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гсі, х то знав Володимира Івасюка, вважали, 

вже в юності він був особистістю. Він -

стазоста групи. Він дуже відрізнявся від 

іни их. Він був генератором ідей, мозко

вим центром. Володя відзначався дотепністю у взає

минах з одног рупниками. Він був душею товариства. 

У нього закохана не одне дівча. їм імпонувала його 
вишуканість, зисока культура у спілкуванні.

їй тоді не було й 17 років. Чарівна білявка, яка 

зразу після :акінчення Коломийської середньої 

школи № 1 вс тупила до Чернівецького медичного 

інституту. Марійка Соколовська. Вісімнадцятиріч

ний Івасюк закохався у неї з першого погляду, а 

Марія у свої 17 була захоплена навчанням. І на курсі 

майже усі вж<' знали, що Володя був закоханий у неї 

-  у свою «Мус ю». Навчаючись в одній групі разом з 

Володею, Ма зійка відчула якусь особливу увагу до 

себе з боку о, щокурсника. На заняттях вони сиділи 

поруч. Спільї им захопленням у них була пісня. «Во
лодя підійшої і до мене вже у перший день навчання у 
медінституті: «Ти граєш на скрипці? Значить, будеш 
грати в ансамблі». Ми були разом з ним увесь час: 
вдень -  занят гя, ввечері -  репетиції камерного орке
стру і оркест зової групи інститутського ансамблю 
пісні і танцю. Любов до музики і медицини єднала 
нас. Молодіє гь сама по собі прекрасна, але незрів
нянна ні з чиї і, коли поруч з тобою людина, яка тебе 
розуміє і під' римує у всьому, зачаровує тебе своєю 
красою і розумом, дарує тобі ніжну гру чарівної
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«Я -  велетень з блакитними очима...
Я  не в змозі пачко не любити.
Боюсь тебе цілунками убити» (Юрій Рибчинський).

«Він мало розкривався в питаннях, що стосувалися 
особистого. Але інколи міг сказати, що, мовляв, деякі 
жінки можуть похвалити мене як чоловіка... Батько 
з ним неодноразово говорив на ці теми, бо дуже хотів 
для сина особистого щастя» (Ігор Кушплер).

В. Івасюк

скрипки і свої перші пісні. Я завжди старалася йому 
допомагати, ми разом здавали сесію, святкували дні 
народження та весілля своїх однокурсників... На 
парах ми завжди були разом, сиділи поруч. Ходили, 
разом здавати екзамени. Мене один раз ледь не ви
гнали з екзамену, що я йому щось там допомагала. 
Тому що я то вчилася, а він був зайнятий музикою... 
Коли збиралися на репетиції, Володя завжди підхо
див до мене і цілував у щоку. Дуже часто приносив 
мені пиріжки, які випікала няня Міля. А називав 
мене лише Марічка або Муся. Уже пізніше мені 
розповідали, що Володя був у мене закоханий. Але 
сам він ніколи не зізнавався мені. Напевно, йому 
легше було про все сказати у піснях» (зі спогадів 
М.Соколовської-Марчук). Вона добре пам'ятає, як 

деякі викладачі могли піднімати Володю кожно

го заняття й при цьому говорили йому: «Ну що, 
Івасюк, ви вже визначилися, ким будете -  лікарем
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В ШКОЯІ
чи композитором?» І Марійка давала Володі свої 

конспекти, коли він не встигав добре підготувати

ся до семінарів -  їй було боляче, коли намагалися 

принизити Володю. Він -  скрипаль оркестру народ

ного ансамблю пісні й танцю «Трембіта». Невдовзі 

йому стає тісно в межах оркестру народної музики, 
тоді він організовує камерний оркестр. Учасницею 

камерного оркестру, зрозуміло, стала і Марійка 

Соколовська. Часто репетиції оркестру доводиться 

проводити на квартирі у Івасюків по вулиці Богдана 

Хмельницького, 68, у Чернівцях. Іноді, як згадувала 

сестра композитора Галина Івасюк-Криса, вони за

ймалися у вхідній арці -  тут була чудова акустика.

Володимир Івасюк, за словами журналіста Ро

мана Островського, був оригінальним не лише у 
творчості, а й в  особистих стосунках. «Якось він не 
зміг прийти на побачення і надіслав Мусі листівку. 
Вибачився, пояснив причину».

В симфонії дивній 
Весняної ночі —
Я  чую твій шепіт,

Що кличе мене.
І  серце у  грудях 
Співати так хоче,
Люба Маріє!
Ця поезія Максима Рильського навіяла юнакові 

тему пісні -  пісні-молитви:
Мадонні незнаній 
Віками лунали 
Органні хорали 
В густі небеса.
А я тебе знаю,
Тебе я кохаю,
Люба Маріє!

Вийди, моя мила,
Все нічка накрша,
Тільки місяць і зорі 
В блакитному морі 
Чекають на тебе,
Чекаю і я.

Долею стань, мила,
Піснею стань, мила,
І  хай вітряна осінь

З димовими косами 
В танку нас кружляє, 
Як двоє, птахів.

Я  приніс, Маріє,
В очах своїх мрії,
Щоб віддать їх, кохана, 
Мов проліски ранні,
Тобі, незрівнянній, 
Єдиній тобі.

