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“Місто Тернопіль, Єфрему Гасаю”. Листи з цією 
адресою не губляться на пошті. Їх безпомилково 
доставляють адресату. Часто вони надходять на домашню 
адресу цього сивого чоловіка, якому цього року 
виповнюється - 75. Йому пишуть не тільки зі всіх кінців 
колишнього Союзу, а й з-за кордону. У цих листах 
ветерани війни називають йогосвоїм однополчанином, а 
родичі загиблих — сином і братом. 

Все це про Єфрема Олександровича Гасая – історика, 
краєзнавця, публіциста, уродженця с. Токи 
Підволочиського району, який усе своє життя присвятив 
дослідженням історії краю та пошукам людей, котрі за 
різних обставин втратили зв’язки з близькими.  
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Біографія Єфрема Гасая 
 
Народився 1 квітня 1938 року в с. Токах Підволочиського 
району. Зростав розумною й допитливою дитиною. 
Навчався успішно в школі, захоплювався краєзнавством. 
Надсилав свої інформації та повідомлення редакціям 
«районки» «Нове село» та обласної газети «Вільне життя». 
Після закінчення школи почав працювати зв’язківцем. 
Військову службу проходив у Приволзькому військовому 
окрузі. Часто друкувався в армійській газеті. 
У своїх краєзнавчих пошуках відкривав «білі плями», 
розшукував матеріали про долю багатьох видатних 
уродженців Галичини, імена яких у часи польської та 
московсько-більшовицької займанщини були заборонені, а 
згодом і забуті. Завдяки Єфремові Гасаю вони зайняли 
належне місце в історії України. Це, зокрема, старшини й 
стрільці Українських січових стрільців й Української 
Галицької армії, учасники визвольних змагань 40—50-х 
років, вояки УПА та підпільники ОУН. 
За кожним пошуком — дослідження родового коріння 
багатьох людей, хвилюючі зустрічі близьких родичів, які 
через обставини долі нічого не знали одні про одних. 
Єфрем Гасай вищу освіту здобув у Кам’янець-
Подільському педагогічному інституті. У 1978 році 
закінчив історичний факультет цього навчального закладу 
й почав трудитися науковим працівником у 
Тернопільському обласному краєзнавчому музеї. Водночас 
продовжував займатися пошуками. 
Найбільш характерні й пам’ятні нариси надруковано в його 
книзі «Не втомлюся шукати» (1998). Результати 
багаторічних пошуків — і на сторінках книги «Повернуті 
імена» (2002), які відображають яскраву героїчну й  
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трагічну долю наших краян. 
Єфрем Гасай у 1992 році видав книжку «Село Токи та його 
околиці». А роком раніше у співавторстві із журналістом 
Богданом Мельничуком опублікував краєзнавчий путівник 
«І гомін віків, і природи краса». З Романом Матейком та 
Богданом Мельничуком видав публіцистичну книжку 
«Художник Яків Струхманчук - жертва сталінського 
терору» (1997). 
З 1989 року Єфрем Гасай — старший науковий редактор 
Тернопільської обласної Книги пам’яті. За його активної 
участі в 1995—1997 pоках побачила світ «Книга пам’яті» у 
трьох томах про уродженців Тернопілля, які загинули в 
роки Другої світової війни. У 2002 році видано двотомник 
«Нескорена Зборівщина». Підготовлено до друку 
аналогічну книжку про Тернопільський район, а також 
«Книгу скорботи» (про вивезених гітлерівцями наших 
краян на примусові роботи до Німеччини, які не 
повернулися додому). 
Йому надсилають листи з проханням допомогти віднайти 
дорогих людей. І вкотре починаються пошуки, робота в 
архівах, музеях, бібліотеках, листування з державними 
установами, краєзнавцями та пошуківцями... 
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