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«… краще недолежати. 

ніж перележати…» 
(Євген Гуцало) 

 

м. Краматорськ, 2022 р. 

Народився Євген Пилипович 

 Гуцало 14 січня 1937 року в селі 

Старому Животові (нині -

Новоживотів) Оратівського райо-

ну Вінницької області в родині 

сільських учителів. 

Після блискучого закінчення 

середньої школи, на початку 50-х 

років, найкращий школяр села 

вирішив вступати до Київського 

університету ім. Т.Шевченка на 

факультет журналістики, але не 

пройшов по конкурсу. 

Євген Гуцало, через рік, 

вступив уНіжині до педагогічного 

інституту ім. М.Гоголя. 

У 1959 закінчив філологічний 

факультет Ніжинського педагогі-

чного інституту. 

З 1961 року, Євген Гуцало 

почав працювати в «Літературній 

Україні», потім у видавництві 

«Радянський письменник». Пра-

цював у редакціях газет на Він-

ниччині, Львівщині, Чернігівщині 

В 1962 році вийшла друком 

перша його повноцінна — збірка 

оповідань «Люди серед людей» 

 Після поїздки до Франції ви-

дає книги «Яблуко з осіннього 

саду» (1964), «Скупана в любис-

тку» (1965) «Олень Август» 

(1966), «Хустина шовку земно-

го» (1966), «Запах кропу» (1969) 

та інші твори. 

Як наслідок, плідний вінни-

цький літератор Євген Гуцало 

ввійшов до плеяди українських 

письменників-шістдесятників. 

На початку 1970-х років ви-

ходять друком лірико-

психологічна повість «Дівчата на 

виданні», дилогія «Сільські 

вчителі» та «Шкільний хліб». 

Поважну частку творчого до-

робку письменника становлять 

твори для дітей: «Олень Август» 

(1965), «З горіха 

зерня» (1969), «Де-

ниско» (1973), 

«Саййора» (1980), 

«Пролетіли коні» 
(1984). Дві останні 

книжки удостоєні 

Шевченківської 

премії. 

У 1981 р. вийшла друком пе-

рша поетична збірка Є. Гуцала 

«Письмо землі». Далі 

з’являються книжки віршів «Час і 

простір» (1983), «Живемо на 

юрі» (1984), «Напередодні ни-

нішнього дня» (1989). Так рівно 

через 20 років після першої пое-

тичної добірки «Зелена радість 

конвалій» повертається письмен-

ник до лірики. 

4 липня 1995 року, на 58 році 

життя, не стало українського пи-

сьменника-сподвижника Євгена 

Гуцала. 

 

Нагороди Євгена Гуцала: 

- Літературна премія імені 

Юрія Яновського (1982) — за збі-

рники оповідань «Орлами орано», 

«Що ми знаємо про любов»,  

 

«Полювання з гончим псом» и 

«Оповідання з Тернівки»; 

- Державна премія України 

ім. Т.Г.Шевченка (1985) — за ди-

тячі збірки «Саййора», «Пролеті-

ли коні» ; 

- Міжнародна премія фундації 

О. і Т. Антоновичів (1995) — за 

роман-трилогію «Позичений чо-

ловік»; 

- Премія ім. Івана Огієн-

ка (1995) — за публіцистичну 

книжку «Ментальність орди». 
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