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Довга дорога 

додому 

(замість передмови) 

Коли я починав писати цю книгу, то розу

мів, що переді мною надзвичайно складне за

вдання - повернути на п'єдестал композитора, 

який був викреслений з мистецького процесу 

радянської доби, і створити щось на зразок 

ефекту «птаха Фенікса». 

Хто нині знає в Україні, що Богдан Ве

соловський або Бонді (так ще називали ком

позитора) у 1930-і роки був одним із батьків 

української естрадної пісні? Натомість остан

ні 50 років він був культовим композитором 
в українській діаспорі Канади, США, Арген

тини, Австралії та Європи. Його називали 
королем української танцювальної музики. 

Але разом з тим, до його творчої спадщини, 

до його романсів зверталися і великі співаки 

міжнародного рівня, які виступали на найпре

стижніших сценах світу - маестро Володимир 

Луців, солісти «Метрополітен-Опера» в Нью

йорку Іванка Мигаль і Андрій Добрянський, а 5 



також Василь Тисяк, якому аплодували у багатьох європейських 

оперних театрах. 

Перебуваючи в Канаді у часи «холодної війни» за залізною 

завісою, він писав пісні на слова Володимира Сосюри і Мак

сима Рильського, Олекси Слісаренка і Тодося Осьмачки, Ага

тангела Кримського і Василя Симоненка, Олександра Олеся і 

Дмитра Загула, Ганни Чубач і Павла Тичини та багатьох інших. 

Його популярні танго співали і в Україні, щоправда, нічого не 
знаючи про автора. Твори Весоловського на Заході порівнювали 

з «Кумпарсітою» чи «Капрі», а в Україні на його творчість було 

повне «табу». 

Він був, мабуть, єдиним українським композитором, якому 

протягом 1950-60-х років вдалося випустити понад два десятки 

вінілових альбомів, записаних знаменитими канадськими, ан

глійськими та українськими музикантами у відомих студіях зву

козапису. До України потрапило лише кілька його платівок, які 

таємно перевозили через кордон українські колеги. Лише через 

кілька десятків років шляхом Богдана Весоловського піде Квіт

ка Цісик (її батько Володимир знав Бонді ще зі Стрия), яка в 

Сполучених Штатах Америки видасть два альбоми українських 

пісень, записаних з найкращими музикантами в одній із най

відоміших студій. 

Богдан Весоловський - також один із небагатьох україн

ських композиторів, який творив трьома мовами - українською, 

ашлійською та німецькою. 

Його життя ламали жорна трагічних міжвоєнних часів, Дру
гої світової війни, а також періоду «холодної» війни . Ці жорна 

змусили композитора пройти випробування долею біженця і емі

гранта, проклавши його життєву дорогу через Україну і Польщу, 

Чехословаччину і Австрію, Німеччину і Канаду. Він був великим 

українцем, хоч ніколи й не мав українського паспорта. 

Взявши перо, я розумів, що сама доля зобов' язу є мене на 

весь голос і на увесь світ говорити про несправедливо забуте 

· ' я. Я відчув також велику гордість, а разом з тим і відпо

відальність, бо побачив багато збігів і переплетінь у наших 

біографіях, хоча нас розділяє у часі два покоління. Мало того, 

що ми - земляки (Богдан Весоловський народився у Відні, але 

його дитинство і молоді роки пройшли, як і у мене, - в Стрию 

6 і на Стрийщині), нас об'єднує і наша альма-матер - Львів-



ський університет. За освітою Богдан Весоловський, так само 

як і я, був правником. Виїхавши зі Львова, він продовжував 

студії у Відні, здобувши диплом Консульської академії. Тобто 

фактично він був ще й дипломатом. І якби не війна, то, може, 

він зробив би блискучу дипломатичну кар'єру. А мене як Над

звичайного і Повноважного Посла України доля закинула до 

Канади, де він жив і творив. І саме там з'явилася ідея напи

сання цієї книги. 

Глибокий внутрішній трагізм Бонді полягав у тому, що він 

безмежно любив Україну, все життя марив нею і творив тільки 

для неї, але з політичних мотивів не міг повернутися додому. 1 
коли доля дала йому шанс після тривалої розлуки наприкінці 

життя доторкнутися до української землі, його серце не витри

мало. Він сів у літак у~Львові, що мав полетіти з України, і від

чув, що це момент, коли все обривається ... Ринули чоловічі гіркі 
сльози розпачу, і з вуст зірвалася лише одна фраза: «Я більше не 

повернуся в Україну ... ». 
Ми відновлюємо історичну справедливість, адже Богдан 

Весоловський належить цій землі, належить Україні. 

