсу дитячої 
літератури Крок за кроком. Перекладає з польської, російської 
та білоруської українською. Живе у Львові.           . 

HALYNA KRUK 
Ukraine

89/:;<:

Poet, writer, and literary scholar Halyna Kruk, born in Lviv in 1974, 
won the Ukrainian literary competition Ptyvitannia Zhyttia and the 
Granoslov Prize in 1996 with her first two collections of poetry. Kruk 
also writes children’s poetry and prose, and was awarded first prize 
in the Step by Step international children’s book competition in 
2003. Kruk has translated numerous works from Polish, Russian, 
and Belarusian into Ukrainian. She lives in Lviv.      .

© Private © Laskin
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პოეტი, მწერალი, ჩეხურიდან მთარგმნელი და ჟურნალისტი ოლეჰ 
კოცარევი დაიბადა 1981 წელს ხარკოვში, არის საგამომცემლო სახლ 
„სმოლოსკიპის“ პრესტიჟული ლიტერატურული პრემიის ლაურეატი, 
თავისი ლექსებისათვის ასევე მიღებული აქვს პრემია „მოლოდე 
ვინო“ და სხვა. მისი ტექსტების თარგმანები გამოქვეყნდა ევროპულ 
ჟურნალებსა და ანთოლოგიებში. იულია სტახივსკასთან ერთად 
გამოსცა 1910-30 წლების უკრაინული ავანგარდული პოეზიის 
ანთოლოგია. ცხოვრობს ხარკოვში.                         .
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დაიბადა 1978 წელს კიევში. უკრაინაში ცნობილია როგორც პოეტი და 
სპორტის კომენტატორი. სწავლობდა კიევის ეროვნულ ტექნიკურ 
უნივერსიტეტში, მუშაობდა ინჟინრად, იურისტად, კარატეს 
მწვრთნელად და ტელეწამყვანად. მიღებული აქვს არაერთი 
სპორტული ჯილდო. მისი ლექსები რიტმულად ახლოსაა 
სლემ-პოეზიასთან, მათში იგრძნობა ავტორის სპორტთან კავშირი.

J/.L S4W)?-A
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Поет, письменник, перекладач з чеської та журналіст, Олег 
Коцарев народився в Харкові в 1981 році, отримав престижну 
українську літературну премію видавництва «Смолоскип», 
премію «Молоде вино» та інші за свою поезію. Переклади його 
віршів друкувалися в часописах і антологіях Європи. Разом із 
Юлією Стахівською редагував антологію українських 
авангардних поетів 1910-1930 років. Живе в Харкові. 

Poet, writer, Czech translator, and journalist Oleh Kotsarev, born 
in Kharkiv in 1981, has received the prestigious Ukrainian literary 
prize of the publishing house Smoloskyp, the Molode Vyno prize, 
and others for his poems. Translations of his texts have also 
appeared in European magazines and anthologies. Together with 
Julia Stakhivska, he is the editor of an anthology on Ukrainian 
avant-garde poetry from 1910-1930. He lives in Kharkiv.

OLEH KOTSAREV 
Ukraine 

+3%"#J .)1+FS/>
Дмитро Лазуткін народився у 1978 році в Києві, він відомий в 
Україні як поет і спортивний коментатор. Навчався у Київській 
політехніці, працював інженером, юристом, тренером з карате 
і модератором на українському телебаченні. Його вірші схожі 
на слем-поезію, а в їхній динаміці відчувається близькість 
поета до спорту.                        .

DMYTRO LAZUTKIN
Ukraine

89/:;<:

Dmytro Lazutkin, born 1978 in Kyiv, is known in Ukraine as a poet 
and sports reporter. He studied at the Kyiv National Technical 
University and worked as an engineer, lawyer, karate trainer, and a 
presenter on Ukrainian television. He has also received various 
sports awards. His poems are rhythmically reminiscent of slam 
poetry techniques and reveal Lazutkin’s connection to sports. 

© Private © Bozhko
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დაიბადა 1974 წელს. დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აღმოსავლეთმცოდნეობის 
ფაკულტეტი სემიტოლოგიის სპეციალობით. 1996 წელს 
სასწავლებლად გაემგზავრა ირანში, თეირანის უნივერსიტეტის 
თეოლოგიის ფაკულტეტის რელიგიებისა და მისტიკის 
განყოფილებაზე. 2005 წელს  დაიცვა სადოქტორო დისერტაცია 
თემაზე „იესო და მარიამი ყურანში“. გამოქვეყნებული აქვს მრავალი 
თარგმანი არაბულიდან და სპარსული ენებიდან. არის ბევრი 
სამეცნიერო ნაშრომისა და გამოკვლევის ავტორი და მრავალი 
ლიტერატურული პრემიის ლაურეატი, მათ შორის სამჯერ მიენიჭა 
პრემია „საბა“. მისი ლექსები თარგმნილია გერმანულ, იტალიურ, 
ლიტვურ, არაბულ და სხვა მრავალ ენაზე.                

