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Його пісня
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До 70-річчя від дня народження
Володимира Івасюка
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2019

Усього 30 років було відпущено Володимиру Івасюку, щоб стати Великим. Його життя обірвалося, немов натягнута струна –
лунко і боляче, зненацька…
Один із основоположників української
естрадної музики (поп-музики), автор 107
пісень, 53 інструментальних творів, музики
до кількох спектаклів, професійний медик,
скрипаль, чудово грав на фортепіано, віолончелі, гітарі, майстерно виконував свої пісні,
неординарний живописець – це все про нього,
Володимира Івасюка.
У чому ж особливість феномену Володимира Івасюка, який і досі вражає і захоплює?
Окрім досконалої форми і мелодійності, твори Івасюка несли в собі абсолютно новий модерний дискурс, певний вимір універсальності, коли однаково доречно його мелодії
сприймались і під гітару в компанії друзів, і
під оркестр у великій залі.
Його життя – це згусток неймовірного таланту, величезної працьовитості й високої
моральності. За цей короткий час він виконав
свою місію, використав талант і потенціал,
зробивши українську пісню модною на весь
світ. І сьогодні творчий доробок Івасюка лишається актуальним, його пісні знає молодь, а
сучасні виконавці їх переспівують. У 2002-му

один з грандів української рок-музики Тарас
Чубай видав альбом "Наш Івасюк", що містив
12 найвідоміших хітів композитора.
Увічнення пам’яті
Так склалося, що на державному рівні
непересічний талант видатного митця був
відзначений лише за часів отримання Україною незалежності.
- 2 березня 1994 року Президент Леонід Кравчук підписує указ про присвоєння Івасюку
Державної премії імені Шевченка;
- 4 березня 1999 року в Чернівцях відкрито
Меморіальний музей Володимира Івасюка;
- у 1999 році випущена поштова марка з портретом Івасюка;
- у 2001 році нагороджений Всеукраїнською
премією в галузі музики та масових видовищ
у номінації "За внесок в музичну культуру 20
століття";
- у 2003 році випущений компакт-диск "Наш
Івасюк", де пісні композитора виконує Тарас
Чубай та гурт "Плач Єремії";
- 2009 рік за рішенням депутатів Чернівецької
та Львівської обласних рад визнано роком
Володимира Івасюка;
- Указом Президента у 2009 році Івасюку
присвоєно звання Герой України;
- у 2009 році випущений конверт зі спецпогашенням і монета з серії "Видатні особистості України" на честь Івасюка;
- у 2011 році у Львові на проспекті Шевченка
відкрито пам'ятник Івасюку;
- у 2013 році Тарасом Чубаєм, колективом
"Піккардійська терція", Павлом Табаковим,
Оксаною Мухою та хоровою капелою "Трембіта" створюється "Проект Івасюк". В рамках
проекту проведено всеукраїнський тур, в репертуарі якого пісні, написані композитором і
в його честь;

Бібліографія
Твори
Івасюк, В. Два персні: Сл. В.Івасюка /В. Івасюк//Мистецтво та освіта.-2006.- №2.-С.33-36.
Івасюк, В. Зелена пісенька: Сл. В. Лучука / В.
Івасюк // Мистецтво та освіта. – 2003. - №2. –
С. 35 – 36.
Івасюк, В. Зізнання: Сл. Р. Кудлика / В. Івасюк // В нот. :Крокуй з нами поруч, пісне.
Вип. 2 . - К.,1979. – С.14 – 16.
Івасюк, В. Рождение дня: Сл. А Дементьева /
В. Івасюк // В нот.: Музыкальная орбита.
Вып.51. – К., 1979. – С.20 – 22.
Івасюк, В. Чебреці: Сл. Д. Луценка / В. Івасюк
// Мистецтво та освіта.– 2003. - № 4. С. 34.
Івасюк, В. Червона рута: Сл. В.Івасюка /В.
Івасюк // В нот.: Широка страна моя… Песенник. – Л., 1981. – С.12 – 13,
Про нього
Аврам, М. Пісня буде поміж нас: [Сценарій,
присвячений В. Івасюку] / М. Аврам // Шкільна бібліотека, - 2006. - №11. – С. 74-76.
Божко, Т. Володимир Івасюк – мистецька
гордість України: [ Сценарій] / Т.Божко //
Вивчаємо українську мову та літературу. Позакласна робота. – 2016. - №4. – С.2 – 7.
Володимир Івасюк. Життя – як пісня. Спогади та есе. – Чернівці: Букрек, 2003. – С. 216.
Глушак, Ю. Талановитого та справжнього
забути неможливо / Ю. Глушак// Позакласний
час. – 2010. - №2. – С.128-138.
Горобієвська, О. "Таємниці доріг далеких…"
Мандрівки Володимира Івасюка Польщею /О.
Горобієвська // Слово Просвіти. – 2018. №22. – 31 травня – 6 червня. – С.13.
Золотарьова,О. Пісня буде поміж нас…/О.
Золотарьова // Мистецтво в школі, музика,
образотворче мистецтво,художня культура. –
2010. - №2. – С. 2 -7.

