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                                  Віхи життя та творчості

Народився в селянській сім’ї 13 січня 1929 року у містечку Вашківці.
Музика чарувала його ще з малку. Він чув і відчував її. Тому коли приходила
осіння  пора  –  пора  толок  і  весіль  та  вечорниць,  подовгу  простоював  під
вікнами, де відбувалися вечорниці, весілля і слухав музику та народні пісні та
не просто слухав -  він  ніби хотів  увібрати в  себе  всі  веселкові  барви тієї
музики і пісні, щоб потім, колись, як стане уже дорослим випустити з свого
серця прекрасні пісні і подарувати їх людям усього світу.

Здобувши в 1961 році середню освіту, навчався у Чернівецькому культ-
освітньому  училищі,  яке  закінчив  з  відзнакою  і  присвоєнням  кваліфікації
хормейстера, керівника духового оркестру. Далі - одинадцять років строкової
та  поза  строкової  служби  в  армії,  де  Василь  Пилипович  навчався  грі  на
валторні, трубі і баритоні. В цей час пише першу пісню «Под гармонь», яка
стала улюбленою піснею полку.

По  звільненню  з  армії  керує  духовим  оркестром  та  хором
Вашківецького будинку культури, а потім стає його художнім керівником. До
пізна  просиджує  над  посібниками  й  репертуарними  збірниками,  дошукує
кришталевих джерел музики. Саме життя вимагало репертуару для художньої
самодіяльності. І яскравіють веселощами, повняться сучасним світовідчуттям
Михайликові «Вашківецькі коломийки» на слові І. Кутеня, що одержали на
республіканському фестивалі  ІІ  премію.  На  завзяту  працю кличе  запальна
«Пісня лісорубів» (1960 рік) на слова І. Кутеня. Біжить і в’ється примхлива
«Стежечка» (1962 рік) .



Від  тісної  клубної  сцени  -  до  підмостків  всесвітнього  фестивалю
естрадної  пісні  1967  рік  у  Каннах,  від  виконання  скромних  самодіяльних
співаків  до  розкотистого  звучання   в  устах  всесвітньо  відомого  співака
Дмитра  Гнатюка;  від  широкого  захоплення  односельців  -  до  найвищої
відзнаки міжнародного конкурсу пройшла «Черемшина». Обидва її автори -
наші земляки поет Микола Юрійчук та композитор В. Михайлюк. Проте люд
земної кулі наспівує її різними мовами. Так народилося визнання, утвердив
себе ще один талант народу -  пісня «Черемшина» написана в травні  1965
року, але вона по праву вважається королевою пісень і звучить кожен раз по-
новому. Вічно квітуча, п’янка і не в’януча. Вона завжди по- новому свіжа і
неповторна,  а  дарував  їй  крила  наш  дорогий  земляк,  усім  добре  відомий
Дмитро Гнатюк. Не менш чарівною звучала вона з вуст Софії Ротару, Квітки
Цісик,  японського  квартету  «Ройял  Найтс».  В  якій  тільки  країні,  на
підмостках яких сцен не виконували дорогу серцю кожного з нас пісню, яка
невдовзі стала народною.

Широкою популярністю користуються і інші пісні композитора - «Білі
журавлі»,  «Заспівай  Назаре».  Різноманітна  жанрова  палітра  Буковинського
митця -  в ній вокальні, хорові, твори, багато обрядових пісень.

У  співавторстві  з  поетом  Миколою  Юрійчуком  написана  пісня
«Смерічки» (1967 рік). Навіяна весною грайливо звелась пісня «Подаруй мені
Карпати», яка своєю ліричністю чарує і кличе до вічного кохання, до добра.
Одна  за  одною  були  написані  нові  пісні  -  лірична  «Верба»,  пристрасна
«Мальви»,  «Кладочка»,  «Буковинський  вальс»,  «Аничка».  У  творчому
доробку  Василя  Пилиповича  є  твори для  дитячого  виконання  на  слова  В.
Морданя  -пісні  «Ранок»,  «Дід  Омелько».  Більшість  пісень  композитора
народились у співавторстві з Володимиром Григораком, поетом із Косівщини.
Серед них: «Вічний вогонь», «Не забудьте», « Зашуміть мені», «Карпатський
вальс»,  «Подаруй  мені  Карпати»,  «Мальви»,  «Хвилинка»,  «Аничка»,
«Кладочка»,  «Рута».  На слова поета  І.  Кутеня написано пісні  «Стежечка»,
«Пісня лісорубів», «Пісня про Україну», «Буковинський вальс», «Вашківецькі
коломийки». У творчій бібліотечці В. Михайлюка пісні на вірші В. Кішкана
«Вашківецькій  вальс»,  «Пісня  про  моє  село»,  на  слова  С.  Слюсарчука  -
«Вечори  в  Карпатах»,  «Цимбали».  Під  перо  композитора  лягли  вірші  Ю.
Федьковича «До керманича».

В. Михайлюк є автором тексту і музики «Гімн Вашківецькій гімназії»,
він написав «Реквієм Назарію Яремчуку» створив цикл щедрівок, весільних
пісень, творів траурної обрядовості.

З  джерела  народної  пісні,  з  краси  й  неповторності  рідного  краю,  із
сучасного життя черпав свої натхнення композитор. Тож яким він був, автор
славнозвісної  «Черемшини»,  теплий  цвіт  якої  і  сьогодні  зігріває  тисячі
людських душ небайдужих до прекрасного? Можна запевнити,  що він був



великим  людинолюбцем,  піснярем,  який  з  любов’ю оспівував  свій  рідний
край,  з любов’ю ставився до своїх краян. Він був великий ентузіаст своєї
справи, який дарував людям тепло і щирість свого серця. То була скромна,
чуйна, добра людина, яка ніколи не писала за вказівкою а тільки – за велінням
свого серця.

Його пісні – то усе його життя, переткане радістю і сумом. Вони наче
той  гуцульський  килим,  насичені  кольорами  сонця,  весни  і  любові.
Композиторська  діяльність  Василя  Пилиповича  високо  оцінена  почесним
званням «Заслужений працівник культури України», він є лауреатом обласної
літературно-мистецької премії імені С. Воробкевича,  Почесний громадянин
міста Вашківці. У травні 1996 року відбувся творчий концерт В. Михайлюка,
який пройшов з надзвичайним успіхом ми пишаємся що «Черемшина» яка
народилась у Вашківцях чарує своєю мелодією не тільки українців, вона не
сходить  з  підмостків  сцени  багатьох  країн  світу  в  його  піснях  дзвенять
струмочки, чується шепіт вічно зелених смерічок. А на наших долонях памяті
про  нього,  теплиться  духмяний  цвіт  всюди  буяючої,  омитої  вранішньою
росою «Черемшини».
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