<6>?H 5!&%VU' 
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პოლონელი მწერალი და მთარგმნელი იაკუბ მალეცკი დაიბადა 1982 
წელს კოლოში, თავდაპირველად წერდა რომანებს საშინელებათა და 
ფანტასტიკის ჟანრში, შემდეგ უფრო რეალისტური ტექსტების წერა 
დაიწყო. მის მიერ მიღებულ ჯილდოებს შორისაა იეჟი ჟულავსკის 
პრემია და შლაკფას პრემია. ორიგინალური ტექსტების წერის 
პარალელურად პოლონურ ენაზე თარგმნის ინგლისურენოვან 
ლიტერატურას, მათ შორის, ფენტეზის ჟანრის ნაწარმოებებს. 
ცხოვრობს ვარშავაში.                 .

a*J#a* .4*R)>/01-
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Народився в 1974 році, закінчив Тбіліський Державний 
університет імені Іване Джавахішвілі, факультет Східних мов, 
спеціалізувався по семітології. В 1996 році вчився в Ірані на 
відділенні релігієзнавства і містицизму факультету теології 
Тегеранського університету. В 2005 році захистив докторат по 
темі «Ісус і Марія в Корані». Публікував багато перекладів з 
арабської та перської мов. Лобжанідзе є автором багатьох 
академічних праць і досліджень. Лауреат багатьох 
літературних премій, включаючи САБА, яку отримав тричі. Його 
поезії перекладалися німецькою, італійською, литовською, 
арабською та багатьма іншими мовами.                . 

Born in 1974, Giorgi Lobzhanidze graduated from the Faculty of 
Oriental Studies at Tbilisi State University with a major in Semitol-
ogy. In 1996, he went to Iran to study at the Department of 
Religions and Mysticism, Faculty of Theology, at Tehran University. 
In 2005, he defended his doctoral thesis on the topic »Jesus and 
Mary in the Qur’an«. He has published many translations from 
Arabic and Persian. Lobzhanidze is the author of a number of 
scientific papers and researches. He is a laureate of many literary 
prizes, and is also a three-time SABA winner. His poems have been 
translated into German, Italian, Lithuanian, Arabic, and many 
other languages.                .

GIORGI LOBZHANIDZE
Georgia

I,0K 2).-WNSBY 
Польський письменник і перекладач Якуб Малецький, який 
народився в Коло в 1982 році, спочатку писав романи в жанрі 
жахів і фентезі, поки не звернувся до більш реалістичних 
творів. Його численні нагороди включають Премію 
Єжи-Жулавського та Премію Шльонкфа. Окрім письменницької 
діяльності, він перекладає з англійської на польську, зокрема 
кілька фантастичних творів. Автор живе у Варшаві.

JAKUB MAZECKI
Poland 

LSTUV:

Polish writer and translator Jakub Małecki, born in Koło in 1982, 
initially wrote novels in the horror and fantasy genres until he 
turned to writing more realistic works. His numerous awards 
include the Jerzy Żuławski Award and the Śląkfa Award. In addition 
to his writing, he translates from English into Polish, including 
several fantasy pieces. The author lives in Warsaw          .   
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ქართველი მწერალი, აქტივისტი და მკვლევარი, თამთა მელაშვილი 
დაიბადა 1979 წელს. 2010 წელს გამოცემულმა მისმა პირველმა 
რომანმა „გათვლა“ განსაკუთრებული წარმატება მოიპოვა. 2011 წელს 
რომანი დაჯილდოვდა ლიტერატურული პრემიით „საბა“, 2013 წელს კი 
- გერმანული პრემიით  “Deutscher  Jugendliteraturpreis”. თამთა 
მელაშვილის რომანები თარგმნილია გერმანულ, რუსულ, იტალიურ, 
ხორვატულ, ლიტვურ, მაკედონიურ და ალბანურ ენებზე. 
მონაწილეობა აქვს მიღებული არაერთ სამწერლო სარეზიდენციო 
პროგრამაში. . 
.    
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დაიბადა 1988 წელს თბილისში. სწავლობდა ილუსტრაციასა და 
გრაფიკულ დიზაინს თბილისის სამხატვრო აკადემიაში, შემდეგ 
მუშაობდა ხატვის მასწავლებლად და ბავშვთა არტ-თერაპევტად. 
2009 წლიდან მოღვაწეობს, როგორც დამოუკიდებელი 
ილუსტრატორი და 2011 წლიდან გამოსცემს საკუთარ სურათებიან 
წიგნებს.  2016 წელს, კოლეგებთან ერთად, დააარსა არტ-სტუდია 
„ილუსტრატორი“. სამშობლოს გარეთ ცნობილი გახდა თავისი 
წიგნით „ძილი ნებისა“, რომელიც რამდენიმე ენაზე ითარგმნა. მისი 
კიდევ ერთი წიგნი „Tina hat mut“  2020 წელს გამოიცა შვეიცარიაში. 
წიგნმა 2021 წელს ტროისდორფის საბავშვო წიგნების კონკურსში 
მეორე ადგილი მოიპოვა.                         . 
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Народилася в 1979 році, грузинська письменниця, активістка,  
дослідниця. Її перший роман «Підтасовка» (2010) мав 
величезний успіх. У 2011 році «Підтасовка» отримала премію 
САБА, а в 2013 – «Deutscher Jugendliteraturpreis”. Романи Тамти 
Мелашвілі перекладені німецькою, італійською, російською, 
хорватською, литовською, македонською та албанською 
мовами. Брала участь у кількох письменницьких резиденціях.  

