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(1947–2015) 
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Євгену Безкоровайному 
 

 
 

Пучками пальців торкався він неба, 
Ногами твердо ступав по землі… 
Може, від Часу й ховатися б треба, 
Та перед Вічністю всі ми малі. 
 
Тож до Всевишнього лине осанна… 
Храм і хоругви — в орбітах ракет… 
Ймення зітреться, що десь філігранно  
Друком лишилось на шпальтах газет, 
 
Але увічнене Слово поета, 
Бо в нім струменіє радість й жура, 
Бо творчість його — барвиста планета 
На світлім обрусі волі й добра. 

 
 
 

 
Петро Мельник, 

поет, журналіст, редактор, член НСЖУ 
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Від укладачів 
 
Євген Безкоровайний (1947—2015) — поет, публіцист, 

громадський діяч, редактор, член Національної спілки 
письменників України, Національної спілки журналістів України, 
голова Тернопільської обласної організації НСПУ (2008—2015), 
член ради НСПУ. Належить до творчої палітри знаних краян. Автор 
шести поетичних збірок.  

До 70-річчя від дня народження Євгена Безкоровайного фахівці 
Заліщицької центральної районної бібліотеки підготували 
бібліографічний покажчик «Душа його — неначе сонях», який 
продовжує серію «Видатні постаті краю». 

Посібник має на меті зібрати й систематизувати твори нашого 
славного земляка, літературу та електронні ресурси про його життя 
й діяльність. 

Видання відкривають вступні статті Ольги Тракало, директора 
Заліщицької ЦБС, заслуженого працівника культури України, та 
Оксани Дяків, члена Національної спілки журналістів України й 
Наукового товариства ім. Шевченка, редактора Заліщицької 
районної газети «Колос». 

Бібліографію згруповано в шести розділах, у межах яких її 
розміщено в алфавітному порядку. У середині розділів 
виокремлено матеріали з книжок та періодичних видань. 

У першому розділі «Щире золото слова» подано твори Євгена 
Безкоровайного, зокрема виділено підрозділи: «Творчість Євгена 
Безкоровайного», «Слово мистця в періодичних виданнях», 
«Пісні», «Публіцистичні статті», «Редактор та упорядник книжок». 

Другий розділ «Література про життя й творчість Євгена 
Безкоровайного» складається з підрозділів: «Неперевершений дух 
творення», «Презентація творчості», «Інтерв’ю з Євгеном 
Безкоровайним». 

Третій розділ «Світла пам’ять» містить матеріали про 
вшанування пам’яті видатного земляка.  

У четвертому розділі «День за днем — у скарбницю 
духовності» зібрано матеріали із часопису «Літературний 
Тернопіль», у підготовці яких брав участь Є. Безкоровайний. 
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У п’ятому розділі «Електронні ресурси» представлено твори 
поета, літературу про його життєвий і творчий шлях, які розміщено 
в інтернеті. 

Бібліографічні та довідкові матеріали складають шостий розділ 
покажчика. 

Допоміжний апарат видання — «Іменний покажчик». До нього 
включено всі прізвища, які зустрічаються в посібнику. 

Покажчик охоплює матеріали, які містяться у фондах 
Заліщицької центральної районної бібліотеки й Тернопільської 
обласної універсальної наукової бібліотеки. 

Бібліографічний опис і скорочення здійснено відповідно до 
стандартів України в бібліотечній справі. Покажчик не претендує 
на вичерпність. 

Видання стане в пригоді бібліотечним працівникам, 
викладачам, учителям, учням, студентам, краєзнавцям та всім 
шанувальникам творчості Євгена Безкоровайного. 
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Любив той край,  
де народивсь, зростав і зрів душею 

Євген Іванович Безкоровайний (1947—2015) — український 
поет, публіцист, журналіст, редактор, відомий громадський діяч 
Тернопільщини. 

Народився 24 березня 1947 року в с. Ворвулинцях 
Заліщицького району Тернопільської області. 

Життєві й творчі дороги завжди повертали нашого краянина в 
рідне село, до родини, друзів і щемливо рідних місць дитинства, 
юності та зрілості. 

Батько — Іван Безкоровайний, за словами люблячого сина, 
«став невинною жертвою тяжких випробувань сорокових років». 
Жахливу смерть голови колгоспу у Ворвулинцях, що так і не встиг 
натішитись своїм однорічним первістком Євгеном, описав у книжці 
«Розстріляне кохання» односельчанин Йосип Котузяк. 

Чимало поетичних присвят Євген Іванович адресував батькові 
та матері Василині, а також сестрі Мирославі та братові Петрові 
Шамлюкам.  

Від 1952 року хлопець жив із матір’ю й вітчимом Михайлом 
Шамлюком, який був близьким другом батька Івана та прагнув 
завжди зігріти любов’ю маленького Євгенчика. 

Після закінчення Ворвулинської семирічки Євген 
Безкоровайний навчався в м. Заліщиках, де й здобув середню 
освіту. 

Трудову діяльність розпочав у школі в рідному селі. Першою 
його життєвою невдачею була спроба вступу до київського вишу. 
Відтак працював на шахтах м. Червонограда. Вищу освіту здобув у 
Львівському державному університеті імені Івана Франка. 

Навчаючись заочно, Є. Безкоровайний працював у 
Заставнівській районній газеті, а в 1967 році повернувся до 
м. Заліщиків. За сприяння П. І. Ковальчука, тодішнього редактора 
Заліщицької районної газети, якого він любовно називав батьком, 
розпочав роботу в редакції районної газети. Упродовж 1969—
1972 років був редактором Заліщицького районного радіо. 
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Той час був особливо плодотворним у житті молодого 
журналіста: статті в пресі, цікаві передачі на радіо — сповнені 
великою любов’ю до людей розповіді, інтерв’ю. Як поет, 
надзвичайно цікавий і ніжний, і ту ніжність він зберіг до 
останнього дня.  

