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Mово! Пресвята Богородице  
мого народу!  

З чорнозему, рясту, любистку,  
м'яти, євшан-зілля, з роси,  

з дніпровської води, від зорі і  
місяця народжена! 

 
Мово! Мудра Берегине, що не 

 давала погаснути зеленому  
вогнищу роду нашого і тримала  

народ на небесному олімпі  
волелюбності, слави і гордого духу… 

 
Прости! Воскресни! Повернися!  

Возродися! Забуяй віщим і вічним 
Словом від лісів - до моря, від гір - до 

степів. Освіти від мороку і освяти  
святоруську землю.  

Русь - Україну возвелич! 
 Порятуй народ її на віки!  
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           Катерина Вакулівна 
Мотрич народилася 30 
листопада 1947 року в селі 
Васильків Шполянського 
району Черкаської області. 
Ніжна українська мова з 
дитячих літ вливалася в 
душу дівчинки цілющим 
напоєм. Згодом багатьох 
критиків вражатиме мова 
письменниці, а один із них 

прямо заявить: «У Катерини Мотрич досить 
багата мовна палітра. Вона сміливо залучає до 
літературного вжитку елементи колоритного 
полтавсько-черкаського діалектного куща». 
Повоєнне дитинство Катрусі не було легким. 
Довелося передчасно звикати до надмірної 
фізичної праці, допомагати рідним на городі та 
в хаті. Та дівчинка не занедбувала шкільної 
науки, проявляла себе в класі найздібнішою 
ученицею, вдумливою, здатною робити 
несподівано правильні висновки з усього 
вивченого й набутого. Відрізнялася вона від 
однолітків і тонким сприйманням 
навколишнього світу, співчутливістю до всього 
живого, добрими намірами в найскладніших 
дитячих ситуаціях, великою відповідальністю за 
свої вчинки. 

 У 1971 році Катерина Мотрич закінчила 
факультет журналістики Київського 
університету й почала працювати в пресі. Саме 
в цей час молода авторка надрукувала кілька 
своїх оповідань, а в 1978 році побачила світ її 
перша книга «Соняхи», за яку Катерину Мотрич 
прийняли до Спілки письменників. Згодом 
вийшли друком інші книги: «Перед храмом 
любові», «Час найкоротшої тіні», «Досвіток». 
Ці твори полюбилися не тільки українцям, вони 
були перекладені російською, молдавською, 
польською, словацькою, болгарською мовами та 
знайшли вдячних читачів за рубежем. 

 Катерина Мотрич піклувалася і 
піклується про талановиту молодь. Довгий час 
вона керувала літературною студією «Сонячні 
кларнети». Зараз Катерина Мотрич проживає в 
Києві, плідно працює, творить. 
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