Born in 1979, Tamta Melashvili is a Georgian writer, activist, and 
researcher. Her first novel, »Counting Out«, published in 2010, was 
received with great acclaim. In 2011, »Counting Out« was awarded 
the SABA, and in 2013, the German Youth Literature Award. Melash-
vili’s novels have been translated into German, Italian, Russian, 
Croatian, Lithuanian, Macedonian, and Albanian. She has partici-
pated in several residency programs for writers.             .

TAMTA MELASHVILI 
Georgia
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Татья Надарейшвілі народилася в Тбілісі в 1988 році. Вивчала 
ілюстрацію та графічний дизайн в Тбіліській Державній 
Академії Мистецтв, а згодом працювала як учитель малювання 
й дитячий арт-терапевт.  Від 2009 року є незалежним 
ілюстратором, а від 2011 публікує власні ілюстровані книжки. 
Від 2016 року є співзасновником торгової марки «Ілюстратор» 
зі студією й концептуальним магазином. Здобула відомість за 
межами своєї країни завдяки книзі «Schlaf Gut», яку було 
перекладено кількома мовами. Ще одну книгу Татьї 
Надарейшвілі «Tina hat Mut» було видано в 2020 році в 
Швейцарії. Ця книга зайняла друге місце  дитячої книжкової 
премії Труасдорф в 2021 році.                 . 

TATIA NADAREISHVILI
Georgia

 ./0123

Tatia Nadareishvili was born in Tbilisi in 1988. She studied illustra-
tion and graphic design at the Tbilisi State Academy of Arts and 
then worked as a drawing teacher and children’s art therapist. She 
has been a freelance illustrator since 2009 and has published her 
own picture books since 2011. She co-founded the label Illustrator, 
comprised of a studio and concept store, in 2016. She became 
known outside her home country with the book »Dsili nebissa« 
(2017; Eng. »Sleep Like Me«, 2021), which has been translated into 
several languages. Another book by Nadareishvili – »Bambukis 
tewrschi« (tr: Nina is Brave) was published in German in 2020 in 
Switzerland. The book took second place in the Troisdorf Picture 
Book Award 2021.                          .

© Writers' House of Georgia© Writers' House of Georgia
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დაიბადა 2001 წელს, შუახევის მუნიციპალიტეტის სოფელ 
მაწყვალთაში. სკოლის დასრულების შემდეგ, 2019 წელს, სწავლა 
გააგრძელა ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტში, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე, 
ინგლისური ფილოლოგიის მიმართულებით. 2018 წელს გაიმარჯვა 
მცირე პროზისა და მინიატურის კონკურსში ,,ზღვაური“. 
გამარჯვებულია ლიტერატურული კონკურსისა ,,პეგასი-2020“ იმავე 
წელს ჰქონდა თავისი ნახატების პირველი გამოფენა ღია სივრცეში. 
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დაიბადა 1980 წელს პოლტავის მახლობლად სოფელ ველიკა 
ბაჰაჩკაში. მისი პროზა მეტწილად ასახავს ისეთ ეგზისტენციურ 
გამოცდილებებს, როგორიცაა შიმშილი, დაბერება, ავადმყოფობა, 
სისუსტე, უიმედობა, გაუცხოება, შთამბეჭდავად გვიხატავს 
სიყვარულის წარმავალობას, ტკივილს, მწარე იმედგაცრუებას. 2000 
წელს ოსოკა გახდა ახალგაზრდა ავტორების გრანოსლოვის 
საერთაშორისო ლიტერატურული კონკურსის გამარჯვებული. ასევე 
მუშაობს ლიტერატურულ თარგმანებზეც. ოსოკა უკრაინის მწერალთა 
კავშირის წევრია და ცხოვრობს პოლტავაში.                .