Цю книгу написано на основі архівних документів, бага

тьох публікацій, розповідей та спогадів дружини Олени, сина 

Остапа, родичів, друзів, колег в Україні, Канаді та Австрії. Вона 

дає змогу зрозуміти всю велич постаті великого композитора і 

великого українця. 

Епіграфом до книги обрано уривок із пісні «Життя», 

текст якої належить його улюбленому поетові Володимиру 

Сосюрі і на слова якого він написав близько двадцяти пісень. 

Богдан Весоловський завжди оспівував любов -- любов до 

рідної землі, любов до людей. Своє життя він поклав на ві

втар української пісні. 

Композитор пройшов житєвий шлях із іменем Бонді. Тож 

можна пожартувати, що ми творимо сучасну українську «бон

діану». І, можливо, це звучить занадто амбітно, але настав час 

«бондізувати» українську естраду. Для декого з виробників 

(інакше не можу назвати) сучасних музичних шоу це може зда

тися «неформатом», але наша думка така: за музикою Весолов

ського - майбутнє. 

Насамперед хочу подякувати синові композитора Остапу 

Весоловському, який надихнув мене на написання цієї книги, 7 
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люб'язно надавши можливість працювати з родинним арх1-

вом. 

Моя щира подяка також Олександрові Зелінському,0 який 

вже багато років пропагує творчість Богдана Весоловського, і 

який ще наприкінці 1980-х років створив ансамбль «Львівське 

ретро», повертаючи його музику в Україну. Саме Олександр 

Зелінський (за підтримки Орисі та Бориса Антоновичів) видав 

три збірки пісень Богдана Весоловського, організував вечори 

пам'яті, опублікував власні дослідження, створив цілу серію 

теле- і радіопередач про композитора та його епоху. 

У цій роботі моїм справжнім другом і порадником був 

Орест Цимбала, покликом життя якого є відродження безцінної 

мистецької спадщини Б. Весоловського, А. Кос-Анатольського, 

С. Гумініловича та ін. Йому також - низький уклін. 
Мої теплі слова вдячності адресую і Богданові Нагайлу, 

який у своїх інтернет-ресурсах1 розмістив свої фільми про 

українське ретро 1930-х, про Богдана Весоловського, Ренату 

Богданську (Ірену Яросевич), багато музичних творів цієї епо

хи, донісши до англомовного читача цей фантастичний фено

мен європейської та світової культури. І робив він усе це у 

далекій Анголі, а тепер продовжує цю справу вже у Швейцарії. 

Ми також люб'язно обмінялися світлинами, взаємодоповнюю

чи наші проекти. 

Хочу висловити подяку Центральному державному 

архіву-музею літератури і мистецтва України, Центральному 

державному кінофотофоноархіву України ім. Г.С. Пшенично

го, Ценральному державному історичному архіву у м. Львові, 

Архіву Інституту історії церкви Українського католицького 

університету, Стрийському краєзнавчому музею «Верхо

вина>>, Стрийській музичній школі ім. О. Нижанківського. 
Хочу також подякувати Ліді Ковальській, з якою ми прово

дили перший вечір пам'яті Богдана Весоловського у Стрию, 

і усім, хто невтомно пропагує його творчість та підтримує 

проекти «бондіани»: Зені Ханас, Галині Верес, Уляні Молч

ко, Христині Охримович, Галині Дячок, Ліді Миськів, Оста

пові Зоричу, Олені Захаровій, Станіславу Литвинову, Зено

вію Козицькому, Михайлу Ратушняку, Степану Рубаю, Івану 

Панькушу, Мирону Василику, Володимиру Гищаку, Ярославу 

' http://www.youtuhe.com/user/НumanitarianEclectic. 



Притулі, Оресту Йосипчуку, Марті Стадник, Мар'яну Рудику. 
Низький уклін за підтримку і моїм канадським друзям -

Костю Темертею, Павлу r роду, Ані Кисіль, Богдану Онищуку, 
отцю Роману Паньківу, Олегу Лесюку, Зенону Потічному, Івану 

Іванюрі, Любі Паньків, Аріадні Охримович, Лесі Спольській, 

Борису Сірському, 'Марті Винницькій, Гантеру Гордону, Любо

миру Хабурському, отцю Ігорю Куташу, Богдану Тимцю, Оксані 

Сеньків, Юрію Стадниченку та ін. 

