
Басарія Етері Федорівна 

                      (письменниця, журналіст) (1949 – 2013) 

Етері Федорівна Басарія народилася 3 червня 1949 року 

в селі Кутолі Очамчинського району в Абхазії. У 1972 році 

закінчила факультет журналістики Московського державного 

університету ім. М. Ломоносова, а в 1973 році – Літературний інститут ім. М. 

Горького. 

З 1973 року мешкала у Києві. Працювала в прес центрі Інститута кібернетики, в 

журналі  «Кибернетика», журналістом у  засобах  масової  інформації. 

Почала друкуватися з 1972 року в журналі «Юность». Її повісті, оповідання 

неодноразово друкувались у  журналі «Радуга». Є авторкою книжок: «Птицам – 

небо» (1975); «На нашей стороне» (1977); «Великан и дельфин» (1979);. «Первые 

километры»; «Такая жаркая земля» (абхазькою, 1980); «Реджеб и его родичи» 

(1982); «Взгляд поверх ворот, выходящих на луг». (1985); «И говорили они до утра» 

(1986); «Щадящий режим»;  «Дым сказки»; «Дыдын и Мыдын» (1988); «На 

перекрёстке» (1989); «Нар» (1990); «Ги во владениях Обра» (2004); «Я читаю сам», 

«Принцесса и Чарик», «Велике прибирання», «З мамою в крамниці» (2008), «Ослик 

Сорри» (2009). Твори письменниці виходили англійською, абхазькою, італійською 

та німецькою мовами. 

Лауреат літературних премій ім. В. Короленка (1999) та ім. М. Гоголя за повість 

«Неправильный треугольник» (2008), дипломант Міжнародної премії ім. Ю. 

Долгорукого. 
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