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Історія премії Drahomán Prize

Переклад — це наближення не лише мовне, але й культурне. Цей 
рух назустріч іншому дозволяє дослідити нове, обмінятися досві-
дом, перейнятися не знаним раніше і запропонувати діалог. Тож 
переклад є своєрідним інструментом культурної дипломатії. 

Зважаючи на це, для країни та її інституцій важливо підтримувати 
промоцію власної культури за кордоном і людей, які цьому спри-
яють, обираючи українську літературу як частину власного фаху 
і власної місії. 

Відзнака Drahomán Prize — це спосіб підтримати перекладачів 
і перекладачок української літератури іншими мовами світу й по-
казати, що їхня робота важлива і помітна для України. Цю Пре-
мію у 2020 році заснували Український інститут, Український ПЕН 
та Український інститут книги. 

«Якщо не знають культури країни, то не знають і її саму, — говорить 
письменник і президент Українського ПЕН Андрій Курков. — Це від 
початку Незалежності зрозуміли українські письменники й ті закор-
донні перекладачі, які з різних причин полюбили українську мову 
й культуру і були готові практично безкоштовно докладати зусиль, 
щоб наблизити найкращі твори наших авторів до іноземного чита-
ча». 

Для Українського інституту книги Премія Drahomán Prize стала 
продовженням обраної лінії з підтримки перекладачів і переклада-
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чок: у 2020 році Інститут запровадив ґрантову державну програму 
підтримки Translate Ukraine, і тільки за перший рік програма спри-
яла виданню 53 книжок українських авторів і авторок. 

Директорка Українського інституту книги Олександра Коваль за-
значає: «Наступним логічним кроком стало відзначення перекла-
дачів. Я вірю, що за кілька років завдяки нашим спільним зусиллям 
кількість перекладів творів наших авторів у світі значно зросте».

Українська книга вже стає більш помітною за кордоном: у 2013 році 
вийшло менше 10 перекладів з української, натомість у 2020 році 
їх було майже 200. Це важливо і для культурного обміну, і для про-
моції української культури за кордоном, її утвердження. 

Генеральний директор Українського інституту Володимир Шей-
ко в цьому контексті згадує про назву Премії: «Історично дра-
гоманами називали перекладачів при дипломатичних місіях. 
Перекладач — важлива фігура в культурній дипломатії, тому при-
родно, що Український інститут став співзасновником Drahomán 
Prize. Культурна присутність України у світі не може бути повно-
цінною без кваліфікованих перекладачів і якісних перекладів.  
Тож цією Премією ми відзначаємо не лише майстерність і досягнен-
ня, але й внесок у те, щоб Україну краще знали й розуміли за кор-
доном».

А президент Українського ПЕН Андрій Курков наголошує: «Сьогод-
ні, коли українських письменників перекладають у десятках країн, 
настав час підтримати перекладачів з української мови не тільки 
морально, але й за допомогою такого великого стимулу, як окре-
ма відзнака. Перекладач — це людина-інституція, яка все життя 
працює на обрану іноземну літературу. Ми хочемо, щоб українська 
література якнайчастіше ставала обраною і таким чином — більш 
відомою у світі». 

Премію Drahomán Prize вручають щорічно за високу перекладацьку 
майстерність і внесок у промоцію української літератури за кордо-
ном.
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Історія назви Drahomán Prize

Назва премії — Drahomán Prize — відсилає одразу до кількох зна-
чень. 

По-перше, вона співзвучна з прізвищем Михайла Драгоманова — 
українського публіциста, історика, філософа, літературознавця, 
фольклориста і громадського діяча, що жив у XIX столітті. 

По-друге, саме слово «драгоман» має значення, близьке до сучас-
ного «перекладач». 

Ось як пояснює вибір назви перекладач, член Капітули Премії Юрій 
Прохасько: «Маємо в парадигмі української культури неймовірно 
сприятливу збіжність, з якої береться виняткова семантична до-
дана вартість, що нею просто гріх не скористатися: етимологічну 
спорідненість поняття «драгоман» як «перекладач, тлумач і товмач, 
посередник, (культурний) дипломат, умілець і прислужник розумін-
ня і порозуміння» — і прізвища однієї з чільних постатей в каноні 
української історії ідей — Михайла Драгоманова.