Дружина композитора Олена Весоловська якось сказала: 

«Його задушевна мрія - пісні, знані в Україні». І на цю благо
родну мр1ю варто працювати. 

Ігор Осташ, 

Надзвичайний і Повноважний Посол 

України в Канаді (2006-2011) 

9 
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Боzданчик 

Весоловський. 

Литячі фото 

з Відня. 

«Життя кругом, як поле, розляглося, 

Синіє дальнім маревом дібров ... 

Хоч попіл днів укрив моє волосся, 

А я усе співаю про любов ... » 

Володимир Сосюра 

Іван-Богдан Весоловський народився у 

драматичні часи Першої світової війни 30 
травня 1915 року у Відні, куди емігрувала 
сім'я, рятуючись від російської окупації. Укра

їнці Австро-Угорщини почали Першу світову 

війну 1914 року з надією на створення власної 
держави і з гаслом: «Розгром Росії, воля Украї

ні!» Однак абсурдність російсько-австрійської 

війни в Галичині полягала в тому, що з оби

двох боків у імперських арміях воювали пе

реважно українці. А Стрийщину тоді зайняли 

україномовні уманський і полтавський козаць

кі полки, які воювали в російській армії. У їх

ньому складі була капела з 8-ми бандуристів, 

а в козачих торбах обов'язковим атрибутом 

був «Кобзар»2 • 

Але вже через три роки сім'я повернеть

ся на рідну Стрийщину, де батьків чекатиме 

2 Шанковський Л. Нарис історії Стрийщини // Стрийщи
на: у 3 т. - Т. 1. - Нью-Йорк; Торонто; Париж; Сидней, 1990. 
-С. 144. 



доля політичних в'язнів, причому батько згодом стане польським. 

політв'язнем, а мати зазнає страшних випробувань сталінського 

режиму. Івану-Богдану Весоловському доведеться на собі відчути 

всі лихоліття міжвоєнної Європи, а його життєву долю поламає 

ще й жаХJШВа Друга світова війна, розв' язана двома тиранами. 

Так само, як і долю мільйонів українців, які опиняться у самому 

пеклі цієї страшної війни, і яких розкидає по світах від далекого 

Сибіру до заокеанської Канади. 

За логікою речей, він мав народитися у рідному місті 

Стрию, адже його батьки були високошанованими стрияна

ми. Але він народився в «екзилі», а його хрещення - це було 

«бойове хрещення» чи точніше «щеплення» від майбутніх 

випробувань. 

У воєнній м'ясорубці на нього і на його родину скрізь чату

вала небезпека. Його підстерігали митарства по чужих землях, 
бомбардування і життя у підвалах, поневіряння по випадкових 

стодолах і горищах, нелегкі заробітки з ранами від ременів 

акордеона. І всюди його супроводжувала постійна туга за Бать

ювщиною .. . 

1 1 



Родинний будинок 

у Стрию 

на вул. Колійовій, 11 



Стрий. 
Дитячі та юнацькі 

роки 

Феномен Стрийщини та її особливу роль 

у національно-визвольному русі активно до

сліджують учені-історики. Зі Стрийщиною 

пов'язані імена Івана Франка і Михайла Гру

шевського, Андрея Шептицького і Симона 

Петлюри, Євгена Петрушевича і Соломії Кру

шельницької. Що ж гартувало цей високий на

ціональний дух на Стрийщині? Передусім хо

тів би згадати про деякі основні громадянські 

інституції, що плекали майбутніх патріотів і 

витворювали досить потужне штелектуальне 

середовище. Стрийщина стала колискою і до

мівкою багатьох патріотичних, молодіжних, 

спортивних, релігійних організацій, таких як 

«Пласт» (заснований у 1912 році), «Рідна шко
ла», «Просвіта», «Сокіл», «Скала» (перший в 

Україні спортивний та футбольний клуб, який 

було створено у Стрию у 1911 році). Тут за

роджувався український кооперативний рух, і 13 
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Батько Боzдана 

Остап 

Весоловськuй 

було засновано Окружний союз кооперативів, 

товариство «Сільський господар». Тут були 

зроблені перші кроки у становленні україн

ського кооперативного молочарства («Масло

союз»). 

