
75 років від дня народження  

Богдана Михайловича Стельмаха (1943-2001), українського 

драматурга, поета, перекладача 
 

 
     Стельмах Богдан Михайлович  – народився 2 

жовтня 1943 року в селі Туркотині Золочівського 

району на Львівщині. Вчився в Туркотинській 

початковій та Куровицькій семирічній школах. 

Навчався у Львівському університеті імені Івана 

Франка – спершу на механіко-математичному, потім на 

філологічному факультетах. У 1964 – 1967 роках 

служив у лавах Радянської Армії у Красноярському 

краю. Заочно закінчив Українську академію 

друкарства. Працював робітником на лісозаводі у Рава-

Руській, кореспондентом молодіжної газети у Львові, 

заввідділом музично-драматичного театру в Дрогобичі. 

В 1977 році став членом Спілки письменників України 

і перейшов на творчу роботу. З 1993 року Богдан Стельмах – головний спеціаліст 

відділу мистецтв Львівського обласного управління культури, з 1994-го – заступник 

голови Львівського міськвиконкому, директор департаменту гуманітарної та 

соціальної політики, з 1998-го — радник міського голови Львова. 

     Богдан Стельмах є автором багатьох книжок, а також доброї сотні пісень з такими 

українськими композиторами, як М. Скорик, Б. Янівський, В. Івасюк,  

В. Камінський, І. Білозір та інші. У доробку поета кілька оперних лібрето, серед яких і 

«Мойсей» за поемою І. Франка. З перекладів варто назвати переспіви давньо-

єгипетської лірики, інтерпретацію поеми «Слово про Ігорів полк», комедію Тірсо де 

Моліни «Благочестива Марта», п’єси Едмона Ростана «Шантеклер» та «Романтики», 

лібрето опери Док. Верді «Фальстаф» та інші драматичні твори. У театрах України 

йшли та йдуть вистави за п’єсами Б. Стельмаха. Вірші поета перекладено англійською, 

білоруською, казахською, польською, російською мовами. 

     Перечитуючи поезію Богдана Стельмаха,  неодмінно відмічаєш самобутність 

таланту їх автора. І все ж популярність йому, як поетові, забезпечили пісенні тексти, 

музику до яких писали В. Івасюк, Б. Янівський, І. Білозір, М. Скорик, В. Камінський, 

О. Екім’ян, Л. Дутківський та інші композитори. Стельмахової авторсько-пісенної 

популярності може вистачити на кілька поколінь складачів-пісенників. Досить лише 

згадати його «Тільки раз цвіте любов», «Світлицю», «Пшеничне перевесло», 

«Розпитаю про любов», «Цілюще джерело», «Гуси-лебеді» та інші, які сьогодні уже 

пригадуються як найвищі злети нашої української естради. 

        Пісня – душа народу. Це наче б і банальна фраза, але вона «не затерлася» від 

безлічі повторень, бо вона – істина, життєтворча сила. Стельмах збагнув це дуже 

вчасно, він побачив, що його пісню підхопив народ. Вона «цвіла» на народних забавах, 

хрестинах, весіллях та при всіляких інших оказіях, де репертуар «не спускають», його 

обирає серце. На щастя, від цього поет не впадав у гординю, а навпаки, кожен свій 

новий твір вимірював оцінкою саме таких критеріїв. Одне слово, популярність, що 



приносила Стельмахові пісня, не дозволяла поетові ставити творчу планку нижче, 

працюючи в інших жанрах. Це успіх його драматичних вистав, адресованих 

найвимогливішим глядачам – юному поколінню. 

        Надзвичайно цікавою сторінкою в житті і творчості Богдана Стельмаха була 

зустріч  із Володимиром Івасюком. Дружба поета та Володимира Івасюка тривала 

недовго, лише 6 років, на згадку про 

кожен рік співпраці для усіх залишилося 

6 пісень, що стали знаковими у творчості 

обох митців та знаними серед народу – 

“Два перстені” “Лиш раз цвіте любов”, 

“Запроси мене у сни свої”, “Колиска 

вітру”, “Нестримна течія”, “До танцю!”. 

     У своїх інтерв’ю Богдан Стельмах з 

гордістю називає найулюбленішу з-

поміж шести спільно створених пісень – 

“Лиш раз цвіте любов”, адже вона 

якнайкраще ілюструє життєву позицію Володимира Івасюка – пісні повинні бути 

оптимістичні, а “журбу розвіють радощі весни”. “Він був життєрадісним, ніколи собі 

не зраджував, і ніколи не губився в світі. Його немає в живих, але він і далі промовляє 

до нас своїми мелодіями і піснями” – переконаний його побратим, творче 

письменницьке галицьке перо якого вплелося у крила ніжних, милозвучних та вічних 

створінь – пісень. 

  

                  Джерело: http://zolochiv-rajrada.org.ua/stelmah-bohdan-myhajlovych/ 
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