(«Аве, Марія»)

Одного разу під час занять (це було і зимку) 

Володя підійшов до неї і показав аркуш п.іперу в 

клітинку, а на ньому -  слова вірша «ЧервонЬ рута».

І підписав: «Мусі від Володі. 15.9.70. III пара Лекція 
по дермі (з дерматології)». Французи хотіли і окупи
ти цей автограф за три тисячі доларів, але 1 /Іуся їм 
відмовила... Це був текст пісні, яка невдовзі стала 
знаменитою на весь світ -  «Червоної рути». «Ще 
будучи студенткою, я вийшла заміж за викладача. 
Володя надіслав тоді вітальну телеграму зі Іьвова. 
Мене часто запитують, чому ми не одруж їлися з 
Івасюком. Мабуть, не доля...З  того часу, коли Во
лодя помер, він часто мені сниться: він стоїть на 
горі у своєму синьому костюмі, і чекає. Каж<: я тебе 
чекаю, іди до мене». А якось він привидівся мені на 
вулиці...»

«Ця пісня була написана під впливом якоюсь не
ясного образу, хоч я й відчував, що цей образ існує 
насправді. Під час запису (авт. фонограми для тереда- 
чі) я почав усвідомлювати, що той далекий тул іан. для 
якого я писав свою пісню, набуває конкретної форми 
й перетворюється на тебе, Ніно. Хоч це й диі но, але 
це так. Я зрозумів, що ця пісня написана пі д твоїм 
впливом, і по праву вона має бути твоєю. І це нічого, 
що зараз не весна, а осінь, що квітів уже маг о. Я не 
хочу повторюватись поза текстом. Та голубий ;віт все 
ж залишається в моїх очах, а в руках -  ласк і, і я їх 
буду нести до далекого видіння, що стало бли іьким». 
Цей запис Володимир Івасюк зробив у вла :норуч 

виготовленому альбомі, який подарував асистенту 

звукорежисера Чернівецького телебачен ня Ніні 

Щербаковій, в якому разом із нотами й текстом 

пісні «Мила моя» -  фотографія Володимира зоботи 

Михайла Кузменюка і пісні (але вже без ноі) «Чер-
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в ш к о л  і
вона рута», («Водограй», «Відлуння твоїх кроків». Так 

з'явилася п сня «Я піду в далекі гори».

«Перша скрипка -  біла лебідка». Ніна. Висока, 

струнка білзвка, з гарними рисами обличчя, до неї 

Володимир приходив додому на вулицю Гастелло, 

неподалік зід Центрального універмагу, сідав за 

піаніно і грзв свої пісні. Часто він запрошував її на

прогулянку 

на (нині па 

нею на лю/:

щення в м 

мира було 

гарного м> 
вмузични>

містом -  вони йшли у парк імені Каліні- 

эк імені Шевченка). Любив з'являтися з 

ях, що зафіксовано на фотознімках. Але 

частіше вони бачилися у неї на роботі, по тодішній 

вулиці Ком жарів (тепер братів Руснаків), 5. Це було, 

мабуть, на ітаємничіше й найпопулярніше примі- 

сті -  місцева телестудія. Там у Володи- 

Загато шанувальників, бо його знали як 

зиканта й часто запрошували до участі 

програмах. З'явилися і справжні друзі, з 

якими він Любив ходити в Карпати. «На Буковині й 

Гуцульщиг і вже, мабуть, немає такого куточка, де б 
він (В ол о ді ) не побував. Немає й чарівного краєвиду, 
яким би він не милувався. Що його манить до дале
ких обріїв, не даючи спокою кожного року? Краса 
нашоїукра нської землі та її людей» -  відмічали рідні 

митця. Оді- ого  разу Ніна ризикнула піти з ним у гори 

і завдяки Володі побачила Близницю, Драгобрат, 

Говерлу -  найвищі вершини Карпат. Як стверджує 

телеоператор Чернівецького телебачення Степан 

Шпіц, який також ходив у гори з Івасюком, коли 

вони поверталися з походу, в поїзді Володя заспівав 

пісню «Я піцу в далекі гори». Слова були записані на 
коробці ці/ гарок. Михайло Кузменюк, який залишив 

чудові фотографії Івасюка, згадує, що цю пісню він 

уперше почув восени 1968 року у себе вдома на 

вулиці Заі- ьковецької в Чернівцях. У 1972-у Івасюк 

переїхав до Львова, в 1973-у Ніна вийшла заміж. 

Часто вон, і їздила у відрядження на Івано-Франків- 

щину. І ча : від часу на зустріч із нею приїжджав зі 
Львова Володимир. Остання така зустріч відбулася 

напередодні від'їзду В.Івасюка на конкурс «Молоді 

місто Хмельницький. Це було 19 чи 20 

9 року. Володимир, як згадує Ніна, був 

настрої, розповідав про свої грандіозні 

плани. А ^ерез кілька днів він безслідно зник...

«У творчості В.Івасюка, як відмічала директор 
Чернівещкого меморіального музею Володимира 
Івасюка П ірасковія Нечаева, жіночі імена згадуються

голоси» в 

квітня '\9~, 
у гарному

всього двічі -  в пісні «Аве, Маріє!» (така авторська 
назва) та «Елегії для Галі». Серед пісень В. Івасюка 
небагато творів, написаних для конкретних жінок. 
Наприклад, «Пісня буде поміж нас» -  Галині Та
расюк. А судячи зі змісту «Елегії для Галі», ймовірно, 
що і цей твір міг бути присвячений їй».

