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 Жив на світі поет. Перебредав ріки сумнівів і виходив на 

свій, ніким не спланований, ніким не відміряний шлях.  Мірилом 

цього шляху стала поезія: висока й чиста, в якій живе кожний 

порух душі, кожне переживання і рідна батьківська хата, 

священний хліб на столі, калина, криниця, рідне село, батько, 

матір, сини... 
 

 У даний довідці знаходиться перелік праць, публікацій та 

матеріалів, які є у фондах центральних бібліотек м. Збараж. 

Література згрупована у трьох розділах: біографічна довідка, 

твори письменника, життєвий і творчий шлях. 
 

 В межах розділів література розміщена в хронологічній 

послідовності. 
 

 Довідка адресована краєзнавцям, бібліотечним працівни-

кам, усім хто цікавиться літературою Збаражчини та творчістю 

Івана Горбатого. 
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   Так хочеться барвінком прорости, 
   Чи мовою пречистою дитини, 
   Щоб на земних дорогах України 
   Мої не загубилися сліди... 
       (І. Горбатий) 
 

           Іван Горбатий – це образ пристрасного поета і журналіста, 

людини доброї і ніжної,  великого правдолюба і друга, який 

беззавітно любив Україну, слугував своїм вивіреним, вистра-

жданим словом рідному народові. 

 І. Горбатий народився 18 липня 1934 року в с. Заруддя, 

Збаразького району на Тернопільщині. Спочатку була семирічка 

у рідному селі, потім Колодненська середня школа, після 

закінчення якої у 1953 році вступив до Київського державного 

університету ім. Т. Г. Шевченка. 

 З 1954 по 1957 рр. Іван перебував на дійсній військовій 

службі на Кавказі, після повернення працював в рідному селі 

зав. читальнею, зав. клубом. 

 Після закінчення Київського державного університету 

став літературним редактором обласної газети „Вільне життя”, 

якій присвятив майже 30 років свого життя. 

 Добра від природи людина, справжній патріот, Іван 

Горбатий великі надії покладав на патріотичне відродження 

українського народу. Зі сторінок газети знайомив читачів із його 

духовним надбанням. 

 Хоч жив Іван Романович активним творчим життям, 

багато та плідно писав, за життя зумів видати лише одну збірку 

поезії під назвою „Річка через осінь”, але вийшла вона у 

колективному збірнику „Ніжний кремінь” 1989 року. Доля не 

протегувала йому. Не один раз його рукописи готувались до 

друку, позитивно оцінені рецензентами та редакторами, але 

завжди щось ставало на перешкоді. Один із його рукописів уже 

навіть стояв у тематичному плані „Радянського письменника”, 

однак через рік цілком несподівано „випав” з нього. 
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          Добу відродження І. Горбатий прийняв з великою радістю. 

„Тепер мені так легко! Тепер я можу писати все!” – говорив він 

одному із своїх друзів. Незважаючи на хворе серце, на 

перенесений тяжкий інфаркт, поет згодився працювати 

відповідальним секретарем першої в Україні обласної організації 

Товариства української мови ім. Т. Г. Шевченка, підтримував 

Народний Рух України, „Меморіал”. 

          Багато мрій та задумів мав Іван Романович, та не судилося. 

30 червня 1990 року стався нещасний випадок – невправний 

велосипедист збив поета з ніг, а 2 липня І. Горбатий помер. 

 На робочому місці поета - у шухляді стола газети „Вільне 

життя” залишився папірець із його маленьким заповітом: „На 

моїй могилі поставте низенький пам’ятник, щоб онуки і квіти 

могли  до колін моїх тулитися”.  Та найкращим йому 

пам’ятником є його поезія. 

         Твори поета друкувались в журналах „Вітчизна”, „Дніпро”, 

„Жовтень”, „Україна”, „Ранок”, у колективних збірниках „Ніж-

ний кремінь” (1989) і „Допоки я живу” (1994). У 1998 р. вийшла 

збірка віршів І. Горбатого „На вістрі сльози”, а в 2003 р. – 

„Розвидень”. 

 У 1999 р. Іван Романович був прийнятий до Національної 

спілки письменників України (посмертно), у рідному селі поета, 

Зарудді, на приміщені школи, 10 листопада 1995 р. відкрито 

меморіальну дошку – барельєф. 
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