+*$($ >)S)/01-
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Народилась в 2001 році в Мацквалта, неподалік від Шуахеві. 
Закінчила сільську школу, в 2019 році вступила на 
гуманітарний факультет Батумського Державного університету 
імені Шота Руставелі на спеціальність англійська філологія. В 
2018 році перемогла в конкурсі малої прози «Згваурі». 
Отримала «Пегасі-2020», в тому ж році мала першу виставку 
свого малярства під відкритим небом.            . 

Diana Nakaidze was born in 2001, in Matskvalta, Shuakhevi munici-
pality. After successfully completing her rural school education, 
she has been studying English philology in the Faculty of Human-
ities at Batumi Shota Rustaveli State University since 2019. She 
was the winner of the short prose and flash fiction competition 
Zgvauri in 2018. She won the Pegasi Prize in 2020, the same year 
she had her first public exhibition of paintings.          . 

DIANA NAKAIDZE
Georgia

4.#L*& 4,4S)
Сергій Осока народився у 1980 році у Великій Багачці поблизу 
Полтави. Він розповідає історії, як правило, про екзистенційні 
переживання, як-от голод, старіння, хвороби, слабкість, 
безнадія та відчуження, потужно описуючи минущість любові, 
біль і гіркий смак розчарування. Осока став переможцем 
міжнародного літературного конкурсу молодих авторів 
»Гранослов-2000«. Він також працює як літературний 
перекладач.    .

SERHIY OSOKA
Ukraine

89/:;<:

Serhiy Osoka was born in 1980 in Velyka Bahachka, near Poltava. 
His prose stories are generally about existential experiences like 
hunger, ageing, disease, weakness, hopelessness, and alienation, 
with powerful descriptions of the transience of love, pain, and the 
bitter taste of disappointment. Osoka was a winner at the 
Granoslov-2000 international literary competition for young 
authors. He also works as a literary translator. Osoka is a member 
of the Ukrainian Writers’ Association and lives in Poltava.

© Ali-Ghatdschi
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დაიბადა 1974 წელს საფრანგეთში, ნიცაში. არის მწერალი, 
ვიზუალური ხელოვანი, მთარგმნელი და ლიტერატურული 
კრიტიკოსი. ინტენსიური საარქივო კვლევების საფუძველზე 
გამოაქვეყნა კრებულები ანრი მიშოსა და ვ. გ. ზებალდის შესახებ, 
ასევე თარგმნა და გამოსცა ვალტერ ბენიამინის თხზულებები. მისი 
წერის მანერა დოკუმენტური პოეზიის ჟანრზეა ორიენტირებული. 
არის ფრანგული ლიტერატურის პროფესორი ბერნის უნივერსიტეტში.
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დაიბადა 1959 წელს იუგოსლავიაში, სწავლობდა გერმანისტიკას, 
ესპანოლოგიასა და ზოგად ლიტერატურათმცოდნეობას ზაგრებსა 
და მიუნსტერში. თავდაპირველად, მუშაობდა უცხო ენის 
მასწავლებლად და რედაქტორად. დღეს ცხოვრობს ციურიხში, არის 
ლიტერატურის მთარგმნელი, რომანების, რადიოპიესებისა და 
არაერთი საბავშვო წიგნის ავტორი, რითაც საერთაშორისო 
წარმატება მოიპოვა. მისი რომანი „გმირი“ 2020 წელს შვეიცარიის 
ლიტერატურულ პრემიაზე იქნა ნომინირებული, მიღებული აქვს 
არაერთი ლიტერატურული ჯილდო.        .

3M#*./2 H/S 
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Народилася в Ніці, Франція, в 1974 році, письменниця, діячка 
образотворчого мистецтва, перекладачка і літературний 
критик. Ґрунтуючись на інтенсивній роботі в архіві, 
опублікувала есей про Анрі Мішо та В. Г Себалда, регагувала й 
перекладала твори Вальтера Беньяміна. Її письмо орієнтовано 
та документалізмі. Пік є професором французької літератури в 
Бернському університеті.                    . 

Born in Nice, France, in 1974, Muriel Pic is a writer, visual artist, 
translator, and literary critic. Based on intensive archival work, she 
has published essays on Henri Michaux and W. G. Sebald and 
edited and translated Walter Benjamin. Her writing is oriented 
toward the documentary poem. Pic is a professor of French 
literature at the University of Bern.             .