«Не знаю, як можна назвати наші стосунки з Во
лодею, але це було щось таке чисте, ніжне і гарне, 
як маків цвіт, на який і тінь не впала. Більше нічого 
подібного у моєму житті не було», -  писала про свої 
взаємини з Володимиром Івасюком Галина Тарасюк.

У його житті були дві Галі -  молодша сестра, 

яку він ніжно любив, усюди брав із собою, навіть 

у Сопот (Польща) -  єдину його зарубіжну поїздку 

на конкурс естрадної пісні -  з ним поїхала Галя. 

Вона мала особливий шарм, завжди піклувалася 

про брата, їй він довіряв багато своїх таємниць. І 

друга -  це журналістка молодіжної газети «Моло

дий буковинець» Галина Тарасюк, авторка статті 

«Знайти сонця руту», першої серйозної статті про 

Володимира. «Восени 1970 року Володя позна
йомився з Галиною Тарасюк і частенько говорив 
про неї. Казав, що її прізвище -  добра рима до 
його прізвищ а і що вони й душ евно непогано 
заримовані. Я  збагнула, що він захоплю ється 
нею. Вона гарна, а до того ще й гостроязика. 
З нею Володя почувався дуже добре, вона мала в 
собі щось щире, чисте, здорове, що імпонувало 
йому. У той час він уже працював над твором 
«Пісня буде поміж нас». Я послухала один ку
плет і спитала, про кого це. Він блимнув очима 
й відповів: «Не заваж ай... Про Галю. Що, не 
подобається?» Я замовкла. Здивувалася, що він 
різко зреагував на запитання. Чому б мені Галя 
Тарасюк не подобалася? Інша річ, що Володя не 
любив, коли хтось непрохано вторгався у світ 
його інтимних почуттів» (зі спогадів Г.Івасюк). 

«Перше, що мене вразило у Володі, були його очі. 
Небесні. Не сині і не голубі -  небесні. Потім він 
мені сказав, що очі йому перейшли у спадок від 
бабусі, а вся їхня сім’я -  чорноока. Друге ж, що 
здивувало м ене,-сором ’язливість, несподівана для 
хлопців його віку, та, ще пак, для місцевої знаме
нитості, якою Володя був. Він буквально знітився, 
почервонів і запропонував мені відкласти розмову 
на пізніше. Признатись, я була рада, що розмова
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відкладається... Тут я зрозуміла, що до неї треба 
підготуватися. Я вперше зустріла людину свого віку, 
ровесника, від якої сходила еманація розуму, талан
ту й благородства -  три речі, які я так шанувала в 
чоловіках і які разом майже не стрічаються в одній 
особі. Я не помилилася. Володя виявився надзви
чайно ерудованою, інтелігентною, нестереотипною 
людиною. А ще якось безоглядно доброю і щи
рою» (зі спогадів «Священні для мене» Г.Тарасюк). 

У жовтні 1970 року Галина запросила Володю на 

свій день народження. Він хвилювався, бо хотів 

подарувати їй щось гарне, та нічого путящого не міг 
знайти. А пісня ще не була завершена». Володимир 

подарував дівчині різьблену рахву, але найбільшим 

подарунком для неї були пісні -  юнак прийшов із гі

тарою і співав для неї. Майже через три десятиліття 

Галина Тарасюк згадала той день у вірші:

Жовтень. Осінь. Кленів багаття.
У день янгола, з янгольським личком
Я  танцюю, я в жовтому платті
І  закохана я  у  музику.

Це було в Чернівцях, на вулиці Олега Кошового, 

де тоді жила Галина.

Він часом звертався до неї «Коцю!» Коли ж ді

вчина поцікавилася, чому він так говорить, Володя 

відповів, що це його тато так звертається до мами. 

«Не знаю, як можна назвати наші стосунки з Во
лодею, але це було щось таке чисте, ніжне й гарне, 
як маків цвіт, на який і тінь не впала. Нічого подібно
го в моєму житті не було. Яким він був? Світлим. У 
нього не було поганих рис, принаймні, я їх не бачила. 
Завжди уважний, добрий, веселий, надійний, чесний. 
У нього був священний пієтет перед життям, яке він 
любив, як дитина, і хотів, щоб воно ніколи не кінча
лося. Егоцентризм, нарцисиянство, самозакоханість 
були чужі його відвертій товариській вдачі. Володя 
умів переконати людину в її власній неординарності, 
у її великій, але не усвідомленій цінності для люд
ства. Знаю це по собі. Він умів поважати іншого» (зі 
спогадів «Священні для мене» Г.Тарасюк). Корпуси 

медичного інституту розташовані неподалік вулиці 

Кафедральної, 2 (тодішньої Кірова) -  саме там у 
редакції газети «Молодий буковинець» працювала 

Тарасюк. Володя часто дзвонив їй після пар, чекав на

і і ш к о л і
Театральній площі, потім вони разом г> ляли містом 

і розмовляли. З ним було цікаво, бо з іав багато -  

Івасюки мали дуже велику бібліотеку, яі у  Володя, за 

словами його наймолодшої сестри Оксани, перечи
тав тричі. Крім того, у цей час до них пер< чхав із Кана