Є. І. Безкоровайний працював кореспондентом Тернопільської 
районної газети, власним кореспондентом Держтелерадіо в 
Тернопільській області, головним редактором обласних газет 
«Ровесник» та «Селянська доля», а також на громадській і 
державній управлінській роботі. 

Багато зробив Євген Іванович для розвитку культури нашого 
району, хоча не афішував він цього, бо ніколи не прагнув слави. 
Беріг і примножував традиції літературно-мистецького життя на 
Заліщанщині. Був активним членом районного мистецького клубу 
«Дністер», підтримував і продовжував заходи літературного 
фестивалю «Дністрове перевесло». 

Очоливши обласну організацію Національної спілки 
письменників України, Євген Іванович часто відвідував Заліщики 
та села нашого району, популяризуючи не тільки свою творчість, 
але й доробок письменників-побратимів. Ініціював проведення 
літературно-мистецьких заходів. Активно підтримував бібліотеки. 
Організовував виступи письменницьких груп авторів з нашої 
області та інших міст і сіл України. 

Найвищою за тембром звучання сповідальнею односельчани 
називають підготовлену земляком збірку поезій «Для мене ти 
найкраще на землі…». Ця маленька книжечка — тільки перша 
спроба 2014 року воздати рідному селу хвалу та шану, проявити 
синівську любов за росяні стежки босоногого дитинства, духовні 
обереги, нерозривність з пращурами та попередніми поколіннями. 

Пригадує брат Петро Шамлюк: «Навіть уже будучи в зрілому 
віці, босоніж ішов додому дорогою у два кілометри до рідного села, 
аби згадати дорогі серцю роки і протоптані стежини його життя». 

Присвята 600-літтю села Ворвулинці — це був тільки початок 
його творчого задуму. 

З любові зіткана пам’ять багатьох про Євгена Безкоровайного, 
бо жив він з великою любов’ю в серці до людей, рідної землі, 



 9 

України. Вірив у щасливу будучину українського народу, уболівав 
за молодь, що творить нову історію своєї Батьківщини. 

Радісно прийняв Євген Іванович у 2007 році нашу пропозицію 
провести творчий вечір, присвячений 60-річчю від дня народження, 
у бібліотечній вітальні «Літературні зустрічі» Заліщицької районної 
центральної бібліотеки. Мабуть, то була одна з найщасливіших 
подій у його житті. Натхненно говорив тоді ювіляр про свій 
творчий доробок, а його друзі, побратими, учителі й однокласники 
давали високу оцінку поезіям автора.  

Завжди усміхнений і радісний, Євген Іванович, слухаючи 
вітання своїх односельчан, які підготували про нього цікаву 
програму, не зміг стримати сльози радості. Вдався з тієї причини до 
хвилюючих пам’ятних спогадів, оповідаючи їх дивовижно 
майстерно й цікаво, бо то було його пам’ятне повернення до отчого 
краю в зрілому віці. 

Крило Є. Безкоровайного не стерлося об час. Пам’ятаймо цю 
надзвичайно активну, добру та скромну, талановиту Людину, чиє 
щедре на любов велике й добре серце зупинилося 19 травня 
2015 року.  

Згадаймо нашого земляка напередодні 70-ліття від дня 
народження, яке будемо відзначати у весняну березневу пору 
цьогоріч.  

Читаймо книжки, мудрі й повчальні авторські рядки Євгена 
Безкоровайного, бо Він вічно житиме у Слові!  

 
 

Ольга Тракало, директор Заліщицької ЦБС,  
 заслужений працівник культури України, член НСЖУ 
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Дарував людям кришталеву мрію.  
Євген Безкоровайний 

Не судилось людині знати, коли і де обірветься нитка її долі… Час 
пливе, стрімко летить, віддаляючи той тяжкий і сумний момент, коли нас 
усіх у травневі дні 2015 року чорним птахом облетіла звістка про раптову 
кончину на 69-му році життя Євгена Івановича Безкоровайного, нашого 
талановитого земляка, журналіста, поета, публіциста та громадського 
діяча…  

Є. І. Безкоровайний справді був людиною неординарною, бурхливої 
та небайдужої вдачі, йому не на словах, а насправді боліла Україна, а 
любов до рідного краю палахкотіла-нуртувала в його неспокійному 
гарячому серці… 

Саме батько-мати подарували своєму нащадкові закорінену 
родоводом спроможність дивуватися світом і чуттєво відгукуватися на 
одвічні категорії буття  — добро і зло, красу й потворність, волю і 
гноблення. 

Любов і Свобода! Від цього брунькується поетичне Слово, як від 
материнської пісні та вікон батьківської хати, як і від перехопленого 
погляду, який дарує жінка  — «супутниця ласкава», і «цілющих джерел» 
України-неньки, що «видзвонюють ядерно на глибинах» рідної землі. Від 
них починається світ. Вони — живодайне джерело поезії, зокрема й щедро 
залишеного нам Безкоровайним-поетом творчого доробку… 

Гарне слово «уродженець» — якесь направду фундаментальне, 
ваговите, глибоке, близьке, причетне до моєї з тобою, мій дорогий читачу, 
долі в рідному краї. Навіть іще достеменно не пізнавши Євгена Івановича 
Безкоровайного як людину, а лише у свій час познайомившись із ним, 
кожен відчував, що невпинно нуртливий згусток його енергійного 
характеру мав би так чи інакше вихлюпнутися поза вінця в якійсь творчій 
царині. І це почування не було оманою!  