MURIEL PIC 
Switzerland

,$#/ ?[2)>>

Народився в Югославії в 1959 році, вивчав німецьку та 
іспанську, а також історію літератури в Загребі й Мюнстері, 
працював вчителем мови та редактором. Зараз живе в 
Цюріху, є літературним перекладачем і автором романів, 
радіоп’єс та численних дитячих книжок, популярних у світі. 
Його роман «Герой» було номіновано на Швейцарську 
книжкову премію 2020, а також він отримав кілька нагород за 
свою творчість.                .  

KARL RÜHMANN 
Switzerland 

?BCDE:/23

Born in Yugoslavia in 1959, Karl Rühmann studied German, 
Spanish, and general literature in Zagreb and Münster and was 
initially a language teacher and editor. Today, he lives in Zürich 
as a literary translator and author of novels, radio plays, and 
numerous internationally successful children’s books. His novel 
»Der Held« (tr: The Hero) was nominated for the Swiss Book Prize 
2020, and he has also received several awards for his work.          .  

© Franz_Noser© Lise-Broyer
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დაიბადა 1983 წელს აფხაზეთში, სწავლობდა თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტში. პოპულარობა მოიპოვა 2006 წელს წიგნით 
„ანტიტყაოსანი“ - შოთა რუსთაველის „ვეფხისტყაოსნის“ ერთგვარი 
ლიტერატურული ანტიპოდით. 2012 წელს მოიპოვა პრესტიჟული 
პრემია „საბა“ პოეტური კრებულისთვის „დაუჯდომელი“. იყო 
საქართველოს პენ-ცენტრის ხელმძღვანელი. შამუგია მუშაობს 
რედაქტორად სხვადასხვა გაზეთისათვის, წერს რეცენზიებს და 
კრიტიკულ ესეებს. ცხოვრობს თბილისში.                .  
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დაიბადა 1965 წელს ჰაიმანაში. თავდაპირველად სწავლობდა და 
მუშაობდა სამართლის განხრით. 1996 წელს თურქეთის პოლიციის 
მხრიდან გახდა ძალადობის მსხვერპლი. ის არის არაერთი 
ადამიანის უფლებათა დაცვის ორგანიზაციის წევრი და 
თანადამფუძნებელი. მისი პირველი რომანი „ჩრდილოეთი“ 2009 
წელს გამოქვეყნდა. სიონმეზი ასწავლიდა ლიტერატურას და 
სხვადასხვა დროს წერდა სტატიებს ბეჭდური გამოცემებისთვის. 2021 
წელს ის აირჩიეს საერთაშორისო პენ-ცენტრის პრეზიდენტად. 
ამჟამად ცხოვრობს სტამბოლსა და კემბრიჯში.                   .
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Паата Шамуґія народився в 1983 році в Абхазії, Грузія, навчався 
на філологічному факультеті Тбіліського державного 
університету. Здобув відомість у 2006 році книгою 
«Антиткаозані», римейку поезії «Витязь у тигровій шкурі» 
Шота Руставелі. Отримав престижну премію САБА за 
«Ахатістос» (2012). Паата Шамуґія був президентом 
грузинського PEN. Шамуґія працює редактором у журналах, 
пише огляди й критичні есеї. Живе в Тбілісі.                     . 

Paata Shamugia, born in 1983 in Abkhazia, Georgia, studied at the 
Philological Faculty of Tbilisi State University. He rose to fame in 
2006 with the poem »Antitkaosani« (tr: Panther’s Skin), a literary 
counterpart to the medieval Georgian poem »The Knight in the 
Panther’s Skin« by Shota Rustaveli. He won the prestigious SABA 
award for »Akhatistos« (2012; tr: The Unsettled). Paata Shamugia 
was the president of the Georgian Pen. Shamugia works as an 
editor for various magazines and writes reviews and critical 
essays. He lives in Tbilisi.                                      . 

PAATA SHAMUGIA 
Georgia

K0#)$( ,->2-1 

Турецько-курдський письменник Бурхан Сенмез, який 
народився в Хаймані в 1965 році, спочатку вивчав право і 
працював юристом. У 1996 році він став жертвою насильства з 
боку турецької поліції. Він є членом та співзасновником 
кількох правозахисних організацій. Його перший роман 
«Kuzey» (tr. North) був опублікований у 2009 році. Сенмез 
викладав літературу та писав для незалежних газет. У вересні 
2021 року обраний президентом Міжнародного ПЕН-клубу. 
Живе в Стамбулі та Кембриджі.                  .