ди старший брат Михайла Григоровича Іван Івасюк 

-  також джерело безцінної на той час нформації. І 

Галі було про що розказати -  вона побув: їла в Москві, 
в Літературному інституті, була знайом з з багатьма 

київськими письменниками. І на той ч іс  вона вже 

підготувала до друку збірку новел. Вони | юзповідали 

одне одному про своїх рідних, яких д>же любили, 

ділилися враженнями від прочитано о. «Володя 
сповідував культ своєї родини. Ідеалом дг я нього була 
сім’я його батьків, яких він дуже люби з і поважав. 
Він гордився батьком, дядьком Іваном -  канадським 
учителем української мови, захоплено розповідав 
про сестер, особливо про наймолодшу Оксану. Тоді 
я бачила, як він може гордитися. Не со 5ою -  своїм 
чесним родом, своїми близькими людьми: > (зі спогадів 

«Священні для мене» Г.Тарасюк).

Найчастіше їх прогулянки закінчувал іся на вули

ці Сторожинецькій-там була гарна церква Петра й 

Павла, яка ніколи не зачинялася, а довкс ла церкви -  

величезний двір. Туди й заходили Во; одя й Галя. 

Додому Володя Галю не запрошував, аш і вона, дуже 

сором'язлива, навряд чи пішла б -  бать ко його ви

кладав у неї в університеті. Володя част< і дзвонив їй 

на квартиру, й це була радість для госгодині дому 

пані Еріки, яка юнака дуже поважала. Е ін вимагав, 
щоб Галя також йому дзвонила. На жаль, як вона 

згадує, ні разу його до телефону не пэкликали -  

можливо, справді не було вдома. І чомусь йому не 
говорили про її дзвінки, він аж ображався, що вони 

домовлялися, він чекав біля телефон), а вона не 

дзвонила... А потім сталося нещастя - )  Галі помер 

батько, тяжко захворіла мама. Більш сть клопо

тів за молодших брата й сестру впало на її плечі. 

Володя згодом переїхав у Львів. Попросив Галину 

надіслати йому вірші для пісень. І вже у Львові він 

завершив твір «Пісня буде поміж на :», записав 

його на обласному радіо. Але Галя й н ? знала, що 

на цю пісню надихнула молодого митця саме вона. 

І тільки через десять років після трагічної загибелі 
Володимира Івасюка на одному з творчих вечорів 

про це розповів Михайло Івасюк.
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є вони зустрілись 

на батьківському 

у ювілеї. Володи- 

сив її на танець, 

в, як справи. «На 
була вже у шлюбі, 
ла одна і, як буває 
х, не досить зручно 
:ебе без пари. Та й 
сутність Володі... 
пам’яті. Він ніби 

стан і запросив 
Був несподівано 
серйозний. Може 

щойно виголосив з 
з юрушливий тост за 
цатька, якого любив 

Не знаю, але був 
ний. Розпитував, 
хороший чоловік, 

тилась і здвигнула 
раптом сказав: 
іеба звідси виїхати, 
пнути крильцями й полетіти.

-  спитала. -  У Львів?
)лодя аж ніби лячно заперечив: 
тільки не до Львова. Там ти не виживеш! 
ік ти виживаєш?
, коцю, важко... Ти навіть не уявляєш... 
и твоїй славі? 

е, й тому, -  він гірко усміхнувся. -  Колись 
. А зараз давай забудемо про все погане 
веселитися. Отакий між нами відбувся 

діалог... Але зустріч ще була -  випадком, 
о. Взимку 1979 року в Чернівцях. Незаба- 
стати матір’ю і вся була перейнята слизь
кі, що майже зіткнулася з Володею -  він 

іристві одного чернівецького співака. Ви
був, звичайно, не вельми, і я поспішила 

другий бік вулиці. Коли озирнулася -  Во- 
і дивився мені вслід. Був у чорній болонє- 
Вигляд мав нездоровий. І дивився сумно, 
кілька місяців до його трагічної смерті. 

>зумію, -  то було мовчазне прощання... 
мені подарував Володя в день народжен- 

ь|сьогодні дві грудочки землі, священні для

Людмила Шкуркіната Володимир Івасюк

з<

к у

мене, -  з могили моїх бать
ків і Володимира Івасюка» 
(зі спогадів «Священні для 

мене» Г.Тарасюк).

Так, у Нього закохували

ся, закохувався і Вій. Бо без 

світлого й чистого кохання 

у серці митця не народи

лися б його Пісні, такі, як 

«Червона рута», «Я піду в 
далекі гори», «Відлуння 

твоїх кроків», «У долі своя 

весна», «Два перстені», 

«Я ще не все тобі сказав», 

«Світ без тебе», «Золотово- 

лоска», «Любов цвіте один 

раз». Вони не могли бути 

написані митцем з байду

жим серцем...

