Феномен
Володимира Івасюка

Володимир Михайлович Івасюк
(4 березня 1949, Кіцмань, Чернівецька область, УРСР,
СРСР — 24/27 квітня1979, Брюховицький ліс під
Львовом, УРСР, СРСР) — український композиторвиконавець, мультиінструменталіст, поет. Герой України
(2009, посмертно).
Один із основоположників української естрадної
музики. Автор 107 пісень, 53 інструментальних,
камерних творів, симфонічні сюїти, музики до кількох
спектаклів. Професійний медик, скрипаль, грав на
фортепіано, віолончелі, гітарі, виконавець пісень,
живописець. Перед смертю він писав музику до опери
про запорозьке козацтво.

«Червона Рута»

– одна з найпопулярніших

українських пісень, яку безліч разів переспівували відомі зірки
естради. Легендарна пісня відомого композитора Володимира
Івасюка облетіла всю Землю і завоювала світову славу, а також довгу
історію інтерпретацій. Пісня «Червона рута» була написана ще в 70-х
роках минулого століття. Ідея написання «Рути» з’явилася у Івасюка
після прочитання книги українських коломийок.
В одному з віршів був згаданий образ дивної квітки, який відразу запав
у душу Володимиру, і він почав шукати подробиці про міфічну рослину. Одна
стара жінка розповіла йому, що за легендою рута цвіте тільки один раз на рік, і
тим, хто її побачить – вона дарує вічну любов.
Володимир Івасюк був дуже романтичною людиною. Свою «Червону
руту» він присвятив і подарував своїй одногрупниці Марії Соколовській, в яку
був таємно закоханий. У своїх інтерв’ю Марія розповідала, що Володимир
показав їй перший варіант пісні ще в 1968 році. А через два роки її вже співав
весь СРСР. Цікаво, що зошит з акуратно виведеними словами пісні Володимир
презентував молодій дівчині, підписавши рядки: «Мусі від Володі».

Вперше пісня була виконана 13 вересня 1970 року самим Івасюком у програмі «Камертон
доброго настрою». Для запису був запрошений в студію оркестр ансамблю «Карпати» Валерія Громцева.
Підспівувала Івасюку молода вчителька музики Олена Кузнєцова. Незабаром пісня «Червона Рута»
з’явилася в репертуарі ансамблю «Смерічка» (солісти − Василь Зінкевич і Назарій Яремчук,
звукорежисер − Василь Стріхович). Знаково, що у виконанні ВІА “Смерічка” «Червона рута» стала
піснею року в СРСР на Всесоюзному конкурсі «Пісня-71». На заключному концерті разом з солістами
«Смерічки» Василем Зінкевичем та Назарієм Яремчуком свою пісню співав і Володимир Івасюк.

Кульмінація популярності пісні
трапилася в момент, коли «Руту» виконала
Софія Ротару. Знаково, в 1971 що році був
навіть знятий музичний фільм «Червона
рута», в якому звучали пісні Івасюка. Це був
перший український музичний фільм, який
мав
величезний
успіх.
У
фільмі
розповідається історія про ніжну і чисту
любов дівчини з Карпат і донецького
хлопця. Ротару і Зінкевич стали головними
героями.

Посмертно Володимира Івасюка відзначено найвищою нагородою нашої держави –
Національною премією імені Тараса Шевченка, а легендарну «Руту» в нових сучасних інтерпретаціях
активно виконують молоді артисти на різних талант-шоу.

Легенда про червону руту –
рододендрон карпатський
Легендарна червона рута пов'язана з
українським святом Івана Купала і вважається
чудодійною та чаклунською рослиною.
За переказами, в Карпатах росте
цілюща рослина з червоними квітами, за
допомогою якої можна привернути до себе
кохану людину. Дівчина, яка її знайде і зірве,
буде щаслива в коханні. На Гуцульщині та
Буковині серед місцевої молоді — як хлопців,
так і дівчат — побутують звичаї виходу в гори
після того, як зійде сніг. Якраз у цей час — у
травні-червні у високогір'ї масово розцвітає
рододендрон карпатський, чудові рожеві квіти
якого слугують підставою для численних
романтичних легенд.

Цікаві факти
Пісня «Червона рута» стала улюбленою для фанатів українського футболу. Її
виконують перед і під час футбольних матчів національної збірної. Вона стала символом
спочатку неофіційним, а в 2018 — офіційною візиткою збірної.
Понад 5200 виконавців заспівали пісню Володимира Івасюка «Червона рута» на
центральній площі Сєвєродонецька. Рекорд встановили в рамках фестивалю «Ти у мене
єдина» 23 серпня 2021 року о 21:30.

20 травня 2020 в Україні стартував флешмоб до 50-річчя пісні.
Ініціатор флешмобу — керівник жіночого хору «Соломія» Вінницького
педагогічного коледжу Назарій Давидовський

Велична історична постать
Після похорону твори Володимира Івасюка було заборонено виконувати. Ненависть
«когось» до творця була такою несамовитою, що його могилу тричі підпалювали.Пройшли
вже десятки років,поета-пісняра немає,але з нами залишились його пісні.
Володимир Івасюк назавжди увійшов в історію українського мистецтва та історію України
як світлий вісник нездоланної весни, духовного пробудження, воскресіння. Його знакова
для України постать височить символом незламної мужності, беззастережної щирості та
високого професійного обов'язку митця перед своїм народом.
І вірю я, що у висотах,
Де чистих душ слід не зника,
На чарівній, космічній ноті
Бринить «Зоря ІВАСЮКА».

ЇЇ поки що астрономи
Не віднайшли, але знайдуть
І у реєстр нових поповнень
Під іменем цим занесуть!

Яка б нас не гнітила скрута,
Та виживе наш рідний край,
Бо в нім цвіте ЧЕРВОНА РУТА
І грає в горах ВОДОГРАЙ!

Дякуємо за увагу!