BURHAN SÖNMEZ
Turkey

Y0/CQQO<:

The Turkish-Kurdish writer Burhan Sönmez, born in Haymana in 
1965, first studied law and worked as a lawyer. In 1996 he was the 
victim of violence by the Turkish police. He is a member and 
co-founder of several human rights organizations. His first novel 
»Kuzey« (tr. North) was published in 2009. Sönmez taught 
literature and wrote for independent newspapers. In September 
2021 he was elected President of PEN International. He lives in 
Istanbul and Cambridge.                  

© Roberto gandola© Writers' House of Georgia
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დაიბადა 1979 წელს კნუროვში, მიეკუთვნება პოლონეთში 
სილეზიელთა ეროვნულ უმცირესობას. სილეზია და სილეზიური ენა 
მის ტექსტებში ხშირად მნიშვნელოვან როლს თამაშობს. პირველ 
ლიტერატურულ წარმატებას მიაღწია რომანით „მორფიუმი“ (2012, 
უკრ. „Морфій“, 2018). ტვარდოხის შემოქმედება არაერთი პრემიით 
დაჯილდოვდა, მათ შორისაა პრემია „პასპორტ პოლიტიკი“, „ნიკეს“ 
მკითხველთა სიმპათია, კოსცელსკის პრემია, სამუელ ბოჰუმილ 
ლინდეს პრემია და ბერლინის პრემია „ბრიუკე“. ცხოვრობს 
პილხოვიცესა და ვარშავაში.                  .
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ლიტერატურათმცოდნე და პოეტი დაიბადა 1978 წელს ლვოვში, 2009 
წლამდე გამოსცა ოთხი პოეტური კრებული, რომლებიც თერთმეტ 
ენაზე ითარგმნა. გამოსცა უკრაინული და ბელარუსული 
ლიტერატურის ანთოლოგია, იყო პოლონურ-გერმანულ-უკრაინული 
ლიტერატურული ჟურნალის, „რადარის“ რედაქტორი. სლივინსკი 
თარგმნის ინგლისურიდან, ბელარუსულიდან, ბულგარულიდან და 
პოლონურიდან. ოლგა ტოკარჩუკის „იაკობის წიგნების“ მისეული 
თარგმანი 2020 წელს დაჯილდოვდა პრემიით „ლვოვი - UNESCO-ს 
ქალაქი|“  “

J4"$- +,-.-/+01-2
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Літературознавець і поет Остап Сливинський народився у 
Львові в 1978 році. Починаючи з 2009 року опублікував чотири 
збірки поезії, які було перекладено одинадцятьма мовами. 
Укладав антологію української та білоруської літератури, а 
також редагував Польсько-німецько-український 
літературний журнал «Радар». Сливинський перекладає з 
англійської, білоруської, болгарської та польської мов. У 2020 
році його переклад «Книги Якова» Ольги Токарчук було 
відзначено літературною премією «Львів — місто ЮНЕСКО».

The literary scholar and poet Ostap Slyvynsky, born in Lviv in 1978, 
had published four volumes of poetry by 2009, which were 
translated into eleven languages. He was the editor of an anthol-
ogy of Ukrainian and Belarusian literature as well as the 
Polish-German-Ukrainian literary magazine »Radar«. Slyvynsky 
translates from English, Belarusian, Bulgarian, and Polish. His 
translation of Olga Tokarczuk’s »The Books of Jacob« received a 
recognition in the Lviv UNESCO City of Literature Award in 2020.            

OSTAP SLYVYNSKY
Ukraine

^.-$( FA)?04@

Народився у Кнурові, належить до меншини польських 
сілезців. Сілезія та сілезька мова грають у його творах 
особливу роль. Літературний успіх Твардоха почався із 
роману «Морфін» (2012, укр. переклад — 2018). Твардох був 
вшанований численними преміями, зокрема премією 
«Паспорт політики», премією читацьких симпатій «Ніке», 
Премією Кощеєльських, Премією Боґуміла Лінде та премією 
Брюке Берлін. Мешкає в Пільховіце та у Варшаві.            . 

SZCZEPAN TWARDOCH 
Poland

LSTUV:

Born in 1979 in Knurów, Szczepan Twardoch belongs to the Polish 
Silesian minority. Silesia and the Silesian language often play a 
special role in his works. He made his breakthrough with the 
novel »Morfina« (2012; tr. Morphine). Twardoch has been 
honored with numerous awards for his works, including the 
Paszport Polityki Prize, the Nike Audience Award, the Kościelski 
Award, the Samuel Bogumil Linde Prize, and the Brücke Berlin 
Prize. He lives in Pilchowice and Warsaw.                   .