Зі Стрийшини вийшла блискуча плеяда 

державних і громадських діячів, науковців, 

митців. Серед них - Євген Олесницький, Остап 

Нижанківський, Антін Петрушевич, Наталя 

Кобринська, Ольга Бачинська, Олекса Бобике

вич, Степан Бандера, Олекса Гасин, Лев Ребет, 

Ярослав Рудницький, Ольга Ільків та ін .. 
Саме тут, у Стрию, у 1914 році сформу

валися перші українські військові підрозділи 

- легіон Українських Січових Стрільців, який 

звідси вийшов на полЯ боїв Першої світової 

війни. 

А у ніч на 1 листопада 1918 року, коли 
стрілецькі частини збройним щляхом зайняли 

Львів і було проголошено Західноукраїнську 

Народну Республіку, над стрийською ратушею 

замайорів український прапор. І до травня 1919 
року Стрий і Стрийщина перебували під укра

їнською владою. Через 71 рік 14 березня 1990 
року над стрийською ратушею уперше в новіт

ній Україні замайорить синьо-жовтий прапор. 

Особливу ауру Стрийщини витворювали 

відомі українські родини, серед яких осо

бливе місце посідає родина Весоловських. 

Батько і мати Богдана Весоловського Остап 

та Марія Весоловські також належали до ко

горти видатних громадських діячів краю . 

Остап і Марія Весоловські 

Батько композитора Остап Весоловський 

народився 20 вересня 1872 року в м. Чесники 
Рогатинського повіту. Працював повітовим суд

дею у Богородчанах, а після переїзду до Стрия 



на початку 1890-х років обіймав посаду радника окружного суд

ді. У часи польського панування «голови Окружного суду, звані 

"презесами", були з правила поляки ... Українцям можна було "до
служитися" до посту "віцепрезеса"»3 . 

Але після проголошення Західноукраїнської Народної Рес

публіки (ЗУНРу) простий селянський син Остап Весоловський 

став головою Окружного суду. Цьому сприяв і «австрійський» 

досвід, і той факт, що він був дуже добрим «цивілістом», тобто 

фахівцем з цивільних справ4 • 

Лев Шанковський у своєму нарисі з історії Стрийщини 

пише, що Остап Веселовський був делегатом Стрийщини на 

Святі Злуки у Києві 22 січня 1919 року5 • У своїх «Деяких ро

динних даних» Ярема Весоловський також записав, що батько 

Остап Весоловський брав участь у засіданні Української Наці

ональної Ради ЗУНР у Станіславові (нині Івано-Франківськ)6 • 
Воно відбувалося З січня 1919 року та урочисто проголосило 
з' єднання ЗУНР з УНР в одну суверенну Народну республіку. 

Там же я знайшов запис, який мене дуже зацікавив: Остап Ве

соловський був членом Тріумвірату в Стрию у 1919 році7 • Оче

видно, що це могла бути термінологія тодішніх часів, хоча ми 

розуміємо, що <<Тріумвірат» - це буквально влада трьох. Лев 

Шанковський такої інформації не подає. Знову пошуки, і нам 

вдається знайти пояснення у синонімі цього слова - директорі

аті . Така форма адміністрування використовувалася у практиці 

ЗУНР. Стрийським і суміжними повітами в першій половині 

листопада 1918 року керував колишній посол до австрійської 
Державної Ради Володимир Сінгалевич. Наділений повно

важеннями від львівської делегації УНРади та іменований 

«диктатором Стрийщиню>, він утворив Директоріат, до якого 

входили він і обрані Остап Весоловський та Остап Нижанків

ський. Директоріат займався організацією української влади та 

призначав начальників державних установ у даному регіоні8 • 

3 Падох Я. Правники Стрийщини // Стрийщина: у 3 т. - Т. 2. - Нью-Йорк; Торонто; 
Париж; Сидней, 1990. - С . 155. 

4 Шанковський Л. Нарис історії Стрийщини . - С.167. 
5 Шанковський Л. Нарис історії Стрийщини. - С.166. 
6 Весоловськuй Я. Деякі родинні дані (автобіографія). Машинопис автобіографії з 

сімейного архіву Весоловських люб'язно надав авторові книги О. Весоловський . 
7 Весоловський Я. Деякі родинні дані . 
8 Павлишин О. Організація цивільної влади ЗУНР в повітах Галичини (листопад

грудень 1918 року) // Україна модерна. - Львів, 1999. - Ч. 2-3: За 1997-1998 рр. - С. 132-
193 (www.fraпko.lviv.ua/Subdivisioпs/ um/um2-3/Statti/7-PAVLYSHYN%200leh.htm). 15 
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Управа і 

НаZJІ.Ядова 

ради (zолова 

О. Весоловський) 

Народноzо Лому 

в Стрию 

А далі, внаслідок довиборів кінця 1918 
року керівництво Стрийського повіту у часи 

ЗУНРу з листопада 1918 по червень 1919 року 
за матеріалами архівів було таким: 

Повітовий комісар - д-р Антін Гарасимів, 

адвокат. 