Те, що ця нагорода не присвячена суто Драгоманову і не освячена 
безпосередньо його іменем, не перебуває під його покровом і по-
кровительством, — цілком очевидно. Втім, очевидно також: та об-
ставина, що Михайло Драгоманов є, власне, уособленням практи-
ки перекладати Україну світові, а світ — Україні, залучати, долучати 
Україну до світу, а світ — до України, конґеніально конотує з основ-
ною ідеєю та патосом цієї нагороди, дуже вдячно посилює багат-
ство, мерехтіння цих значень.

Добре, якщо обізнаний сучасник зможе відчитати всі ці сенси одра-
зу. Але й цілком достатньо, коли до нього промовлятиме з цієї назви 
бодай один: ідеться про перекладачів».
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Концепція конкурсу 

ЧОМУ СТВОРИЛИ DRAHOMÁN PRIZE

Відзнака Drahomán Prize вручається перекладачам і перекладач-
кам з української мови, які виявили високу професійну майстерність 
і роблять внесок у промоцію української літератури за кордоном. 

Одне із завдань Премії — заохотити й підтримати перекладачів і пе-
рекладачок, які виводять українську літературу на подекуди нові 
ринки й у незвідані досі інформаційні поля. Це – частина культурної 
дипломатії і один зі способів відкривати Україну світові. 

КОГО МОЖНА НОМІНУВАТИ НА ПРЕМІЮ

Номінувати на Премію можна перекладача або перекладачку 
з будь-якої країни світу, що мають у доробку принаймні один пе-
рекладений і виданий художній або документальний твір: це може 
бути і поезія, і проза, і репортажі, і драма, й есеїстика. 

Книжка, з якою номінують перекладача або перекладачку, має 
бути видана в закордонному видавництві протягом останніх 3 ро-
ків. Твір повинен не суперечити основним принципам організа-
цій-засновниць, тобто рівності для всіх, свободі слова та форму-
ванню міжкультурного діалогу.

Висувати кандидатуру на Премію можуть закордонні культурні 
інституції, дипломатичні установи, наукові центри, видавництва, 
творчі об’єднання та члени Капітули Премії.
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ЯК ОБИРАЮТЬ ЛАУРЕАТА ЧИ ЛАУРЕАТКУ

Хто отримає Премію, вирішує Капітула, що складається з 9 людей. 
До її складу входять письменники й письменниці, перекладачі та пе-
рекладачки, дослідники й дослідниці мови та літератури, культурні 
менеджери та менеджерки. Обов’язково до Капітули входять гене-
ральний директор Українського інституту, президент Українського 
ПЕН та директор Українського інституту книги. До консультацій та-
кож залучаються зовнішні експерти. 

Лауреата чи лауреатку Премії обирають у три етапи. Спершу укла-
дають довгий список номінантів і номінанток, з якого Капітула 
формує короткий список. Відтак анонімним голосуванням Капітула 
обирає переможця або переможницю, чиє ім’я оголошують під час 
церемонії в Києві. 

Лауреат або лауреатка отримують статуетку, створену художни-
цею Анною Звягінцевою, грошову винагороду в розмірі 2000 євро 
й додаткові можливості та промоцію від Українського інституту 
та Українського інституту книги  для подальшої роботи у сфері пе-
рекладу української літератури.

Довгий список номінантів  
і номінанток 2020 року

Перша премія Drahomán Prize містила 27 номінантів і номінанток, 
які перекладали 12 світовими мовами класичні й сучасні українські 
прозові твори, поезію та публіцистику — Володимира В’ятровича, 
Сергія Жадана, Олега Сенцова, Олеся Гончара, Оксану Кісь, Дзвін-
ку Матіяш та інших. 

Номінанти й номінантки представляють 14 країн: Німеччину, Фран-
цію, Велику Британію, Польщу, Чехію, Італію, Сербію, Грецію, Болга-
рію, Північну Македонію, США, Австралію, Бразилію, Ліван, Канаду.

