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виставки:  

“Полинь душею 
до душі моєї…” 

Гуцало Євген  Пилипович.  

Твори : В 5-ти томах. Т. 1 : 
Оповідання : Новели / Є. П. 
Гуцало ; ред.-упоряд.  М. Н. 
Москаленко; авт. вступ. ст. В. 
В. Плющ. - К. : Дніпро, 1996. - 
454 с. 

Гуцало Євген  Пилипович.  

Напередодні нинішнього дня: 
Лірика / Е. П. Гуцало. - К. : 
Радянський письменник,   
1989. - 269 с. 

Гуцало Євген  Пилипович.  

Серпень, спалах любові :    
Оповідання / Є. П. Гуцало. - К. :       
Молодь, 1970. - 171 с. 

Гуцало Євген  Пилипович.  

Скупана в любистку : Оповідання 
та повість / Є. П. Гуцало. - К. : 
Молодь, 1965. - 270 с. 

Оповідання та повісті, що увійшли 
до книги відомого українського пись-
менника, лауреата Національної 
премії України ім. Т.Г.Шевченка Євге-
на Гуцала (1937- 1995), знайомлять 
читачів з неповторним світом рідної 
природи, дають уявлення про життя 
українського повоєнного села, вони 
сповнені тонкого ліризму й глибокого 

розуміння дитячої психології. 

Гуцало Євген  Пилипович.  

Таке страшне,таке солодке  
життя/ Є. П. Гуцало. - К. :     Тем-
пора, 2014. - 688 с. 

До першого тому творів ви-
значного українського письмен-
ника, лауреата Державної пре-
мії України ім.  Т.Г.Шевченка, 
увійшли найкращі його опові-
дання та новели з книжок, опуб-
лікованих упродовж трьох деся-

Нова поетична книжка Євгена 
Гуцала концентровано увібрала в 
себе найприкметніші риси його 
творчості. Почерк автора безпомил-
ково впізнається по своєрідних 
рефренах, схожих на ритуальні 
заклинання, по яскравій стилістиці. 
У контексті минулого і сучасного 
поет осмислює духовні і моральні 
уроки свого покоління, думає про 
літературну долю і життя своїх рове-
сників, знаходячи соціально зако-
номірне й індивідуально неповтор-
не. Внутрішній зв’язок думки і по-
чуття з природою – характерна 

риса цієї книжки. 

«Скупана в любистку» - нова 
книжка Євгена Гуцала, куди ввій-
шли оповідання, новели та по-
вість, написані останнім часом. 
Герої творів – наші сучасники. 
Вони працюють, люблять, тво-
рять. У творах відчувається подих 
Поділля, неповторні риси подо-

лян, особливості їхньої мови. 

Книга вибраних творів Євгена 
Гуцала – це своєрідний груповий 
портрет українців на тлі епохи. Вона 
містить імпресіоністичні оповідання й 
новели, де відчуття гармонії людини і 
природи стає мірилом і сенсом люд-
ського буття, повісті, присвячені най-
більшим трагедіям, які пережила 
Україна у ХХ столітті і які вплинули на 
свідомість нашої нації, і врешті – 
ц и к л  п у б л і с т и ч н и х  с т а т е й 
«Ментальність орди» як спроба зрозу-
міти причини одвічних наших поми-
лок і поразок, прагнення знайти вихід 
і вирватись із залізних обіймів 

«старшого брата». 



14 січня 2017 року виповнилося 80 років від дня 
народження відомого українського письменника, 
журналіста, поета, кіносценариста, неординарного 
новеліста, випускника ніжинського педагогічного 
інституту імені м. в. гоголя Євгена Гуцала         
(1937-1995). Ближче ознайомитись з цікавою,      
неперевершеною прозою, доторкнутися до ніжних 
поетичних струн, відчути справжній глибокий   
патріотизм майстра слова користувачі зможуть, 
переглянувши книжкову виставку  

Євген Пилипович Гуцало – дивовижний,           

загадковий, майже нерозкритий критиками письменник.  
Він – один з найбагатших кількісно і найрізноманітніших   
жанрів в сучасній українській літературі. Є в нього більше 
двохсот оповідань, два десятки повістей, два романи, три 
поетичні збірки, книжки для дітей, публіцистика.  

