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Два світочі березневих 
 

Ці березневі дні знаменні передусім двома датами – 205-річчям від дня 

народження Тараса Шевченка та 70 весен тому прийшов на білий світ 

Володимир Івасюк. Два смолоскипи української нації. Тарас став світочем 

рідного слова, а Володимир – музики. Цим двом славетним українцям у 

Тернополі присвятили літературно-музичне дійство. Зорганізували його 

працівники обласної бібліотеки для молоді разом зі студентами та 

викладачами технічного коледжу Тернопільського національного технічного 

університету ім. Івана Пулюя. 

Першого дня в мистецькій світлиці обласної книгозбірні зібралися не 

лише юнаки та дівчата, прийшли старші поціновувачі творчості Тараса 

Шевченка й Володимира Івасюка. В коледжі ж наступного дня на 

літературно-музичній імпрезі, звісно ж, переважала студентська аудиторія, 

долучились також викладачі, працівники навчального закладу. Серед гостей 

була Марія Гурняк. Її син Віктор свого часу навчався в технічному коледжі. 

Коли російський агресор почав роздирати вибухами українську землю, він 

добровольцем пішов обороняти Україну, яку щиро любив. У жовтні 2014 

року Віктор Гурняк поліг на Луганщині. Він, як підкреслила мати у своєму 

виступі, патріотично виховувався-зростав саме на творах Тараса Шевченка та 

Володимира Івасюка. 

Для читань Тарасових поезій студенти обрали тему жіночої долі. Тож 

декламувати уривки з балади «Тополя», містерії «Великий льох», поеми 

«Катерина». Прозвучав і вірш «Доля». Сестри-близнята Ліза й Катерина 

Симоненко через російсько-українську війну змушені були залишити рідну 



Луганщину. Тепер вони навчаються в технічному коледжі в Тернополі. 

Учасника літературно-музичного свята дівчата запропонували поетичні 

рядки з Шевченкових «Лілеї» та «Гайдамаків». 

Патріотичної снаги, любові до України у Шевченка, безумовно, 

набирався і Володимир Івасюк. Поезія для нього стала одним крилом його 

пісень, а другим – музика. На літературно-музичному вечорі юнаки та 

дівчата озвучували деякі сторінки життєпису Володимира Івасюка. Студенти 

Катерина Діанова та Володимир Біднюк навіть розіграли сцену розмови 

журналіста із сестрою В. Івасюка – Оксаною. Використали для цього 

інтерв’ю з пані Оксаною, яке заслужений журналіст України Микола Шот 

брав ще наприкінці 1990-х років та опублікував у своїй книзі «Тихий смуток 

душі». Тоді сестра, зокрема, мовила, що у своїй творчості її брат пройшов 

кілька етапів. Перший, ранній, почався одразу ж із визнання. У неповні 20 літ 

Володимир сягнув великої популярності в  усьому тоді Союзі. Відтак настав 

період усвідомлення праці на перспективу. І останній рік його життя – це 

відчуття чогось недоброго. В його творах з’являються неймовірно тривожні 

нотки. Цей період Івасюкової творчості сестра назвала прощальним. Пісні 

славетного композитора отримали дужі крила, неймовірну популярність. 

Міць, сила їхня в чистій любові до України, в тому, що вони глибоко 

національні, народні. 

Славнозвісні твори «Червона рута» і «Водограй» під час літературно-

музичного дійства в обласній бібліотеці для молоді виконала тернопільська 

співачка Ярослава Декалюк. Поет-пісняр Іван Кушнір навчався у тому ж 

виші, що і Володимир Івасюк. Уже з першого курсу він виступав у складі 

студентського вокально-інструментального ансамблю. Каже, що грав на тих 

інструментах, про які подбали В. Івасюк та його друзі. Нині ж пан Іван 

присвятив славетному композиторові власний вірш, який прочитав 

учасникам заходу. Є там, зокрема, й такі рядки: «Та обірвали тобі крила, 

друже, та перервали твій земний політ. І досі Україна моя тужить і плаче за 

тобою стільки літ». 



Пісні Володимира Івасюка нині активно й залюбки виконує молодь. 

Кілька з них запропонували в стінах свого навчального закладу й студенти 

технічного коледжу. Представили також пісні на вірші Великого Кобзаря в 

сучасній музичній інтерпретації. 

Так, Шевченкове слово виховало Багато українських митців, котрі, як і 

він, понад усе любили рідну Україну. Свідченням цього є і творчість 

Володимира Івасюка. І Тарас, і Володимир народилися в час пробудження 

весни. Їм судилося власним словом і музикою стати будителями та 

генераторами українських національних прагнень, української культури й 

мистецтва. Сучасна студентська молодь це усвідомлює, має гідний приклад 

патріотизму та гордості. 