1. Алессандро Акіллі (Alessandro Achilli) 
Переклав італійською книжку Маркіяна Камиша «Оформляндія, 
або Прогулянка в Зону» (Markijan Kamyš. Una passeggiata nella 
zona). Вийшла у видавництві Keller editore у 2019 році. 
Заявник: AISU (Італійська Асоціація Українських студій).
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2. Марк Андрейчик (Mark Andryczyk) 
Переклав англійською книжку «Біла крейда днів: Антологія серії 
"Сучасна українська література"» (The White Chalk of Days: The 
Contemporary Ukrainian Literature Series Anthology). Видавництво — 
Academic Studies Press, 2017 рік. 
Заявник: видавництво Academic Studies Press.

3. Уям Блекер (Uilleam Blacker)
Переклав англійською книжку «Жизня» Олега Сенцова (Oleg 
Sentsov. Life Went on Anyway). Вийшла друком у 2019 році у видав-
ництві Deep Vellum. 
Заявник: School of Slavonic and East European Studies, University 
College London.

4. Марія Вайсенбьок (Maria Weissenböck)
Переклала німецькою книжку Тані Малярчук «Забуття» (Tanja 
Maljartschuk. Blauwal der Erinnerung). Вийшла у видавництві 
Kiepenheuer & Witsch у 2019 році. 
Заявник: Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KG.

5. Лідія Волянська (Lidia Wolanskyj) 
Переклала англійською працю Оксани Кісь «Українки в ГУЛАГу: ви-
жити значить перемогти» (Oksana Kis. Survival as Victory: Ukrainian 
Women in the Gulag) для видавництва HURI, 2020 рік. 
Заявник: видавництво Harvard Ukrainian Research Institute (HURI) 
Publications.

6. Еміліо Ґавдида (Emilio Gaudeda)
Переклав португальською «Собор» Олеся Гончара (Oles Hontchar. 
Sobor). Книжка вийшла у 2018 році у видавництві Vitória Gráf. e Ed. 
Заявник: Посольство України в Бразилії.

7. Марцін Ґачковський (Marcin Gaczkowski) 
Двічі номінований з перекладами польською. 
Перша книжка — «Забуття» Тані Малярчук (Tania Malarczuk. 
Zapomnienie), що вийшла друком 2019 року у видавництві Warstwy. 
Друга — поетична збірка «Веселий цвинтар» Василя Стуса (Wasyl 
Stus. Wesoły cmentarz. Wiersze wybrane z lat 1959–1971). Вийшла ро-
ком пізніше у Kolegium Europy Wschodniej. 
Заявники: Stowarzyszenie Animacji Kultury Pogranicza Folkowisko, 
Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we 
Wrocławiu.

8. Клаудія Дате (Claudia Dathe) 
Номінована двічі з перекладами німецькою. 
Перший — поетична збірка «Антена» Сергія Жадана (Serhij Zhadan. 
Antenne), що вийшла у видавництві Suhrkamp у 2020 році. 
Друга книжка — «Казки мого бомбосховища» авторства Олексія 
Чупи (Oleksij Tschupa. Märchen aus meinem Luftschutzkeller) Вийшла 
роком раніше у видавництві Haymon.
Заявники: член Капітули Юрій Прохасько, видавництво Haymon 
Verlag.
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9. Ірина Дмитришин (Iryna Dmytrychyn)
Переклала французькою роман «Фелікс Австрія» Софії Андрухович 
(Sofia Andrukhovych. Felix Austria). Книжка вийшла у видавництві 
Éditions Noir sur Blanc у 2018 році. 
Заявник: видавництво Éditions Noir sur Blanc.

10. Жустін Донш-Горецька (Justine Donche-Horetska) 
Переклала французькою прозову книжку Дзвінки Матіяш «Історії 
про троянди, дощ і сіль» (Dzvinka Matiyash. Histoire sur les roses, la 
pluie et le sel). Вийшла у видавництві Bleu et Jaune у 2020 році. 
Заявник: видавництво Bleu et Jaune.