Бібліотекарі читального залу № 3 філологічного      

факультету випустили буклет до ювілею письменника. 

Гуцало Євген  Пилипович.  

Імпровізація плоті: Ерос-епос: 
художественная      лит-ра / Е. П. 
Гуцало. - К.: Посредник, 1993. - 

Гуцало Євген  Пилипович.  

Позичений чоловік : роман/ Є. П. Гуцало. - К. : Знання, 
2012. - 383 с. - (Скарби української літератури) 

Роман «Позичений чоловік» 
поєднує у собі анекдот, небили-
цю, містифікацію, бурлеск і є 
зухвалою спробою письменни-
ка у фантастичній, жартівливій 
формі розповісти про повсяк-
денне життя сучасної людини. В 
основі сюжету вигадана історія 
про те, як жінка позичила іншій 
жінці на місяць свого чоловіка. 
Навколо головного героя рома-
ну Хоми Прищепи – «дивака і 
характерника, гуманіста й про-
йдисвіта, джигуна і мудреця» - 
розгортається каскад неймовір-
них пригод. Та захоплюючись 
несподіваними поворотами 
сюжету, кумедними ситуаціями, 
в які потрапляє наш герой, ми 
розуміємо, що насправді голов-
ною дійовою особою в романі є 
дух українства, українська вда-
ча. Вражає мова, якою написа-
но роман, - неперевершена й 
органічна, сповнена неповтор-
них прислів’їв та приказок, діа-
лектизмів та словотворів, мова 
розмаїта й не знищена, як не 
знищені уява й талант нашого 

народу. 

Гуцало Євген  Пилипович.  

Скажений чорнобильський   
собака : вибрані твори / Є. П. 
Гуцало. - К. : Знання, 2014. - 
221 с. - (Скарби) 

У наведених творах Євгена Гуца-
ла (1937—1995) перед нами постає 
життя хлопчиків і дівчаток, сповнене 
захоплюючих  пригод, мандрівок, 
несподіваних зустрічей та вчинків, 
складних, нерідко драматичних, а 
часом і кумедних ситуацій, зухвалих 
витівок — усього того, що й творить 
неповторний світ дитинства. Читача 
захоплює цікавий сюжет, який стрім-
ко розвивається і тримає в напрузі, а 
головне — дух благородства, здатність 
юних щиро співчувати, проявити 
наполегливість, волю і попри всілякі 
перешкоди прийти на допомогу слаб-
шому. Приваблює також сповнена 

гармонії та поезії мова письменника.  

Гуцало Євген  Пилипович.  

З вогню воскресли:Повісті/ Є. П. 
Гуцало. - К. : Дніпро, 1980. - 335 с. 

Жанр свого нового твору відо-
мий український прозаїк Євген 
Гуцало визначив як епос-ерос. Це 
оповідь про зустрічі і розлуки, 
залицяння і розчарування, про 
любощі і ревнощі, подружню 

вірність і зраду... 

До книги відомого українського 
письменника, лауреата Державної 
премії ім. Т.Г.Шевченка, ввійшли 
повісті «З вогню воскресли», «Мертва 
зона», «Біль і гнів» та «Безголов’я». Дії 
в них відбуваються у роки Великої 
Вітчизняної війни. Автор розповідає 
про боротьбу з фашистськими поне-
вольниками, героїзм радянських 
людей, що вистояли у цій війні і пере-
могли ворогів. Сюжет повістей опов-
нений драматизму, персонажі стають 
учасниками складних пригод, на них 

часто чекає смертельна небезпека. 

У збірнику повістей і оповідань вмі-
щені кращі твори письменника, за які 
він отримав Національну премію України 
ім. Тараса Шевченка. Це оповіді про 
життя дітей у роки Великої Вітчизняної 
війни, про повсякденні  справи повоєн-
них підлітків, про їхні мрії, прагнення і 

сподівання. 

Гуцало Євген  Пилипович.  

Пролетіли коні : Оповідання та     
повісті / Є. П. Гуцало; Вступ. слово 
Лесі Вороніної. - К. : Видавництво 
гуманітарної літератури, 2008. - 384 
с. : портр. - (Бібліотека Шевченківсь-
кого комітету) 


