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Усього 30 років було відпущено Володими-

ру  Івасюку, щоб стати Великим. Його жит-

тя 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, віолон-

челі, гітарі, майстерно виконував свої пісні, 

неординарний живописець – це все про нього, 

Володимира Івасюка. 

У чому ж особливість феномену Володи-

мира Івасюка, який і досі вражає і захоплює? 

Окрім досконалої форми і мелодійності, тво-

ри Івасюка несли в собі абсолютно новий мо-

дерний дискурс, певний вимір універсальнос-

ті, коли однаково доречно його мелодії 

сприймались і під гітару в компанії друзів, і 

під оркестр у великій залі.  

Його життя – це згусток неймовірного та-

ланту, 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 ли-

шається 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 Украї-

ною незалежності.  

- 2 березня 1994 року Президент Леонід Кра-

вчук 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 пор-

третом 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 спецпо-

гашенням і монета з серії "Видатні особисто-

сті 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 "Трем-

біта" створюється "Проект Івасюк". В рамках 

проекту проведено всеукраїнський тур, в ре-

пертуарі якого пісні, написані композитором і 

в його честь; 
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