11. Богдан Задура (Bohdan Zadura) 
Переклав польською книжку Наталки Сняданко «Фрау Мюллер 
не налаштована платити більше» (Natalka Śniadanko. Frau Müller 
nie zamierza płacić więcej). Переклад вийшов друком у 2019 році 
у видавництві Warsztaty Kultury. 
Заявник: Warsztaty Kultury w Lublinie.

12. Анета Камінська (Aneta Kamińska) 
Переклала польською поетичну збірку Василя Голобородька 
«Веселка на стіні» (Wasyl Hołoborodko. Tęcza na murze). Книжка 
вийшла у 2020 році у Fundacja Duży Format. 
Заявник: Fundacja «Duży Format».

13. Рита Кіндлерова (Rita Lyons Kindlerová) 
Переклала чеською книжку Володимира В’ятровича «Україна. Іс-
торія з грифом “секретно”» (Volodymyr Vjatrovyč. Ukrajinské 20. 
Století. Utajované dějiny). Книжку надруковано у видавництві Praha: 
Academia у 2020 році. 
Заявник: видавництво Academia.

14. Анна Коженьовська-Бігун (Anna Korzeniowska-Bihun) 
Переклала польською працю «Сучасна українська драматургія. Від 
А до Я» (Współczesna dramaturgia ukraińska. Od A do JA). Книжка 
надрукована у видавництві Warszawa: ADiT у 2018 році. 
Заявник: Agencja Dramatu i Teatru.

15. Ярослав Комбіль (Јарослав Комбиљ) 
Переклав сербською книжку Івана Франка «Boa Constrictor» (Иван 
Франко. Boa Constrictor). Вийшла друком у видавництві Алма у 2019 
році. 
Заявник: Національна рада української національної меншини 
Сербії.

16. Катажина Котинська (Katarzyna Kotyńska) 
Переклала польською роман Вікторії Амеліної «Дім для Дома» 
(Wiktoria Amelina. Dom dla Doma). Вийшов у видавництві Warstwy 
у 2020 році. 
Заявник: Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences.

17. Александер Кратохвіл (Alexander Kratochvil)
Переклав німецькою прозову збірку Оксани Забужко «Сестро, се-
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стро» (Oksana Sabuschko. Schwestern. Ein Roman in Erzählungen). 
Надруковано у видавництві Klak Verlag у 2020 році. 
Заявник: Генеральне консульство України в Мюнхені.

18. Майкл Найдан (Michael Naydan) 
Переклав англійською книжку Олеся Ільченка «Розмова пе-
ред тишею» (Oles Ilchenko. Conversations Before Silence). Вийшла 
у Glagoslav Publications у 2017 році. 
Заявник: видавництво Glagoslav Publications B.V.

19. Марта Дарія Олійник (Marta Daria Olynyk)
Переклала англійською працю Ярослава Грицака «Франко та його 
спільнота» (Yaroslav Hrytsak. Ivan Franko and His Community). На-
друковано у видавництві Academic Studies Press and CIUS Press 
у 2019 році. 
Заявник: видавництво Academic Studies Press.

20. Лоренцо Помпео (Lorenzo Pompeo) 
Переклав італійською роман «Дванадцять обручів» Юрія Андру-
ховича (Jurij Andruchovyč. I dodici cerchi). Переклад вийшов у Del 
Vecchio Editore у 2017 році. 
Заявник: Salento Books (Besa Livio Muci editore).

21. Імадеддін Раеф
Переклав арабською «Бейрутські оповідання» Агатангела Крим-
ського (ك لغناتاغأ .ةيتوريب صصق. Вийшла у видавництві Ріяд Арра-
єс у 2017 році. 
Заявник: Посольство України в Ліванській Республіці.

22. Албена Стаменова
Переклала болгарською поетичну збірку «Листи в Україну» Юрія 
Андруховича (Юрий Андрухович. Писма до Украйна). Надрукова-
но у видавництві Парадокс у 2019 році. 
Заявник: Посольство України в Республіці Болгарія.

