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 Катерина  Калитко – українська    
поетеса, перекладачка, авторка поетичних 
збірок і прозових творів. Член НСПУ (2000) 
та Українського ПЕН. 
 Біографія 
 Народилася 8 березня 1982 року  у м. 
Вінниця, де й закінчила середню школу. У 
1999 – 2005 роках вивчала політологію та 
журналістику в Києво-Могилянський акаде-
мії. Зараз живе і працює у Вінниці та в Сара-
єві. 
 У 2017 році книжка Катерини Калит-
ко «Земля Загублених, або Маленькі страшні 
казки», що вийшла у «Видавництві Старого 
Лева», була відзначена премією «Книга року 

Бі-Бі-Сі – 2017». 
Поетична збірка «Ніхто нас тут не знає, і ми – нікого» присвячена психології 
людини на тлі значних історичних подій. Частина віршів написа-
на верлібром.  Збірка отримала премію «ЛітАкцент Року» (2019) у номінації 
«Поезія». 
 Творчість 
       Твори Катерини Калитко друкувалися в періодиці, зокрема у журналах 
«Світо-Вид», «Українські проблеми», «Молода Україна», «Кур'єр Кривбасу», 
«Radar», з'являлися в антологіях та альманахах: «Привітання життя», 
«Гранослов», «Початки. Антологія молодої поезії» (1998), «Молоде              
вино» (2000), «Колекція» (2001), «Українська поезія ХХ ст.» (2001), 
«Багатоголосся. Подільська поезія ХХ ст.» (2002), «Найкращі вірші про ко-
хання. Чоловічий примірник» (2007), «Дві тонни» (2007), «Чорне і червоне: 
Сто українських поеток ХХ сторіччя» (2011), «М'якуш. Антологія української 
смакової поезії» (2012) та інших. 
        У 17-річному віці перемогла в поетичному конкурсі «Гранослов» (1999). 
Лавреатка конкурсів «Гранослов» та «Привітання життя» ім. Богдана-Ігоря 
Антонича, конкурсу читаної поезії «Молоде вино», конкурсу видавництва 
«Смолоскип» та літературної премії «Благовіст». 
       У 2017 році книжка Катерини Калитко «Земля Загублених, або Маленькі 
страшні казки», що вийшла у «Видавництві Старого Лева», була відзначена 
премією «Книга року Бі-Бі-Сі –2017». 
      Поетична збірка «Ніхто нас тут не знає, і ми – нікого» присвячена        
психології людини на тлі значних історичних подій. Частина віршів написана 
верлібром. Збірка отримала премію «ЛітАкцент Року» (2019) у номінації 
«Поезія». 
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      Катівня. Виноградник. Дім :
[збірка віршів] / Катерина              
Калитко. – Львів: Видавництво 
Старого Лева. – 2014. – 143 с. : іл. 

      Ця книжка – як вино зі зболеної 
лози, пророслої на суворому ґрунті – 
про те, як тривожно дихається у      
спустошеному й виснаженому домі, 
про те, як тяжко він віднаходиться й 
гостро відчувається. Ці вірші – як те 
саме терпке вино – із землі, крові й 
повітря. Вони – про потребу жити й 
дихати, боятися й радіти, втрачати і 
створювати, про вміння цінувати біль 
за те найживіше, що він приносить із 
собою. Про те, що всі ми хочемо й   
повинні відшукати Дім, а в ньому – 
себе та своє терпке життя. 

      Ніхто нас тут не знає, і ми – нікого : 
[поезії] / Катерина Калитко. –
Чернівці : Meridian Czernowitz, [2019]. – 96 с. : 
іл.  
  
      Книжка Катерини Калитко – дуже суцільна: 
всуціль верліброва історія, розказана на одному 
довгому подиху. Про кордони свого, які неод-
мінно впізнаєш і будеш готовий захищати – а 
вони захистять тебе самим цим упізнаванням. 
Про уміння жити з власними шрамами, про    
сирітство серед рідних, про металевий запах 
зброї вночі. Про повітря, в якому розчинений 
час. Про смак мови, яка опікає язика й піднебін-
ня, коли різко ковтаєш її, справжню. 

      М. істерія : повість, оповідання /       
Катерина Калитко. – Київ : Факт, 2019 . – 
184 с. 
      Перша книга прози Катерини Калитко, 
яка вже зарекомендувала себе в сучасній  
українській літературі. Прості історії життя, 
любові, людських стосунків, з прикладу 
яких досліджується повна картина світу. 
Якими дорогами ми ходимо, якими            
почуттями керуємося, кого намагаємося   
зобразити, і кого при цьому обманюємо.    
Розкладаючи по поличках своє життя,        
намагаючись розібратися в його пристрої, чи   
зможемо ми знову зробити його цілісним, чи 
залишимося ми такими, як були? Ліричні, 
глибокі твори   молодої письменниці          
зачіпають найпотаємніше у наших душах. 

      Бунар : [збірка віршів] /           
Катерина Калитко. – Львів:        
Видавництво Старого Лева. – 2018. 
– 248 с. : іл. 
     Книжка, в якій поєднуються  лейт-
мотиви вкорінення і  дороги, війни й 
любові. Тексти,    написані впродовж 
чотирьох  воєнних           українських 
років, шукають слів для оновлених 
взаємин людини та її    питомої тери-
торії, для досвіду, який змінює і не 
проминає, врешті-решт – просто для 
розгублення. Книжка – старий коло-
дязь, у який заглядаєш і бачиш на по-
верхні води відображення тих, хто 
дивився в нього сто років тому. Оскі-
льки ж людські досвіди зазвичай по-
вторюються циклічно, зазирнути в 
такий колодязь особливо важливо – 
хоч і трохи лячно. 


