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Володимир Івасюк 
 
Хто такий Володимир Івасюк? 
 
Володимир Івасюк був український поет і композитор 
який жив на Україні в сімдесятих роках.  Він був 
славний і дуже популярний не тільки на Україні але й в 
діаспорі. 
 
Коли і де народився Володимир Івасюк? 
 
Він народився 4-го березня 1949 році в Кіцмані, Черновецької області на 
північній Буковині. 
 
Ким були його батьки? 
 
Володимир Івасюк народився в родини української інтеліґенції.  Його батько 
Михайло був відомий буковинський письменник і професор української 
літератури у Черновецькому університеті.  Мати була учителька української 
мови та літератури в середній школі.   Володимир був національно свідомою 
людиною. 
 
Які мав закінчені студії? 
 
Володимир Івасюк закінчив Чернівецький медичний інститут, і вчився на 
композитора в Львівській консерваторії коли помер. 
 
Чому Володимир Івасюк не став лікарем? 
 
З дитинства у Володимира були два захоплення:  медицина і музика.  Він з 
малого вчився грати на скрипці.  Він в чотири роки грав в дитячій оркестрі, а в 
п’ять років поступив в музичну школу.   Але коли він скінчив мед-інститут, він 
не пішов на лікаря бо його покликала поезія і музика.  Володимир записався в 
композиторський відділ Львівської консерваторії імені Миколи Лисенка, і за 
кілька років він став найкращим молодим композитором України.  За своє 
коротке життя він написав слова і музику до понад 70 пісень. 
 
Які пісні писав Володимир Івасюк? 
 
Володимир Івасюк не писав політичні пісні.  Він писав ліричні вірші і до них 
музику на українські теми.  На його творчість вплинула музика і фолкльор його 



рідної Буковини.  Його перша пісня, “Червона Рута”, принесла йому світову 
славу за дуже короткий час.  Його пісні  будили в молоді приспану 
національну свідомість.  Навіть ті, хто не розмовляли українською мовою, хто 
не цікавилися українською культурою, почали співати по-українськи.  Його 
пісні викликапи зацікавлення у приспаної молоді до української культури.  
Пісні написані Володимиром включають:  “Червона Рута”, “Водограй”, “Я піду в 
далекі гори”, “Пісня буде поміж нами”, і “Баляда про скрипки”. 
 
Як помер Володимир Івасюк? 
 
23-го квітня 1979 року вийшов Володимир з свого помешкання у Львові, де він 
жив разом з батьками.  Він ішов вулицею до консерваторії.  По дорозі до 
консерваторії невідомі люди затягнули його до машини і повезли кудись.  Інші 
джерела доказують, що він був в філармонії, де за якийсь час його викликали 
до машини яка чекала біля будинку і поїхали у невідоме місце.  Очевидці 
свідчать, що машина належала до радянських органів безпеки (таємної поліції) 
– КҐБ.  Це був останній раз що будь хто бачив Володимира Івасюка живим. 
 
Три тижні пізніше, солдати знайшли Володимира повішеного на дереві в лісі.  
Цей ліс був в забороненій зоні біля села Брюховичів.  Офіційне “Свідоцтво про 
Смерть” пише, що причиною смерті Володимира Івасюка була “механічна 
есфіксія, повішення, самогубство”.   
 

 



 
 
Чи ближні Володимира Івасюка вірили що він себе повісив?  Кого вони 
обвинувачили в його смерті? 
 
Володимира близькі друзі і родина не вірили офіційну верзію його смерти.  
Його характер був таким, що не надавався на самогубство.  Він був 
життєрадісним, товариським, мав дуже багато друзів, був пунктуальним, і 
обов’язковим і мав натуральний хист гуртувати навколо себе однодумців.   
 
Медична експертиза рішила, що він повісився в той день або пару днів після 
того, що зник.  Але батьки свідчать що як вони опізнали його тіло, якщо він 
дісно помер 3 тижні скоріше стан його тіла не міг бути такий який вони 
бачили. (Прочитайте долучену статтю.)  Родина і друзі Володимира вірили, що 
його замучили і вбили аґенти КҐБ, а тоді мертвого перевезли в заборонену 
зону і там його мертвого повісили. 
 
Якщо Володимир Івасюк не писав політичні пісні, то чому його убили? 
 
Ціль убивства Володимира Івасюка була залякати людей.   Його ліричні пісні 
які оспівували велич і красу України, будили у молодих людей приспану 
національну свідомість і любов до рідного краю!  КҐБ знищили молодого 
поета і композитора бо він загрожував створення “нового совєтського 
чоловіка”.  В радянській системі не було місця для людей які перескаджали 
зозвиткові радянського стилю життя. 
 
Чи КҐБ досягнули свою мету, убивши 
Володимира Івасюка? 
 
Убивство Володимира Івасюка мало б залякати 
національно свідомичх людей. Але смерть 
Івасюка мав протилежний ефект.  Вістка про 
замордовання популярного барда блискавкою 
облетіла Україну.  Його похорон відбувся 22 
травня, у символічний день перевезення тіла 
Тараса Шевченка з Петербургу на Україну.  Цей 
похорон перетворився у масову демонстрацію, 
в якій брало участь понад 10 тисяч людей.  В 
той день студенти Львівського університету, на 
знак протесту, не пішли на виклади.  Його 
труну не везли машиною на цвинтар,  а 



передавали з руки на рук аж на цвинтар.  Біля могили лежали гори квітів, а 
визначні українці там виголосили патріотичні промови.  Поліція була 
присутна, але не мала відваги втручатися в похорон.   
 
Після похорону ще довго продовжувалися демонстрації.  Між людьми 
поширювалися вірші присвячені цій трагічній події.  Ці вірші читали публічно, і 
розвішували їх по стінах і по деревах міст.  Загальне почуття цих віршів і 
протестів було ”Всіх нас не перевішаєте, всіх нас не переб’єте!  За свої вчинки 
ще заплатите!”  Володимир Івасюк вже давно упокоїся, але його прикрасні 
композиції залишилися безсмертними серед нас! 
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