23. Оксана Терещенко (Οκσάνα Τερέσενκο) 
Переклала грецькою роман «Загадка гробниці» Миколи Хомича 
(Νίκολας Χόμιτς. Το μυστικό της σαρκοφάγου). Книжка вийшла у видав-
ництві Εκδόσεις Πνοή у 2019 році. 
Заявник: Посольство України в Грецькій Республіці.

24. Юрій Ткач (Yuri Tkach) 
Переклав англійською книжку «Круті часи» Остапа Вишні (Ostap 
Vyshnia. Hard Times). Вийшла у Glagoslav Publications у 2018 році. 
Заявник: Посольство України в Австралії.

25. Мірослав Томек (Miroslav Tomek)
Переклав чеською роман «Місто» Валер’яна Підмогильного 
(Valerjan Pidmohylnyj. Město). Книжка надрукована у видавництві 
Větrné mlýny у 2018 році. 
Заявник: Česká asociace ukrajinistů.
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26. Віра Чорний-Мешкова (Вера Чорниј-Мешкова)
Переклала македонською «Інтернат» Сергія Жадана (Сергиј Жа-
дан. Интернат). Книга вийшла у видавництві Матица македонска 
у 2019 році. 
Заявник: Посольство України в Республіці Північна Македонія.

27. Сергій Яковенко (Sergiy Yakovenko) 
Переклав англійською працю Тамари Гундорової «Післячор-
нобильська бібліотека. Український літературний постмодер-
нізм» (Tamara Hundorova. The Post-Chornobyl Library: Ukrainian 
Postmodernism of the 1990s). Вийшла друком в Academic Studies 
Press у 2019 році. 
Заявник: видавництво Academic Studies Press.

Історії фіналісток Drahomán 
Prize 2020 року

До короткого списку першої премії Drahomán Prize увійшли три пе-
рекладачки — Клаудія Дате, що працює з німецькою мовою, Рита 
Кіндлерова — з чеською та Катажина Котинська — з польською. 
Кожна з трьох перекладачок пройшла цікавий професійний та осо-
бистий шлях до перекладу з української. 

Клаудія Дате: діалог і пошук нового
Першою лауреаткою Drahomán Prize стала Клаудія Дате, перекла-
дачка з української на німецьку. Клаудія координує літературний 
переклад у Тюбінгенському університеті, а також працює над про-
єктами з розвитку громадянського суспільства в Німеччині та краї-
нах Східного партнерства. 

Клаудія Дате вивчала перекладознавство в Лейпцизькому універ-
ситеті, а саме переклад з російської та польської. Відтак у 90-х була 
лекторкою Німецької служби академічних обмінів у Казахстані 
та Україні, викладала в Київському політехнічному інституті техніч-
ний переклад. Тоді ж зацікавилася перекладом з української і взя-
лася за вивчення мови. 

Клаудія Дате переклала твори Юрія Андруховича, Оксани Забужко, 
Андрія Куркова, Тані Малярчук, Марії Матіос та інших українських 
авторів. А на здобуття Премії її номінували з німецькомовними пе-
рекладами поетичної збірки «Антена» Сергія Жадана та роману 
«Казки мого бомбосховища» Олексія Чупи. 
Ось як про Клаудію говорить Сергій Жадан: «Цікаво бачити, як вона 
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щоразу глибше занурюється в наш український контекст, відкри-
ває для себе нові пласти української поезії, літератури, відкриває 
для себе цей світ і перекладає його потім німецькою мовою. Ціка-
во порівнювати її роботи нульових років і сьогоднішні переклади — 
складний і надзвичайно успішний шлях».

Клаудія каже, що їй приємно працювати з українськими колега-
ми, авторами, культурознавцями, організаторами, а сам переклад 
української літератури порівнює з мандрівкою в незнайомі місця, 
де завжди можна відкрити щось нове й неочікуване. Та окрім ху-
дожнього задоволення, це ще й джерело знань про історію та сус-
пільство:

«У багатьох творах української літератури йдеться про тоталіта-
ризм і диктатуру ХХ століття, а також про боротьбу за свободу та де-
мократичні цінності. Для мене як для особи, що походить із колиш-
ньої НДР, досвід переходу та фундаментальних змін у суспільстві є 
одним з ключових у житті. Мені здається, що в багатьох європей-
ських країнах люди поки що знають замало про життя та наслідки 
радянської системи, а в літературі можна з цим ознайомитися з різ-
них позицій». 