У його проникливих поезіях буяли «вічності вітри», оспівувались 
щоденні наші труди й одвічне прагнення до свободи, і хліб насущний, і 
«дзвінке (або золоте) жниво», і «грудка рідної землі», і любов, і «серця 
ніжні береги», і «кривди і жалі», і несприйняття «ситого спокою» — все-
все, побачене, пережите, зболене й дороге, що становить глибинну 
сутність нашого життя і є духовною часткою України.  

Водночас Євген Безкоровайний був людиною, зачарованою світом, 
обвінчаною з любов’ю. З-під його пера народжувались поезії, у яких — 
краса одвічних істин, відвертість сердечних почуттів і душевних 
поривань, майстерно передані рідним українським словом. 
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Оглядини поетичної палітри уродженця Наддністрянщини 
приваблюють різноплановістю поетичної скарбниці. Та по-особливому 
теплими, близькими читачеві, мабуть, є вірші Євгена Івановича, 
присвячені материнству й батьківству, отчому дому, звідки ведуть свій 
родовід, зрісши сильними пагонами й сини автора — Гордій та Зорян. 
Наша справді народна література глибоко вросла корінням в оспіване й 
оплакане в рідному красному письменстві село. Усі ми родом звідти. І 
переважно саме мати й батько, як це зазвичай ведеться у нашій 
українській, як кажуть по-доброму, вічно сільській літературі, передають 
любов до пісенного слова своїм дочкам і синам… 

Спасибі, мамо, за бентежну пісню, 
Якою навертала до добра...  

                     («Пісня») 
 
Мені б з тобою, батьку, говорити, 
До мудрих прислухаючись порад... 
Тебе нелегко до кінця відкрити, 
Та повторити важче устократ. 

   («Мені б з тобою, батьку, говорити...») 
Світло батькових вікон і мамина журлива пісня, невтомна праця на 

рідній землі випрозорювали і ліпили, на мій погляд, Безкоровайного-
поета, плекали шану до найвищих людських цінностей — добра, поваги, 
гідності, честі, справедливості, людяності. Поезії автора пронизують 
картини ріллі, «золотого жнива», полів «зі срібного литва», вінцем яких є 
запашний хліб  — мірило солоної селянської важкої праці та радості 
очікуваного достатку в сільській хаті: 

Ще й нині, як присниться, осія 
Щасливим світлом золоту чуприну, 
Коли матуся стомлена моя 
Виймає з печі сонячну хлібину. 
Запахне полем, колосом, серпом, 
Іржавою — ще батькова! — косою… 
На руки їй я падаю снопом, 
Гарячою вмиваюся сльозою. 

(«Ще й нині, як присниться, осія…») 
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Любов для Безкоровайного-поета — це також кохання до Жінки 
(«Профіль любові», «Диво», «Дружині», «Кохана жінко!..», «Мадонна», 
«Спогад», «Пастушка», «Наївність» та інші). Це — дружба, любов і повага 
до людей, бо, як стверджував сам поет, «В мені вітцівське полум’я не 
згасне, / Не гасне віра батькова в людей» («Друзям», поезії з циклу 
«Посвяти»). Це також — любов до дітей («Епістолярний триптих»).  

Та у творіннях багатьох літ, у різних збірках Є. І. Безкоровайного 
особливою щемкою ніжністю й теплом, співчуттям («Самотність») 
пройняті поезії, присвячені Матері, з котрою поет радився, звертався у 
хвилини душевного неспокою та сум’яття («Поверни мене, мамо, у 
юність», «Лист із слідчого ізолятора»), до якої линув, як і до батьківського 
порога, повертаючись із далеких доріг: 

Не питайте, мамо, про життя, 
Щось мене і мучить, і тривожить... 
Білий світ красу свою простяг, 
Та до мене донести не може... 
Поміж зір сполоханих бреду, 
Втомлююсь і хочу запитати, 
Чом я, ніби камінь, не впаду 
На порозі батькової хати?.. 

(«Лист до матері») 
Усе старіє, крім слова «Мати»... Незатертий образ Матері у віршах 

поета є чимось інтимним, особистим, але він в’яжеться в його почуваннях 
із рідною землею, з Україною.  

Поезія Євгена Безкоровайного легка, світла, чиста. Цього не вистачає 
нам нині. Адже, як мовить у своїх творах інший сучасний український 
поет із Волині Василь Слапчук: «Людям бракує світла, а всі переконані, 
що електроенергії...»  

Хоча Безкровайний-автор летів, «...схопившись за вудила, / В 
античного Пегаса на крилі», але він був далекий від сучасних іншомовних 
запозичень та словесного сміття карколомних нововведень-неологізмів, 
недолугих словесних вивертів, котрі вже стали Дамокловим мечем для 
нашої української мови. Його поезія, у якій віддзеркалюється 
темпераментний характер самого автора, близька читачеві як за формою, 
так і за змістом. Рідним словом Євген Безкоровайний творив філігранні 
художні образи. Недаремно письменник Євген Пашковський стверджує: 
«Інших форм плекання душі, окрім слова, я не знаю!» 
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Наш земляк упродовж усього свого життя не сходив «…з натомлених 
доріг / На полустанок ситого спокою», бо жагучу душу нашого поета-
земляка, як він сам писав:  

У стужу й хвищу люту, 
Від дому вдалині 
Ніщо так не зігріє, 
Як грудочка землі, 
Як слово материнське, 
Її сльоза густа 
І вірність непорушна, 
Любов її свята... 