Це було останнє кохання 

у його житті. Кохання, що 

рвало серце. Кохання бу

ває різним: буває щасли

вим і гірким, взаємним і безмовним, коханням-ра- 

дістю і коханням-стражданням... Стародавні греки 

пов'язували появу кохання з народженням з білої 

піни морських хвиль вічно юної, прекрасної з бо

гинь -  Афродіти. З тих пір Афродіта, а разом з нею 

і кохання панують над світом. Свою волю Афродіта 

виконує через сина Амура, веселого, пустотливого, 

підступного, а часом і жорстокого. Носиться Амур 

на своїх блискучих золотих крилах над землями і 

морями, у руках його маленька золота цибуля, за 

плечима -  сагайдак зі стрілами. Ніхто не захищений 

від цих стріл. Без промаху попадає в мету Амур. 

Його стріли несуть із собою радість і щастя, але 

часто несуть вони страждання, і навіть/загибель. 

Давньогрецький міф розповідає про велике кохан

ня співака Орфея до своєї дружини Еврідіки-.Але 

одного разу отруйна змія вжалила Еврідіку і вона 

померла. Засумував Орфей, але в його піснях про

довжувала жити любов. Міф розповідає, що така 

сила звучала в його піснях, що довкола нього як 

зачаровані сідали дикі звірі. Навіть дерева зрушу

валися з місць, щоб оточити Орфея і послухати його 

спів. Жодна гілка, жоден листочок не тремтів -  уся
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природа слухала чудовий спів Орфея і звучання 

його кіфари. Співак Орфей вирішив будь-що повер

нути свою кохану Еврідіку і відправився в царство 

мертвих до царя Аїда. і у царстві вічного мороку 

він зворушив своєю піснею навіть цього суворого 

бога, тому що співав про кохання, про щастя, про 

світлі і ясні дні, які затьмарило горе страченої 

любові, туга і самотність. Герої після розлуки зно

ву зустрілися в підземному царстві і вже ніщо не 
могло їх розлучити. І завдяки силі кохання, музиці, 

яка передала всі почуття Орфея і розчулила Аїда, 

володар мороку повернув йому дружину. Смуток 

і велике кохання було в його музиці.

Тетяна Жукова була дуже вродливою. Закін

чила Львівську консерваторію. Була солісткою 
Львівської оперного театру. «Володимир Івасюк -  

яскрава особистість. Є особистості талановиті, 

проте зовні сірі. Але не Володимир. Він подобався 

не одній дівчині, жінці, на нього звертали увагу. 

До того ж одразу було помітно, що ця людина 

з мистецьких кіл, хоч і медик за фахом. У ньому 

відчувалося розкріпачення» (Наталія Колеснічен- 

ко-Братунь). Між молодими людьми спалахнув 

роман. «Я бачив Таню, їхнє кохання -  вони часто 
приїжджали і залишалися у мене ночувати. У  їхніх 
стосунках були складності: Володя хотів взяти її в 
дружини, а його батьки були категорично проти» 
-  пригадує Ю.Рибчинський. Вона стала найдов

шим і найпристраснішим його коханням. « У  1973 
році готувалася передача-святковий  концерт на 
Львівському телебаченні з виконанням пісень Во
лодимира Івасюка. В ін шукав співачку, щоб мала 
голос, як Софія Ротару. Йому порадили в кон
серваторії мене. М и зустрілися з ним 24 грудня 
1973 року на його квартирі по вул. М аяковського 
106/13. Тоді він жив із сестрою  своєю Галею. Ми 
підготували з ним пісню  «У долі своя весна». 
З того дня ми стали знайомими. Офіційно ми ста
ли друзями 7 листопада 1973 року (мабуть -1974, 

очевидно -  помилка слідчого -  І. Л.). Володя за
пропонував мені зустрітися з ним, я прийш ла до 
нього, ,ми почали зустрічатися з ним. З Володею 
ми дружили близько ш ести років. М и любили 
одне одного. Я  лю била його і я була переконана, 
що він мене любив» (зі свідченьТ.Жукової)... Ми
нуло більше півроку, перш ніж він запропонував

зустрічатися. І хоча їхні стосунки три зали шість 

років, але про неї воліють не говори _и ні рідні, 

ні друзі, немов її не було в його житті зовсім. У 

спогадах одного з товаришів, Петра 5оманюка, 

Т.Жукова фігурує як «чорна фея». «Я кохала його 
і була впевнена, що він кохав мене. У 1976 році 
ми вирішили з Володею одружитися, ги е після він 
став уникати цього питання», -  згадувала згодом 
Тетяна Жукова. За її версією, чому так сталося, 

винним є батько Володимира Михайл о Григоро
вич, який приблизно в 1977 році мэе серйозну 

розмову з сином. Батьки Івасюка були п зоти цього 

шлюбу. Вони вважали, що репутацію співачки не 

можна назвати кришталево чистою. Володимир 

пообіцяв, що одружуватися з Тетяною не буде. 
Цю версію підтверджує й друг Володимира Юрій 

Рибчинський: «Володя хотів взяти її і дружини, 
а його батьки були категорично протг. У році в 
1977-у Михайло Григорович мав серйоз зу розмову 
з сином, після чого Володимир пообіцяв батькові, 
що одружуватися на Жуковій не буде. Недоброзич
ливці шепотілися, що рідня зруйнувал і особисте 
життя Івасюка, я ж чув, що Володимир иріяв мати 
таку сім'ю, я к у  його батьків. Михайло Григорович 
називав дружину тільки Софіечкой або Срфійкою ... 
Там все близькі один за одного тримались. Володя 
не міг ослухатися ні тата, ні маму». < ... Батько 
Володі мав дуже розвинену інтуїцію, тому щось 
відчував. У цієї жінки були дуже велгкі амбіції. 
М ожливо, вона мріяла про славу С о о ії Ротару, 
і тому хотіла бути ближче до Володимира...», -  
згадувала Людмила Шкуркіна. їхні стосунки були 