Клаудії подобається українська література 1920-х, зокрема, по-
езія Михайля Семенка, різножанрова проза Майка Йогансена 
або ж роботи Софії Яблонської, яка ще сотню років тому відкривала 
мультикультурні жіночі перспективи.

Клаудія Дате каже, що переклад з української у Німеччині є ще й ад-
вокацією мови і у ньому найважливішим є діалог і процес обміну: 
«Цікаво та потрібно слухати інших, слухати голоси з інших країн, 
з інших культур, з іншим історичним досвідом. Слухати, обговорю-
вати, шукати розуміння. Європа є континентом із великою кількістю 
мов, культур, країн, але очевидно, що ми не можемо оволодіти всіма 
мовами, не можемо самі заглибитися в усі деталі історичного досві-
ду й пам’яті. Помітно, що брак доступу до мов та культур позбавляє 
нас розуміння та знання про інших. Тому я вирішила докластися 
до ознайомлення німецького суспільства з літературою, культурою, 
історичним та  сучасним розвитком України. Таким чином я хочу 
сприяти багатогранному уявленню про Україну за кордоном».

Рита Кіндлерова: стосунки й переклад
Рита Кіндлерова – одна з перших перекладачок з української 
на чеську, що змогла подолати несприйняття культур пострадян-
ського простору в Чехії. Наразі її переклади театралізовані й отри-
мали звучання на чеському радіо. Також Рита є членкинею Чеської 
асоціації україністів та Комітету Міжнародної літературно-мис-
тецької премії імені Пантелеймона Куліша.

Починати кар’єру перекладачки з української вона не планувала: 
хотіла вивчати візантійське мистецтво у Празі, та не мала можли-
вості. Після короткого періоду проживання у США, де Рита й заці-
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кавилася Україною через греко-католицьку громаду, вона почала 
сприймати цю країну як наступницю Візантії – так і обрала ново-
грецьку й українську філологію в Університеті Масарика (Брно). 

Рита послідовно доводить окремішність української культури від 
російської, і завдяки цьому чеською вийшов роман Оксани Забужко 
«Польові дослідження з українського сексу», а його авторка стала 
першою українською письменницею на книжковому ярмарку в Че-
хії. Окрім того, Рита перекладала тексти Юрія Винничука, Наталки 
Сняданко, Володимира В’ятровича. Саме з перекладом книжки ос-
таннього – «Україна: історія з грифом “секретно”» – її й номінували 
на здобуття Премії. 

Ось що каже автор про її роботу: «Нас познайомила Оксана Забу-
жко, і я подарував Риті свою книжку – тоді вона загорілась ідеєю 
видати її чеською мовою. Рита організовувала мені інтерв’ю в чесь-
ких медіа, щоб просувати ідею перекладу, шукала видавця, ресурси 
для видання – і врешті книжка стала можливою завдяки її неймо-
вірним старанням. Рита не просто перекладачка – вона і продю-
серка української культури в чеському світі». 

Сама Рита Кіндлерова каже, що Drahomán Prize є визнанням ба-
гаторічної роботи не тільки з перекладу, а й з оприлюднення і до-
несення української культури й історії. Вона вважає, що існування 
Премії дає їй і колегам надію на визнання як культурних диплома-
ток. Та все ж наголошує і на радості перекладу:

«Мені українська література подобається, і я думаю, що чеським чи-
тачам її бракує. Більшість людей саме через літературу краще ро-
зуміє історію, культуру іншої країни. Література, як і будь-яке мис-
тецтво, приносить нам частинку іншої культури, з якою ми можемо 
з’єднатися, а також нові емоції та досвіди. А що саме з неї візьмуть 
— питання до кожного з читачів». 

Катажина Котинська: не чорно-біле життя  
літератури
Катажина Котинська — перекладачка з української на польську. 
А крім того — літературознавиця, україністка, дослідниця культури 
(зокрема феномена Львова, про який написала дві книги), профе-
сорка Інституту славістики Польської Академії Наук. 