(«Грудочка землі») 
 
Прочитайте «Профіль любові», погортайте збірки «Яворина», «Душа, 

як сонях», «Осіння сльоза», «І так живу…» — нап’єтесь світлої, 
кришталевої мрії, любові й снаги до життя! 

 
 

Оксана Дяків,  
редактор районної газети «Колос»» (м. Заліщики), 

член НСЖУ та Наукового товариства ім. Шевченка 
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Відгуки 
 

«Є. Безкоровайний працює над словом наполегливо і невтомно, 
й це відчувається у кожному вірші, ба навіть у кожній строфі. Він 
не допускає рядків прохідних і банальних. У його поезії багато 
свіжих епітетів, небуденних порівнянь, винятково глибоких і 
містких метафор.»  

 
 Євген БАРАН 

 
 

«Поет прагне дарувати нам слово виношене і вистраждане. 
Поезія його не скупиться на світлі барви і почуття. 

Прочитайте, друзі, ці рядки поета. Ви відчуєте у них і 
мажорні молодечі акорди, і щасливу осмуту материнського 
зітхання, і колискову тишу плодоносної землі, і таємничий порух 
закоханого серця.» 

 
Петро ПЕРЕБИЙНІС 

 
 

«Що горує в поетиці Євгена Безкоровайного? Як на мене, 
життєдайна невичерпна імпульсивність, всепоглинаюча 
енергетика, що силою свого вогню мимоволі запалює інших. 
Здається, він з усього може викресати іскру поетичного сяйва і 
кинути її гарячий відсвіт на інших.» 

 
 Петро СОРОКА 
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дзеркалі часу: події, факти, імена). 

158. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [грудень 2008 р. — 
січень 2009 р.] / підгот.: Є. Безкоровайний [та ін.] // Літературний 
Тернопіль. — 2009. — № 1. — С. 147—151 : фот. — (Тернопілля у 
дзеркалі часу: події, факти, імена). 

159. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [лютий — квітень 
2009 р.] / підгот.: Є. Безкоровайний [та ін.] // Літературний 
Тернопіль. — 2009. — № 2. — С. 147—151 : фот. — (Тернопілля у 
дзеркалі часу: події, факти, імена). 

160. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [квітень — липень 
2009 р.] / підгот.: Є. Безкоровайний [та ін.] // Літературний 
Тернопіль. — 2009. — № 3. — С. 144—151 : фот. — (Тернопілля у 
дзеркалі часу: події, факти, імена). 

161. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [липень — жовтень 
2009 р.] / підгот.: Є. Безкоровайний [та ін.] // Літературний 
Тернопіль. — 2009. — № 4. — С. 144—151 : фот. — (Тернопілля у 
дзеркалі часу: події, факти, імена). 

162. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [жовтень — грудень 
2009 р.] / підгот.: Є. Безкоровайний [та ін.] // Літературний 
Тернопіль. — 2010. — № 1. — С. 145—151 : фот. — (Тернопілля у 
дзеркалі часу: події, факти, імена). 

163. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [грудень 2009 р. — 
березень 2010 р.] / підгот.: Є. Безкоровайний [та ін.] // Літературний 
Тернопіль. — 2010. — № 2. — С. 153—159 : фот. — (Тернопілля у 
дзеркалі часу: події, факти, імена). 

164. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [березень — 
червень 2010 р.] / підгот.: Є. Безкоровайний [та ін.] // Літературний 
Тернопіль. — 2010. — № 3. — С. 152—159 : фот. — (Тернопілля у 
дзеркалі часу: події, факти, імена). 

165. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [червень — жовтень 
2010 р.] / підгот.: Є. Безкоровайний [та ін.] // Літературний 
Тернопіль. — 2010. — № 4. — С. 153—159 : фот. — (Тернопілля у 
дзеркалі часу: події, факти, імена). 

166. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [жовтень — 
листопад 2010 р.] / підгот.: Є. Безкоровайний [та ін.] // Літературний 
Тернопіль. — 2011. — № 1. — С. 154—159 : фот. — (Тернопілля у 
дзеркалі часу: події, факти, імена). 
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167. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [листопад 2010 р. — 
березень 2011 р.] / підгот.: Є. Безкоровайний [та ін.] // Літературний 
Тернопіль. — 2011. — № 2. — С. 150—159 : фот. — (Тернопілля у 
дзеркалі часу: події, факти, імена). 

168. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [березень — 
травень 2011 р.] / підгот.: Є. Безкоровайний [та ін.] // Літературний 
Тернопіль. — 2011. — № 3. — С. 150—159 : фот. — (Тернопілля у 
дзеркалі часу: події, факти, імена). 

169. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [травень — серпень 
2011 р.] / підгот.: Є. Безкоровайний [та ін.] // Літературний 
Тернопіль. — 2011. — № 4. — С. 156—159 : фот. — (Тернопілля у 
дзеркалі часу: події, факти, імена). 

170. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [серпень — 
листопад 2011 р.] / підгот.: Є. Безкоровайний [та ін.] // Літературний 
Тернопіль. — 2012. — № 1. — С. 153—159 : фот. — (Тернопілля у 
дзеркалі часу: події, факти, імена). 

171. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [листопад 2011 р. — 
лютий 2012 р.] / підгот.: Є. Безкоровайний [та ін.] // Літературний 
Тернопіль. — 2012. — № 2. — С. 154—159 : фот. — (Тернопілля у 
дзеркалі часу: події, факти, імена). 

172. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [лютий — травень 
2012 р.] / підгот.: Є. Безкоровайний [та ін.] // Літературний 
Тернопіль. — 2012. — № 3. — С. 152—159 : фот. — (Тернопілля у 
дзеркалі часу: події, факти, імена). 

173. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [травень — серпень 
2012 р.] / підгот.: Є. Безкоровайний [та ін.] // Літературний 
Тернопіль. — 2012. — № 4. — С. 151—159 : фот. — (Тернопілля у 
дзеркалі часу: події, факти, імена). 

174. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [серпень — 
листопад 2012 р.] / підгот.: Є. Безкоровайний [та ін.] // Літературний 
Тернопіль. — 2013. — № 1. — С. 150—159 : фот. — (Тернопілля у 
дзеркалі часу: події, факти, імена). 

175. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [листопад 2012 р. — 
лютий 2013 р.] / підгот.: Є. Безкоровайний [та ін.] // Літературний 
Тернопіль. — 2013. — № 2. — С. 151—158 : фот. — (Тернопілля у 
дзеркалі часу: події, факти, імена). 

176. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [лютий — травень 
2013 р.] / підгот.: Є. Безкоровайний [та ін.] // Літературний 
Тернопіль. — 2013. — № 3. — С. 152—159 : фот. — (Тернопілля у 
дзеркалі часу: події, факти, імена). 
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177. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [травень — серпень 
2013 р.] / підгот.: Є. Безкоровайний [та ін.] // Літературний 
Тернопіль. — 2013. — № 4. — С. 150—159 : фот. — (Тернопілля у 
дзеркалі часу: події, факти, імена). 

178. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [серпень — 
листопад 2013 р.] / підгот.: Є. Безкоровайний [та ін.] // Літературний 
Тернопіль. — 2014. — № 1. — С. 153—159 : фот. — (Тернопілля у 
дзеркалі часу: події, факти, імена). 

179. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [листопад 2013 р. — 
березень 2014 р.] / підгот.: Є. Безкоровайний [та ін.] // Літературний 
Тернопіль. — 2014. — № 2. — С. 153—159 : фот. — (Тернопілля у 
дзеркалі часу: події, факти, імена). 

180. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [березень — 
травень 2014 р.] / підгот.: Є. Безкоровайний [та ін.] // Літературний 
Тернопіль. — 2014. — № 3. — С. 154—159 : фот. — (Тернопілля у 
дзеркалі часу: події, факти, імена). 

181. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [травень — серпень 
2014 р.] / підгот.: Є. Безкоровайний [та ін.] // Літературний 
Тернопіль. — 2014. — № 4. — С. 151—159 : фот. — (Тернопілля у 
дзеркалі часу: події, факти, імена). 

182. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [серпень — 
листопад 2014 р.] / підгот.: Є. Безкоровайний [та ін.] // Літературний 
Тернопіль. — 2015. — № 1. — С. 150—159 : фот. — (Тернопілля у 
дзеркалі часу: події, факти, імена). 

183. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [листопад 2014 р. — 
лютий 2015 р.] / підгот.: Є. Безкоровайний [та ін.] // Літературний 
Тернопіль. — 2015. — № 2. — С. 150—159 : фот. — (Тернопілля у 
дзеркалі часу: події, факти, імена). 

184. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [лютий — травень 
2015 р.] / підгот.: Є. Безкоровайний [та ін.] // Літературний 
Тернопіль. — 2015. — № 3. — С. 150—159 : фот. — (Тернопілля у 
дзеркалі часу: події, факти, імена). 
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Електронні ресурси 
185.Безкоровайний Євген [Електронний ресурс] // Тернопільська обласна 

бібліотека для молоді. — Електрон. текст. дані. — сор. 2001—2016. — 
Режим доступу: http://tobm.org.ua/literatura/, вільний. — Заголовок з 
екрана. — Дата перегляду: 17.11.2016. — Мова укр. 

186.Безкоровайний Євген Іванович [Електронний ресурс] // Вікіпедія : 
вільна енциклопедія. — Електрон. текст. дані. — сор. 2017. — Режим 
доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/Безкоровайний_Євген_Іванович, 
вільний. — Заголовок з екрана. — Дата перегляду: 16.11.2016. — 
Мова укр. 

187.Безкоровайний Євген Іванович [Електронний ресурс] // Енциклопедія 
сучасної України. — Електрон. текст. дані. — сор. 2008. — Режим 
доступу: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=22898, вільний. — 
Заголовок з екрана. — Дата перегляду: 16.11.2016. — Мова укр. 

188.Безкоровайний Євген Іванович [Електронний ресурс] : інтерв’ю з 
Євгеном Безкоровайним // YouTube. — Електрон. текст. дані. — сор. 
2011. — Режим доступу: http://www.youtube.com/watch?v=lwK5-
hAaF9o, вільний. — Заголовок з екрана. — Дата перегляду: 
25.11.2016. — Мова укр. 

189.Безкоровайний Євген Іванович [Електронний ресурс] : інтерв’ю з 
Євгеном Безкоровайним // YouTube. — Електрон. текст. дані. — сор. 
2011. — Режим доступу: http://www.youtube.com/watch?v=OMMQj 
9apmMY, вільний. — Заголовок з екрана. — Дата перегляду: 
25.11.2016. — Мова укр. 

190.Безкоровайний Євген Іванович [Електронний ресурс] // Wiki 
Чиновників. — Електрон. текст. дані. — сор. 2015. — Режим доступу: 
http://chynovnyky.wikiua.org/index.php, вільний. — Заголовок з 
екрана. — Дата перегляду: 14.12.2016. — Мова укр. 

191.21 березня — Всесвітній день поезії [Електронний ресурс] : 
[презентація книжки «І так живу…» у Тернопільській обласній 
універсальній науковій бібліотеці] // YouTube. — Електрон. дані. — 
сор. 2013. — Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v= 
NFHLFiqitxk, вільний. — Заголовок з екрана. — Дата перегляду: 
23.11.2016. — Мова укр. 

