
     Євген Пилипович Гуцало народився 14 січня 1937 року 
в невеликому селі Старий Животів Оратівського району 
Вінницької області в родині сільських вчителів. 
      Його дитинство захмарила війна. Але навіть у такий 
непростий час батьки зберегли невелику бібліотеку і 
привили йому любов до читання. Перша його книга –    
Біблія – згодом стала для нього втіленням мудрості. Також 
часто перечитував «Кобзаря» Тараса Шевченка, був 
зачарований творами Миколи Гоголя, Михайла  
Коцюбинського, Василя Стефаника. 
     Ще під час навчання в школі Євген почав робити 
самостійні кроки на літературній ниві. Свої доробки 
надсилав до редакцій журналів та газет. Але тоді він не 
отримав жодної схвальної  відповіді. 
     З дитинства мріяв стати журналістом.  Не пройшовши 
конкурсу до Київського університету, через рік вирішує 
вступати до Ніжинського педагогічного інституту імені 
Гоголя. У 1959 році закінчив історико-філологічний 
факультет Ніжинського педагогічного інституту, отримав 
кілька пропозицій щодо працевлаштування у періодичних 
виданнях. 1961 року почав працювати в «Літературній 
Україні», потім у видавництві «Радянський письменник». 
     Перша збірка «Люди серед людей» побачила світ у 1962 
році. Після її друку письменника включили до складу 
делегації молодих літераторів, яка відвідала Францію. 
     Євген Гуцало дружив з українськими літературними 
геніями: Ліною Костенко, Миколою Вінграновським,  
Іваном Драчем,  Григором Тютюнником. 
     Помер Євген Пилипович Гуцало у 1995 році. Похований 
у Києві на Байковому кладовищі. 
     Твори письменника перекладені на російську, 
білоруську, німецьку, румунську та чеську мови. 
     Має багато нагород. У 1985 році став лауреатом 
Державної премії України ім. Т. Г. Шевченка за збірку 
оповідань  для дітей «Пролетіли коні» та повість 
«Саййора». Лауреат літературних премій:                            

ім. Ю. Яновського (1982) за збірки оповідань «Орлами 
орано», «Що ми знаємо про любов», «Полювання з гончим 

псом» і «Оповідання з Тернівки»; ім. І. Огієнка (1995) за 
публіцистичну книжку «Ментальність орди» та  
премії Антоновичів за роман «Позичений чоловік»  (1995). 

 
Особисте життя Євгена Гуцала 

 
     Особисте життя Гуцала було нелегким. Перша дружина 
Людмила народила йому двох дітей і трагічно загинула у 
віці 27 років. Письменник самостійно виховав дітей, а коли 
почалися арешти шістдесятників, намагався уникати 
конфліктних ситуацій та скандалів. 
     У 1977 році Євген Пилипович познайомився зі своє 
другою дружиною Лесею Ворониною. Із відомою дитячою 
письменницею разом вони прожили більше 18 років. 
Дружина була на 15 років молодшою за чоловіка і легко 
знайшла спільну мову з дітьми. Працьовита красуня взяла 
на себе господарство та виховання дітей, звільнивши час, 
необхідний для творчості. Обоє дітей закінчили школу з 
золотими медалями та успішно поступили у вищі 
навчальні заклади. У них є спільний син Дмитро. 

*** 
Коли йде осінній дощ, 
зайці в полі варять борщ. 
Зайці варять борщ у полі 

з буряків та бараболі. 
Зайці моркву в борщ кладуть 
і капусту в борщ січуть. 

Зайці в борщ кладуть квасолю, 
сиплять перцю, сиплять солі. 
Листя кидають із лавра, 

щоб удався борщ на славу. 
І на славу в зайців борщ, 
коли йде осінній дощ! 
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*** 

Журавлі високі пролітають, 
ледве видно птахів із землі. 
Журавлів я з вирію стрічаю 
і прошу перо у журавлів. 
Ставши над Дніпром зеленооким, 
ставши над усміхненим Дніпром, 
я прошу перо у них високе, 
піднебесне в них прошу перо. 
Хай з небес перо високе кинуть, 
хай мене благословлять крилом, 
щоб писалось слово журавлине 
журавлиним з вирію пером. 
Щоб воно до вирію літало, 
журавлиний звідало політ, 
та завжди із вирію вертало 
до святої отчої землі… 
 
         Є. Гуцало 

Біографія Поезії 
 
Раненько по снігах прийди до мого дому.  
Зорю не розбуди – зоря іще хай спить.  
І снігурі хай сплять у небі голубому,  
І небо хай іще із місяцем лежить. 
Рум’янцем хай пашать твої з морозу лиця,  
Хай усміх на вустах, немов снігур, тремтить…  
Сніжинку не струси – хай на брові іскриться,  
Сніжинка на брові нехай горить… 
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