© Private©Valentyn Kuzan 
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დაიბადა 1971 წელს საქართველოში, მისი მშობლიური ენაა 
გერმანული, სწავლობდა სამართალსა და საერთაშორისო 
ურთიერთობებს ვარშავაში. 2001 წლიდან მუშაობს ლიტერატურულ 
თარგმანებზე და გერმანულ ენაზე თარგმნა არაერთი ქართველი 
ავტორის ტექსტები, მათ შორის არიან: ეკატერინე ტოგონიძე, 
დათო ტურაშვილი, თეონა დოლენჯაშვილი, ლუკა ბაქანიძე და 
ზვიად რატიანი. ასევე ქართულ ენაზე აქვს თარგმნილი გაბრიელ 
გარსია მარკესის, ხორხე ლუის ბორხესის, უკანასკნელ ხანებში კი 
ოლგა ტოკარჩუკის და სხვათა წიგნები.                        . 
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დაიბადა 1981 წელს თბილისში, მისი ლიტერატურული დებიუტი 2011 
წელს შედგა და მას მერე ქართული ლიტერატურული სივრცის 
მნიშვნელოვანი ნაწილია. ის პირველი ქართველი მწერალია, ვინც 
თავის ნაწარმოებებში შეზღუდული შესაძლებლობის თემა წამოწია. 
მისმა წიგნებმა არაერთი ლიტერატურული პრემია მოიპოვა, მათ 
შორის, ორჯერ -  „საბა“.                                                      .

_,$".#%($ F434>/01-
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Народилась в 1981 році в Тбілісі, дебютувала як письменниця в 
2011 році і стала значущою постаттю на літературній сцені 
Грузії. Стала першою авторкою Грузії, яка звертається у своїй 
творчості до теми фізичного каліцтва. Отримала кілька 
нагород, а престижну САБА здобула двічі.              . 

Born in 1981 in Tbilisi, Ekaterine Togonidze made her debut as a 
writer in 2011 and has since made a significant mark on Georgia’s 
literary landscape. She was the first writer in Georgia to address the 
issue of physical disability in her works. She has received several 
awards for her work, including the prestigious SABA award twice                        
. 

EKATERINE TOGONIDZE
Georgia 

K$"I A4.F-?,

Kатя Волтерс народилася в Грузії, виросла в 
німецькомовному середовищі, вивчала право та міжнародні 
відносини у Варшаві. Від 2001 року є літературною 
перекладачкою. Переклала німецькою кількох грузинських 
авторів, зокрема Єкатерину Тоґонідзе, Дато Турашвілі, Теону 
Доленашвілі, Луку Баканідзе та Звіада Ратіані. Також 
перекладала німецькою Ґабріеля Ґарсія Маркеса, Хорхе 
Луїса Борхеса та — нещодавно — Ольгу Токарчук.                             
.

KATIA WALTERS 
Georgia, Germany

./0123, P2HCQQO<:

Tatia Walters, born in 1971 in Georgia, grew up speaking German 
and studied law and international relations in Warsaw. She has 
worked as a literary translator since 2001 and has translated 
several Georgian authors into German, including Ekaterine 
Togonidze, Dato Turashvili, Teona Dolenjashvili, Luka Bakanid-
ze, and Zviad Ratiani. She has also translated Gabriel García 
Márquez, Jorge Luis Borges, and most recently Olga Tokarczuk, 
among others, into Georgian.          .

©Mariam Skhirtladze © Writers' House of Georgia
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უკრაინელი მწერალი და ჟურნალისტი ჰალინა ვდოვიჩენკო 
სწავლობდა ფილოლოგიას ლვოვის ივან ფრანკოს ეროვნულ 
უნივერსიტეტში. მისი დებიუტი შედგა 2008 წელს რომანით „Pivyablu-
ka“ („ვაშლის ნახევარი“). 2015 წელს გამოვიდა პირველი ნაწილი მისი 
საბავშვო წიგნისა „36 და 6 კატა“, რომელიც ქუჩის კატების ამბავს 
მოგვითხრობს და რომელიც უკრაინული სკოლის უმცროსი და 
საშუალო კლასების საკითხავ პროგრამაში იქნა შეტანილი.

L$/%($ !+J!%U.(,J 

Українська журналістка і письменниця Галина Вдовиченко 
навчалася на філологічному факультеті Львівського 
національного університету імені Івана Франка. У 2008 році 
дебютувала романом «Пів’яблука». У 2015 році було 
опубліковано першу частину серії «36 і 6 котів» про пригоди 
бездомних котів, яка стала частиною програми початкової та 
середньої школи в Україні.                . 