192.Євген Безкоровайний [Електронний ресурс] // Заліщики online. — 
Електрон. текст. і граф. дані. — сор. 2009. — Режим доступу: 
http://zal.te.ua/index.php/statti/mysteckyj-kutok/268-2009-09-07-12-41-42, 
вільний. — Заголовок з екрана. — Дата перегляду: 21.10.2016. — 
Мова укр. 
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http://zal.te.ua/index.php/statti/mysteckyj-kutok/268-2009-09-07-12-41-42
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193.Євген Безкоровайний [Електронний ресурс] // Заліщицька 
централізована бібліотечна система. — Електрон. текст. дані. — сор. 
2005—2016. — Режим доступу: http://zal-lib.pp.ua/yevgen-
bezkorovajnyj/, вільний. — Заголовок з екрана. — Дата перегляду: 
05.10.2016. — Мова укр. 

194.Євген Безкоровайний [Електронний ресурс] // Тернопільська обласна 
бібліотека для дітей. — Електрон. текст. і граф. дані. — сор. 2004—
2016. — Режим доступу: http://odb.te.ua/498, вільний. — Заголовок з 
екрана. — Дата перегляду: 25.10.2016. — Мова укр. 

195.Євген Безкоровайний: «І так живу» [Електронний ресурс] : В обласній 
філармонії відбулося дійство за сторінками нової книги Євгена 
Безкоровайного «І так живу…» // Про все : перша незалежна 
тернопільська інтернет-газета. — Електрон. текст. і граф. дані. — сор. 
2013. — Режим доступу: http://provse.te.ua/2013/03/jevhen-
bezkorovajnyj-i-tak-zhyvu/, вільний. — Заголовок з екрана. — Дата 
перегляду: 25.11.2016. — Мова укр. 

196.Євген Безкоровайний: «І так живу» [Електронний ресурс] : 24 березня 
в обласній філармонії відбувся творчий вечір літератора, журналіста 
Євгена Безкоровайного «І так живу…» // YouTube. — Електрон. 
дані. — сор. 2013. — Режим доступу: http:// 
www.youtube.com/watch?v=eEbd-s2_7EU//, вільний. — Заголовок з 
екрана. — Дата перегляду: 06.12.2016. — Мова укр. 

197.Євген Безкоровайний: «Справжній письменник повинен мати талант і 
свій погляд на світ» [Електронний ресурс] // ХайВей : портал 
громадянської журналістики. — Електрон. текст. дані. — сор. 2015—
2017. — Режим доступу: http://h.ua/story/242090/, вільний. — 
Заголовок з екрана. — Дата перегляду: 05.10.2016. — Мова укр. 

198.Сорока, П. 70 років від дня народження Євгена Івановича 
Безкоровайного [Електронний ресурс] / П. Сорока // Тернопільська 
обласна універсальна наукова бібліотека. — Електрон. текст. дані. — 
[Т]., сор. 2017. — Режим доступу: http://www.library.te.ua/library_ 
content/calendar/ kalendar17/03_2.htm, вільний. — Заголовок з 
екрана. — Дата перегляду: 08.11.2016. — Мова укр. 

199.Сценарій зустрічі «Струни ліричної душі» [Електронний ресурс] : До 
60-річчя від дня народження Євгена Безкоровайного, уродженця краю, 
поета, члена Національної спілки письменників України та 
Національної спілки журналістів України // Заліщицька центральна 
районна бібліотека. — Електрон. текст. дані. — сор. 2005—2016. — 
Режим доступу: http://zal-lib.pp.ua/stsenarij-zustrichi-struny-lirychnoyi-

http://odb.te.ua/498


 32 

dushi/, вільний. — Заголовок з екрана. — Дата перегляду: 
08.11.2016. — Мова укр.  

200.Тернопільський поет Євген Безкоровайний отримав відзнаку міського 
голови [Електронний ресурс] // Тернопільська липа. — Електрон. 
текст. дані. — сор. 2010—2014. — Режим доступу: 
http://lypa.com.ua/2013/03/24/ternopilskyj-poet-evhen-bezkorovajnyj-
otrymav-vidznaku-miskoho-holovy/, вільний. — Заголовок з екрана. — 
Дата перегляду: 05.11.2016. — Мова укр. 

201.Тернопільській обласній організації Національної спілки 
письменників України — 30 [Електронний ресурс] : виступ Євгена 
Безкоровайного // YouTube. — Електрон. дані. — сор. 2014. — Режим 
доступу: http://www.youtube.com/watch?v=4P7bSqXjlHM//, вільний. — 
Заголовок з екрана. — Дата перегляду: 06.12.2016. — Мова укр. 

*** 
202.Помер відомий тернопільський журналіст і письменник Євген 

Безкоровайний [Електронний ресурс] // За Збручем : новинний 
портал. — Електрон. текст. і граф. дані. — сор. 2000—2012. — Режим 
доступу: http://zz.te.ua/pomer-vidomyj-ternopilskyj-zhurnalist-i-
pysmennyk-evhen-bezkorovajnyj/, вільний. — Заголовок з екрана. — 
Дата перегляду: 21.10.2016. –– Мова укр. 

203.Помер голова обласної організації Національної спілки письменників 
України Євген Безкоровайний [Електронний ресурс] // Оперативні 
новини. — Електрон. текст. і граф. дані. — сор. 2013. — Режим 
доступу: http://intb.te.ua/2015/05, вільний. — Заголовок з екрана. — 
Дата перегляду: 05.11.2016. — Мова укр. 