пристрасні і конфліктні, як відмічала Тэтяна. Так, 

після чергового конфлікту він заговориЕ про само

губство: «Це був якраз у той момент, кої и ми з ним 
у черговий раз сильно посварилися і розійшлися». 
Вона ще згадала такий випадок: «Ми яке сь подиви
лися з ним кіно, де акт самогубства був публічною 
акцією. І коли ми вийшли з ним обгової ювати цей 
фільм, він сказав: «Я не розумію тих зюдей, які 
демонструють відхід з життя таким ч зном, щоб 
це викликало такий резонанс, публічн сть. Якщо 
людина вирішила піти з життя, вона має зробити 
це так, щоб потім її нелегко було знайти». Вони 

якийсь час не зустрічалися. І як тонкиїі й ранима 

особистість, він дуже болісно переживав періоди
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природа слухала чудовий спів Орфея і звучання 

його кіфари. Співак Орфей вирішив будь-що повер

нути свою кохану Еврідіку і відправився в царство 

мертвих до царя Аїда. І у царстві вічного мороку 

він зворушив своєю піснею навіть цього суворого 

бога, тому що співав про кохання, про щастя, про 

світлі і ясні дні, які затьмарило горе страченої 

любові, туга і самотність. Герої після розлуки зно

ву зустрілися в підземному царстві і вже ніщо не 
могло їх розлучити. І завдяки силі кохання, музиці, 

яка передала всі почуття Орфея і розчулила Аїда, 

володар мороку повернув йому дружину. Смуток 

і велике кохання було в його музиці.

Тетяна Жукова була дуже вродливою. Закін

чила Львівську консерваторію. Була солісткою 

Львівської оперного театру. «Володимир Івасюк -  
яскрава особистість. Є особистості талановиті, 

проте зовні сірі. Але не Володимир. Він подобався 

не одній дівчині, жінці, на нього звертали увагу. 

До того ж одразу було помітно, що ця людина 

з мистецьких кіл, хоч і медик за фахом. У ньому 

відчувалося розкріпачення» (Наталія Колеснічен- 

ко-Братунь). Між молодими людьми спалахнув 
роман. «Я бачив Таню, їхнє кохання -  вони часто 
приїжджали і залишалися у мене ночувати. У  їхніх 
стосунках були складності: Володя хотів взяти її в 
дружини, а його батьки були категорично проти» 
-  пригадує Ю.Рибчинський. Вона стала найдов

шим і найпристраснішим його коханням. « У  1973 
році готувалася передача -  святковий концерт на 
Львівському телебаченні з виконанням пісень Во
лодимира Івасюка. Він шукав співачку, щоб мала 
голос, як Софія Ротару. Йому порадили в кон
серваторії мене. М и зустрілися з ним 24 грудня 
1973 року на його квартирі по вул. М аяковського 
106/13. Тоді він жив із сестрою  своєю Галею. М и 
підготували з ним пісню  « У  долі своя весна». 
З того дня ми стали знайомими. Офіційно ми ста
ли друзями 7 листопада 1973 року (мабуть - 1974, 
очевидно -  помилка слідчого -  І. Я). Володя за
пропонував мені зустрітися з ним, я прийшла до 
нього, ми почали зустрічатися з ним. З Володею 
ми дружили близько ш ести років. М и любили 
одне одного. Я  лю била його і я була переконана, 
що він мене любив» (зі свідченьТ.Жукової)... М и

нуло більше півроку, перш ніж він запропонував
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зустрічатися, і хоча їхні стосунки тривали шість 

років, але про неї воліють не говори и ні рідні, 

ні друзі, немов її не було В ЙОГО ЖИТІ і зовсім. У 

спогадах одного з товаришів, Петра 5оманюка, 

Т.Жукова фігурує як «чорна фея». «Я кохала його 
і була впевнена, що він кохав мене. У 1976 році 
ми вирішили з Володею одружитися, а з е після він 
став уникати цього питання», -  згадувала згодом 

Тетяна Жукова. За її версією, чому так сталося, 

винним є батько Володимира Михайл з Григоро

вич, який приблизно в 1977 році маЕ серйозну 

розмову з сином. Батьки Івасюка були п юти цього 

шлюбу. Вони вважали, що репутацію стівачки не 

можна назвати кришталево чистою. Володимир 

пообіцяв, що одружуватися з Тетяною не буде. 