HALYNA VDOVYCHENKO 
Ukraine

89/:;<: 

Ukrainian journalist and writer Halyna Vdovychenko studied 
philology at the Ivan Franko National University of Lviv. In 2008, 
Vdovychenko made her debut with the novel »Pivyabluka« (tr: 
Half of an Apple). In 2015, the first part of the trilogy »36 i 6 kotiv« 
(tr: 36 and 6 Cats), about the adventures of stray cats, was 
published; it was added to the reading program of Ukraine’s 
primary and secondary education system.                   .

© Private
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დაიბადა 1952 წელს ბანატში, რუმინეთში. 1975 წლიდან ცხოვრობს 
გერმანიაში. 1976 წელს ბერლინში დაიწყო გერმანისტიკისა და 
პოლიტოლოგიის შესწავლა, 1988 წელს გახდა ბერლინის 
ლიტერატურული სახლის თანამშრომელი, 2003 და 2017 წელს კი - 
მისი დირექტორი. ვიხნერი რამდენიმე პოეტური კრებულისა და 
მოთხრობების ავტორი, რედაქტორი და მთარგმნელია, თარგმნის 
პირველ რიგში რუმინული ენიდან. მის მიერ მიღებულ ჯილდოებს 
შორისაა იოჰან ჰაინრიხ ვოსის პრემია 2020.           ..       
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Born in 1952 in Banat, Romania, Ernest Wichner has lived in 
Germany since 1975. He studied German and political science in 
Berlin in 1976. He started working as a staff member of the Litera-
turhaus Berlin in 1988 and was its director in 2003 and 2017. 
Wichner has written volumes of poetry and short stories and 
works as an editor and translator, primarily from Romanian. His 
awards include the 2020 Johann Heinrich Voß Prize.               .

Народився в 1952 році в Банаті, Румунія, живе в Німеччині з 
1975 року. Вивчав германістику та політологію в Берліні в 1976 
році,  почав працювати співробітником Літературного будинку 
в Берліні у 1988 році та був його директором з 2003 по 2017 рік. 
Віхнер написав кілька книг поезії та оповідань, а також працює 
як редактор і перекладач, переважно з румунської. У 2020 році 
він отримав Премію Йоганна Генріха Фосса.            .

ERNEST WICHNER
 Germany

© Mircea Struteanu
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დაიბადა 1974 წელს სტარობილსკში, აღმოსავლეთ უკრაინაში 
მდებარე ინდუსტრიულ ქალაქში. დაამთავრა გერმანული და 
უკრაინული ფილოლოგიის ფაკულტეტი ხარკოვის უნივერსიტეტში და 
დაიცვა სადოქტორო დისერტაცია უკრაინული ფუტურიზმის თემაზე. 
ჟადანმა გამოსცა რვა პოეტური კრებული და რვა პროზაული წიგნი და 
უკრაინის ერთ-ერთ ყველაზე ცნობილ ავტორად ითვლება. 
ლიტერატურული შემოქმედების გარდა სერჰი ჟადანი ასევე აწყობს 
მუსიკალურ, ლიტერატურულ და პოეტურ ფესტივალებს, წერს 
სიმღერის ტექსტებს და ასრულებს სიმღერებს თავის ჯგუფ „სობაკი ვ 
კოსმოსი“-სთან ერთად. 2006 წელს მიიღო ჰუბერტ ბურდას პრემია 
ახალგაზრდა აღმოსავლეთევროპელი ავტორებისათვის. ცხოვრობს 
ხარკოვში.  .
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SERHIY ZHADAN 
Ukraine
Serhiy Zhadan was born in 1974 in Starobilsk, an industrial town in 
eastern Ukraine. He majored in German and Ukrainian studies in 
Kharkiv, and completed his doctorate with a dissertation on 
Ukrainian Futurism. Zhadan, who has published eight collections of 
poetry and eight volumes of prose, is considered one of Ukraine’s 
most popular authors. Aside from his literary work, Zhadan also 
organizes music, literature, and poetry festivals, writes song lyrics 
and sings in his band, Sobaki v Kosmosi. In 2006, he received the 
Hubert Burda Prize for young Eastern European poets. He lives in 
Kharkiv. .

Сергій Жадан народився в 1974 році в Старобільську, 
промисловому місті на Сході України. Він вивчав германістику та 
україністику у Харкові. Захистив дисертацію з теми українського 
футуризму. Жадан опублікував в Україні вісім поетичних та 
стільки ж прозових книг і є нині одним із найпопулярніших 
українських авторів. Окрім літературної діяльності, бере участь 
в організації музичних і літературних фестивалів, пише тексти 
пісень і співає з власним гуртом «Собаки в космосі». 2006 року 
Сергій Жадан отримав Премію Губерта Бурди для молодих 
поетів Східної Європи. Мешкає в Харкові.             .

© Hartwig Klappert
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