Навчаючись у школі, Катажина вивчала російську мову, як тоді було 
прийнято. Мріяла й надалі з нею працювати, адже зачарувалася 
кириличною абеткою і російською фонетикою. Та обираючи уні-
верситет, злякалася великого конкурсу на русистику, і, згадавши, 
як її вразила поїздка в Карпати і споглядання схожого і все ж такого 
відмінного від російського тексту, обрала україністику. 

Тепер переклад з української на польську — основа роботи Катажи-
ни. Вона переклала польською «Музей покинутих секретів» Оксани 
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Забужко, за що отримала нагороду «Анґелус для перекладача». 
Переклала також твори Юрія Андруховича, Миколи Рябчука, Ярос-
лава Грицака. Катажину Котинську номінували на Drahomán Prize 
з перекладом польською роману «Дім для Дома» Вікторії Амеліної. 

Вікторія Амеліна міркує: «Кожен перекладач – це найуважніший, 
найважливіший і, можливо, навіть найдобріший читач книжки. Ка-
тажина Котинська – незрівнянна читачка не однієї книжки не од-
ного письменника чи письменниці. І незрівнянна читачка для всієї 
української літератури. Для мене велике щастя, що мою книжку пе-
реклала саме вона».

Катажина Котинська каже, що переклад – не лише місія, а також 
і пригода. І переконана, що деякі українські книжки просто повин-
ні з’являтися польською мовою: «Боротися – це не моє, – говорить 
вона. – Я можу тільки підсипати піску в коліщатка тих, хто кричить, 
що українці – погані. Я не вмію вести дискусії, я можу тільки поклас-
ти на стіл “Дім для Дома”, “Забуття” і так далі, і сподіватися, що люди 
почнуть знайомство з українською культурою й Україною саме з чо-
гось цікавого, захопливого, того, що змушує ставити запитання, – 
а не з чорно-білих картинок, з яких зрозуміло, хто хороший, а хто 
поганий».
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Про організації-засновниці 

Український інститут — установа, що займається просуванням 
і зміцненням іміджу України у світі через культурну дипломатію. Та-
кож має на меті популяризацію української культури та формуван-
ня діалогу з різними країнами. Для цього команда Інституту ство-
рює міжнародні мистецькі проєкти, форуми, резиденції, медійні 
продукти, засновує премії.

Інститут заснований у 2017 році Кабінетом Міністрів України. Ге-
неральний директор Українського інституту — Володимир Шейко.

Е-mail для ЗМІ: press@ui.org.ua 
Е-mail: contact@ui.org.ua 
Адреса: Київ, вул. Інститутська, 20/8
Телефон: +380 44 299 97 47

Український ПЕН — письменницьке, журналістське, правозахис-
не та дослідницьке об’єднання. Український осередок є частиною 
Міжнародного ПЕН, заснованого століття тому, 1921 року. Це було 
перше міжнародне письменницьке згуртування, що обстоювало 
свободу слова та протидію дискримінації будь-яких форм. Це досі є 
пріоритетом організацій по всьому світу. 
Український ПЕН існує з 1989 року. Наразі об’єднує 138 письменни-
ків, журналістів, науковців, видавців, правозахисників, переклада-
чів. Президент Українського ПЕН — письменник Андрій Курков.

Е-mail: ukraine.pen@gmail.com
Адреса: Київ, вул. Межигірська, 21

Український інститут книги — державна установа при Міністерстві 
культури та інформаційної політики України, що займається про-
моцією читання, підтримує книговидавничу сферу та формує дер-
жавну політику у книжковій галузі. Державна установа проводить 
аналіз книжкового ринку, пропонує учасникам книжкової галузі 
ґрантові проєкти, наповнює новими виданнями публічні бібліоте-
ки. Також Інститут прагне популяризувати українську літературу 
за кордоном і стимулювати перекладацьку діяльність.

Директорка Українського інституту книги — Олександра Коваль. 

Е-mail: ubi@ubi.org.ua 
Адреса: м. Київ, вул. Лаврська, 9, корпус 20
Телефон: +38 (044) 290 20 45
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