Цю версію підтверджує й друг Володимира Юрій 

Рибчинський: «Володя хотів взяти її в дружини, 
а його батьки були категорично проти. У році в 
1977-у Михайло Григорович мав серйозну розмову 
з сином, після чого Володимир пообіцяв батькові, 
що одружуватися на Жуковій не буде. Н< доброзич
ливці шепотілися, що рідня зруйнувала особисте 
життя Івасюка, я ж чув, що Володимир лріяв мати 
таку сім'ю, як у  його батьків. Михайло Григорович 
називав дружину тільки Софіечкой або С зфійкою ... 
Там все близькі один за одного тримались. Володя 
не міг ослухатися ні тата, ні маму». <... Батько 
Володі мав дуже розвинену інтуїцію, юму щось 
відчував. У цієї жінки були дуже великі амбіції. 
М ожливо, вона мріяла про славу С оо ії Ротару, 
і тому хотіла бути ближче до Володимира...», -  
згадувала Людмила Шкуркіна. їхні стосунки були 

пристрасні і конфліктні, як відмічала Т?тяна. Так, 

після чергового конфлікту він заговориЕ про само

губство: «Це був якраз у той момент, ког и ми з ним 
у черговий раз сильно посварилися і ро: ійшлися». 
Вона ще згадала такий випадок: «Ми якось подиви
лися з ним кіно, де акт самогубства був іублічною 
акцією. І коли ми вийшли з ним обговорювати цей 
фільм, він сказав: «Я не розумію тих подей, які 
демонструють відхід з життя таким чином, щоб 
це викликало такий резонанс, публічність. Якщо 
людина вирішила піти з життя, вона м: іє зробити 
це так, щоб потім її нелегко було знайти». Вони 

якийсь час не зустрічалися. І як тонкий й ранима 

особистість, він дуже болісно пережив;їв періоди
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ф ад ів ... Так він потрапив до психіатричної 

м подзвонив Тетяні, попросив, щоб вона 

За твердженням Жукової, вона прийшла 

в психіатричну клініку і побачила там 

ну. «Ми сиділи в приймальному покої і 
акали. Він продовжував визнаватися мені 
і говорив, що ми повинні одружитися, 

зяснював. що у нього на роботі виникла 
рвова депресія. Я і сама знала, що він міг 

ночами, цілодобово і нічого не їсти». 
Івасюк не щадив свого здоров'я.« .. .Осінь 
'. Володя був запрошений на зліт творчої 
■Сиїв, на якому мали виконуватися його 
крема «Літо пізніх жоржин» на вірші 

а Братуня, «Рождение дня» на вірш і 
ментьєва, «Нам спокій, друже, тільки 
на вірші Романа Кудлика і сю їта для

0 оркестру, над якою він дуже актив- 
вав. Робота забирала увесь час, тому 
йому хотілося закінчити її до початку 
зльоту. С ю їту виконував К иївський  
оркестр під керуванням  Ш ароєва... 
ми в К и їв  за  д ва  д н і до в ідкриття

1 пдразу піш ли на репетицію  камерного 
-  саме іш ла робота над сюїтою. Воло- 
в  цей твір уперш е в живому виконанні 
же схвильований. Твір мені дуже спо- 
своєю інтонаційною  свіжістю. М узика

ранковий карпатський пейзаж з його 
з джерельними струмочками, зеленими 
ми. Д ень пройшов за організаційними 

справами, а на завтра, на ранок, була призначена

репетиція з симфонічним оркестром, на яку ми 
зобов’язані були подати симфонічні партитури 
названих пісень. Т ільки надвечір повернулися 
в готель. Я  мав одне бажання -  відпочити. Так 
я Володі й запропонував. Він усміхнувся: «Ти 
знаєш, я так запрацю вався над сюїтою, що не 
встиг зробити оркестровки для пісні «Нам спокій, 
друже, тільки сниться». Я кажу, що доведеться 
обмеж итися двома піснями. Ф ортепіано ж ми 
ніде вже не знайдемо і за такий короткий час 
написати оркестрову партитуру й голоси не
можливо. « ...Я  ж  обіцяв, завтра чекатимуть. 
І  як я  виглядатиму? Це серйозні люди й буде 
незручно. Ти лягай спати, бо тобі завтра треба 
мати форму, сон для співака багато значить. 
І  повтори собі музичний текст, а я  зараз сідаю за 
роботу». «Володю, інструмента ж  немає, як ти 
писатимеш?» А він знову посм іхнувся-м овляв, 
будемо без інструмента. Я  не заперечив. Він пі
шов у другу кімнату, приготував усе для роботи. 
Педантично усе розклав, перевірив, щоб усе було 
під руками, -  як я зрозумів, щоб під час творчого 
горіння не розсіювати своєї думки. Чесно кажучи, 
я не дуже вірив у його задум. Я к це без фортепіа
но можна написати оркестрову партитуру для 60 
інструментів і щоб усе було злагоджено? Проки
даюся вранці, заходжу до нього в кімнату... На 
дивані, на паркеті, на кріслах -  всюди білі листки 
нотного паперу, вже заповнені нотними значками. 
Це вже була музика -  плід його безсонної ночі. 
А він далі пише, не звертаючи на мене увага. Тоді 
на секунду відірвався від партитури, глянув на 
мене. Обличчя було натхненне, очі горіли -  він 
був ще там, у полоні своєї музики, у своєму світі 
невідомої нам краси, куди суджено проникати 
тільки лю дям високого духовного й творчого 
покликання. Раптом він ніби прокинувся й про
сто сказав: «Партитура готова». Я став на коліна: 
«Володю, але ж це страш енний труд. Скільки ти 
затратив енергії! Х іба можна так виснажливо 
працювати? У  тебе попереду ще стільки часу. 
Чого так поспіш аєш  -  встигнеш!» Він задумав
ся, а тоді процитував слова із своєї пісні: «Нам 
спокій, друже, тільки сниться». Встав: «Давай 
одягатися на репетицію». Прийш ли на репетицію, 
розклали ноти, оркестр програв усю  партитуру.
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Я був вражений -  жодної помилки, і яка музика, 
яка гра музичних барв! А увечері був концерт. 
Пісня виконувалася вперше й отримала схвальну 
оцінку музичної критики. Н езвичайна любов до 
праці, бажання зробити якомога більше і зробити 
сьогодні, не відкладаю чи на завтра. Він писав 
не просто пісню з заспівом і приспівом, а цілі 
музично-драматичні сцени. Часом важко зрозу
міти, що ж головне -  слово, мелодійна лінія чи 
оркестрова гама. Все це у нього переплітається, 
взаємно доповню ючись, створю ю чи єдину дра
матургічну лінію. Часто з друзями ми називали 
його українським Ш убертом» (Ігор Кушплер. «Нам 