204.Помер голова обласної організації Спілки письменників України 
Євген Безкоровайний [Електронний ресурс] // 7 днів — Україна. — 
Електрон. текст. і граф. дані. — сор. 2015. — Режим доступу: 
http://7days-ua.com/news/pomer-holova-oblasnoji-orhanizatsiji-spilky-
pysmennykiv-ukrajiny-evhen-bezkorovajnyj/, вільний. — Заголовок з 
екрана. — Дата перегляду: 21.10.2016. — Мова укр. 

205.Помер голова обласної спілки письменників, поет Євген 
Безкоровайний [Електронний ресурс] // 0352.ua : сайт міста 
Тернополя. — Електрон. текст. і граф. дані. — сор. 2016. — Режим 
доступу: http://www.0352.ua/news/830713, вільний. — Заголовок з 
екрана. — Дата перегляду: 05.11.2016. — Мова укр. 

206.Помер голова Спілки письменників Тернопілля Євген Безкоровайний 
[Електронний ресурс] // ZIK : Західна інформаційна корпорація. — 
Електрон. текст. і граф. дані. — сор. 2004—2016. — Режим доступу: 
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Світлини 

     
 

Світлина Є. Безкоровайного з авторською присвятою П. І. Ковальчуку: 
«Моєму дорогому вчителю і батьку з нагоди  

сорокаріччя від дня народження, 27.03.1971 р.» 
 

 
Засідання літературно-мистецького клубу «Дністер»,  

м. Заліщики, 1972 р. 
Зліва направо: П. Мельник, заступник редактора газети «Колос», 

 П. Ковальчук, редактор газети «Колос»,  
Є. Безкоровайний, редактор районного радіо 
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Зустріч у бібліотечній вітальні Заліщицької центральної бібліотеки, 

приурочена до 60-річчя від дня народження Є. Безкоровайного, 2007 р. 
Зліва направо: Б. Бастюк, голова Тернопільської обласної організації НСПУ, 

Є. Безкоровайний, О. Тракало, директор Заліщицької ЦБС 
 

 
Учасники літературно-мистецького вечора «Живий у слові поміж нас», 

присвяченого 80-річчю від дня народження П. І. Ковальчука,  
читальна зала Заліщицької центральної бібліотеки, 2011 р. 

Є. Безкоровайний перший справа 
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Вечір-зустріч «Енергетика його пера», приурочений до 55-річчя від дня 

народження В. Тракала, Товстенська селищна бібліотека, 2011 р. 
Зліва направо: О. Тракало, В. Тракало, Є. Безкоровайний 

 

 
Всеукраїнське літературно-мистецьке свято  

«Дністрове перевесло», бібліотечна вітальня Заліщицької  
центральної бібліотеки «Літературні зустрічі», 2012 р. 
Зліва направо: Є. Безкоровайний, В. Барна, член президії  

НСПУ (м. Київ), В. Густі, голова Закарпатської обласної організації НСПУ 
(м. Ужгород), В. Довгий, відповідальний секретар письменницької організації 

Буковини (м. Чернівці); стоїть О. Тракало, директор Заліщицької ЦБС 
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Зустріч із письменниками у відокремленому підрозділі  

Національного університету біоресурсів і природокористування України 
«Заліщицький аграрний коледж ім. Є. Храпливого», 2012 р. 

Серед учасників зустрічі: письменники О. Вістовський, В. Густі, В. Демчишин, 
Є. Безкоровайний, Г. Костів-Гуска (у першому ряді зліва направо),  

М. Палагнюк (третя зліва в другому ряді) 
 

 
Презентація книжки поета, журналіста Петра Мельника  

«Бліки вітражів», Заліщицька центральна бібліотека, 2013  р. 
Є. Безкоровайний у першому ряді третій зліва 
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Зустріч із Є. Безкоровайним у літературній вітальні  
Заліщицької центральної бібліотеки, 2013 р. 
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Творчий доробок Є. Безкоровайного 
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Пам’ятні дарчі надписи Є. Безкоровайного 
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Додаток 

Сценарій зустрічі «Струни ліричної душі» 
(до 60-річчя від дня народження Євгена Безкоровайного) 

 
Святково прибрана зала. У центрі — журнальний столик, на якому 

лежать поетичні збірки ювіляра, матеріали з преси. За столом сидять 
Є. Безкоровайний, Б. Бастюк, О. Тракало. 

Звучить мелодія пісні «Стежина».  
Ведуча О. Тракало оголошує про початок зустрічі в бібліотечній 

вітальні.  
Шановні гості та учасники чергового зібрання в бібліотечній 

літературно-мистецькій вітальні! Радо вітаю всіх вас!  
Наша Заліщанщина — щедрий край на талановитих людей у царині 

освіти, науки, культури, мистецтва, літератури… 
До творчої палітри знаних краян належить і Євген Безкоровайний, 

уродженець села Ворвулинців, тепер уже тернополянин, поет, автор трьох 
поетичних збірок, член Національної спілки письменників України та 
Національної спілки журналістів України, секретар обласного осередку 
журналістів. Саме йому, ювілярові року 2007, хочемо присвятити 
сьогоднішню зустріч «Струни ліричної душі». Днями наш краянин ступив 
на своїй життєвій стежині славний козацький крок у повноліття. 

Народився він 24 березня 1947 року в одній із ворвулинських 
селянських родин, був першим сином Івана та Василини Безкоровайних. 

Трагізм батьківської долі з болем несе через усе життя. Материнську 
любов цінує як найбільш святе, про що довідуємось із віршів-присвят. 
Зростав у родині разом із сестрою Мирославою та братом Петром 
Шамлюками (дуже шкода, що свої вітання вони обоє надсилають братові з 
далекої Італії). У цій залі присутня братова Мирослава та швагро Іван, 
племінники Юрко та Віталій, а ще представницька делегація рідних 
односельчан. 