спокій, друже, тільки сниться»),

«4 березня 1979 р день народження Володі ми 
відзначили в сімейному колі в м.Чернівцях. 5 бе
резня його покликали дівчата до м. Львів і в колі 
7 дівчат він відзначив свій день народження у Тані 
і Світлани вдома. Про це говорив Володя мені і, 
навіть, приніс половину калача... Наступного ранку 
25 квітня я подумала, що він переночував у Тані 
і пішов на заняття. Я підійшла до консерваторії, 
зустріла біля входу Марійку з 4 курсу композитор
ського відділення і запитала про Володю. Вона від
повіла, що 24 квітня вона Володю не бачила. Там я 
побачила Мазепу. Він сказав, що не бачив його 24 
квітня. Я тоді подзвонила Галі і запропонувала їй 
зателефонувати Жуковій, щоб вона дізналася, чи 
був Володя у неї. Жукова їй відповіла, що Володі 
у неї немає і що вона сама очікує його. 23 квітня 
в другій половині дня Жукова зателефонувала і 
запитала, чи приїхав Володя? Тому що вона не 
представилася. Я їй відповіла: "Кому це я маю 
звіт давати?". Таня більш е не дзвонила. Зате 
24 квітня дзвонила кілька разів Світлана, питала 
кілька разів Володю ...» (із слідчоїсправи, із свід

чень С.Івасюк).

... Не виключено, що останні дні життя компози

тора були спотьмарені особистою драмою. Відразу 

після його смерті Тетяна Жукова полишила Львів.

P.S.
«...Дедал зробив крила, і вони із сином Ікаром 

полетіли... Незважаючи на застереження батька, 
Ікар піднявся занадто високо. Сонце розтопило

віск, яким було скріплене пір 'я крил, Ікар 
море і загинув. А Дедал, оплакавши сина, 

до Сицилії, де і провів залишок свс
(з грецьког о

сш і
упав у  

дрбрався 
їх днів» 
міфу).

«...він -  а це властиве талановитим j юдям -  
випромінює світло...» (О. Рутговська)

Зірки не падаюті у  небо, 
«зірки» ідуть у  небеса.

(Ю. Рибчь нський)

«На першому конкурсі імені В. Івасю іа ми з 
батьком Володі (авт.. М.Івасюком) поїхали ставити 
пам’ятний знак композиторові у Кіцмань. 4а зво
ротному шляху завернули до кафе, випили і оньяку. 
Я запитав: -  Михайле Григоровичу, ніяких К ДБ уже 
немає, райкомів -  теж. Ну, скажіть, що тод стало
ся? Хто вбивця?» -  «Він це зробив сам». -  «Але 
чому?!» -  « Тому, -  відповідає, -  що син тричі ле
жав у психіатричній лікарні по два і більше місяці. 
У нього була манія безвиході. Йому здавалося, що 
все в цьому житті кепсько. Відчував, так би мовити, 
вселенський сум...» Я батькові вірю» (із св дчення 
президента Асоціації діячів естрадного мистецтва 
України, заслуженого діяча мистецтв В.Гераоимова; 
за кн. О.Василишин. «Володимир Івасюк: сю  а серця 
і таланту» (Львів, 2009).

« ...н ічого  ганебного, якщо ми визнає ло, що 
Володимир Івасюк покінчив життя самогубством. 
В.Маяковський і С.Єсенін, М.Хвильвоий, М.Ц ієтаєва, 
Гр. Тютюнник -  самі поквиталися із життмм. Так 
трапляється у житті митців... Треба поруши н  інше 
питання: «Що послужило причиною цієї трагедії?» 
Якщо в ЗО років, у розквіті своєї слави, людина йде 
з життя... В основі його смерті лежали гоніння 
несправедливість і приниження, яких він з£ знавав. 
Його нещастя полягало в тому, що він був україн
ським композитором. А у нас побратими по ;еху не 
прощають раннього успіху, достатку і слави.. .[> (Юрій 
Рибчинський. З інтерв'ю газеті «День»).

«Шануймо і любімо Володю Івасюка, бо ка жит
тя він нами був і недолюблений, і недолась аний, і 
недошанований. Ми не зовсім розуміли, поруч кого 
живемо» (Ф.Стригун. художній керівник Львіе ського 

національного академічного українського дрі іматич- 

ного театру ім. Марії Заньковецької).
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