Для всіх цих людей у Євгена Івановича завжди вистачає любові, 
поваги та шани, як і до рідного села, батьківської хати, материнської 
науки, мальовничої природи у Ворвулинцях. 

Навчався Євген Безкоровайний у рідному селі, середню освіту здобув 
у Заліщицькій середній школі, якій пізніше присвоєно ім’я О. Маковея, а 
фахову — у Львівському державному університеті імені Івана Франка на 
факультеті журналістики. 

У трудовій біографії Євгена Івановича — різні ранги праці 
журналістської в заставнівській, заліщицькій, тернопільській районних 
газетах, власного кореспондента Держтелерадіо України в Тернопільській 
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області, головного редактора обласних газет «Ровесник» і «Селянська 
доля», керівника управління у справах преси та інформації Тернопільської 
облдержадміністрації, громадська діяльність. 

У пам’яті багатьох жителів Заліщанщини залишилися спогади про 
Євгена Безкоровайного — редактора районного радіо та журналіста 
районної газети «Колос», а також вірші зі шкільних років, авторські 
матеріали. 

Минулий рік був, мабуть, особливим для Євгена Івановича, бо став 
він роком визнання як поета — його прийняли до Національної спілки 
письменників України за творчий доробок — збірки «Яворина», «Профіль 
любові», «Душа, як сонях». 

Хочу згадати в цій короткій розповіді й про надзвичайно великий 
життєвий доробок Євгена Івановича, бо має він двох синів — Гордія та 
Зоряна. Про журналіста Гордія довідуємось зі шпальт газет, адже гідно 
продовжив справу батька його син. Нев’януючою є любов до дружини 
Галини — долю свою також обрав у рідних Ворвулинцях. 

Дуже коротко інформую вас про Євгена Безкоровайного, бо обрали за 
форму сьогоднішнього заходу саме зустріч, під час якої її «винуватець» 
має можливість більше сказати про себе, поділитись думками, поетичними 
здобутками, творчими задумами, прочитати свої поезії саме так, як 
створив їх. 

Щоправда, Євген Іванович дуже мало говорить про себе, скромно 
вважає себе звичайною людиною. Тому прошу адресувати свої запитання, 
аби слухати саме його якомога довше. 

На сьогоднішній зустрічі також присутні друзі, знайомі ювіляра, 
члени Клубу творчої молоді. 

З приємністю запрошую до слова голову Тернопільської обласної 
організації Національної спілки письменників України Богдана Бастюка. 

(Виступ Б. І. Бастюка). 
Запрошую до слова земляків Євгена Івановича — членів делегації, яку 

очолює сільський голова с. Ворвулинців Микола Пельцер, а також 
працівників установ культури, молодь. 

(Виступ сільського голови Миколи Пельцера,  
завідувача бібліотеки Надії Кіцканюк). 

Поезії Євгена Безкоровайного читають активні читачі Ворвулинської 
бібліотеки: «Повернення»  — Котузяк Віта, «Рідний дим» — Круцяк 
Христина, «Додому» — Кіцканюк Марія, «Все минає і все відходить» — 
Золота Марія. 

Музичний дарунок — пісню «Заспівай мені, мамо» — виконують 
Петро Кіцканюк, Іван Навізівський і Василь Рибцуник. Співуча 
ворвулинська молодь, можливо, тому не забуває пісень і Євген 
Безкоровайний. 
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Пісню «Ой у полі три криниченьки» виконують Петро Кіцканюк, Іван 
Навізівський, Василь Рибцуник. 

З вітаннями Юрій Шамлюк — знаний читець гумору, студент 
агроколеджу Національного аграрного університету. 

З приємністю запрошую до слова Василя Сопівника — однокласника 
ювіляра. 

(Виступ В. Сопівника). 
З вітаннями-спогадами М. Ф. Лубкович, учитель Є. Безкоровайного. 

(Виступ М. Ф. Лубковича). 
Пісня «Лелеки» у виконанні гурту краян. 
До слова запрошую Ірину Олексіївну Ковальчук, авторку книжки 

«Сонцелюб над Дністром», дружину письменника Петра Ковальчука. 
(Виступ І. О. Ковальчук). 

У роки праці в газеті «Колос» долі звели для подальших зустрічей та 
спілкувань Євгена Безкоровайного з Петром Мельником, відомим 
журналістом, поетом, членом Національної спілки письменників України. 

Запрошую до слова П. М. Мельника.  
(Виступ П. М. Мельника). 

Пісню «Лебеді кохання» виконують гурт краян та Аліна Кіцканюк. 
Знаю, що Є. І. Безкоровайний навіть тепер турбується справами й 

долею районної газети «Колос», тож запрошую до слова його редактора 
Оксану Дяків. 

(Виступ О. І. Дяків). 
На нашій зустрічі присутні вчителі шкіл міста, творча молодь, 

інтелігенція Наддністрянського краю. Вітання для Євгена Івановича 
підготували вчителі та учні Заліщицької загальноосвітньої школи ім. 
О. Маковея. 

Запрошую до слова вчителя рідної мови та літератури Володимира 
Розновського. 

(Виступ В. Розновського). 
У залі присутній міський голова м. Заліщиків В. С. Бенев’ят, якого 

запрошую до слова. 
(Виступ В. Бенев’ята, який вручає подарунок ювілярові). 

На завершення зустрічі ведуча запрошує всіх учасників дійства до 
виконання пісні «Многая літа».  

Після цього звучать слова вдячності Євгена Безкоровайного за 
організовану зустріч, щирі вітання, музичні дарунки. 
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