Міський комісар - д-р Єронім Калитов

ський, адвокат. 

Голова Повітової УНРади - о. Остап Ни

жанківський, парох у Завадові (УНДП). 

Делегати до УНРади: від міста - Остап 

Весоловський, судовий радник (УНДП); Яким 

Маркус, селянин із Жулина (УРП)9 • 

Як бачимо, два повітові керівники цієї 

доби О. Нижанківський та О. Весоловський 

були представниками Української національно

демократичної партії, а Яким Маркус, який 

тривалий час співпрацював з послом до Дер

жавної ради у Відні Є. Олесницьким, належав 

до Української радикальної партії. Цю трійцю 

також могли називати тр1умюратом. 

9 Павлишин О. Організація цивільної влади ЗУНР в повітах 
Галичини. - С. 132-193. 



Усі ці факти свідчать про те, що Остап 

Весоловський був одним із найвпливовіших 

політиків Стрийщини. І саме ця політична ді

яльність стала причиною його ув'язнення. У 

1919-1920 роках він був арештований і став 

польським політв' яз нем. 

Після звільнення батько Богдана Весолов
ського працював суддею окружного суду, офі

ційно його називали радником. Поза роботою 

Остап Весоловський завжди був активним 

громадським діячем, а в особистому спілку

ванні «дуже милою людиною» 10 • Серед родин
них світлин є альбомна обкладинка Управи 

та Надзірної Ради Народного дому в Стрию 

(1927-1930). На той час головою Управи був 
інспектор Щасний Соколовський, а головою 

Надзірної Ради - радник Остап Весоловський. 

Це означає, що він був дуже авторитетним 

МlСТЯНИНОМ . 

Остап Весоловський несподівано помер 

у 1929 році (у віці 57 років) від серцевого 

10 Шанковський Л. Нарис історії Стрийщини. -С. 166. 

Народний дім 

ум. Стрию 

17 
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Боzдан 

з батька.ми 

нападу. Тоді Богданові було лише тринад

цять, і він дуже важко переніс цю втрату. 

Остап Весоловський дуже багато часу при

свячував своєму синові. Часто він, «повер

нувшись із суду, сідав при фортеп'яні, читав 
. . . 

газету 1, хоч на музиц1 не розумшся, пильну-
вав, щоби син докладно вигравав усі вправи 

та пальцівки, доки все вже не йшло гладко ... 
Богдан протягом всього свого життя завжди 

підкреслював своїм синам, що вони мають 

щастя мати коло себе батька, щастя, якого 

сам він не зазнав» 11 • 

Мати Марія Весоловська народилася у 

с. Грабівці поблизу Богородчан 28 серпня 
1884 року в сім'ї отця Івана Охримовича та 
Вікторії Охримович (з дому буковинських 

Яцикевичів) і була родичкою Соломії Кру

шельницької. Незважаючи на те, що вона за

кінчила тільки сім класів, постійно займала

ся самоосвітою і самовдосконаленням12• Спо-
. . . . . 

внеш шарму 1сторичш свплини засвщчують 

її надзвичайну вроду. 

Вона була довголітньою головою Союзу 

українок у Стрию, починаючи з 1912 року аж 
до початку Другої світової війни. І саме на 

цей час припав «другий розквіт Товариства 

Українських жінок на терені Стрийщини і 

Стрия. Марії Весоловській вдалося сконсолі

дувати працю жіноцтва з працею "Просвіти", 

Повітового Союзу кооператив та "Сільського 

Господаря"» 13 • 

Яскравим епізодом стрийської історії 

є створення Легіону Українських Січових 

11 Весоловська О. «Сняться дні колишні ... ». Спогади про 
Весоловського І.Б. //Центральний державний архів-музей літе

ратури та мистецтва України (далі ЦДАМЛМУ), ф . 1356, оп. І, 
спр. 29, арк. 2. 

12 Цісик Є. Пам'яті Марії Весоловської (Спомин) // Стрий
щина. - Т. 2. - С. 45. 

Мати 13 Пеленська І. Наше організоване жіноцтво // Стрийщина. 
Марія Весо.ловська - т. 2. - С. 23. 



Стрільців (УСС). Далекого 10 серпня 1914 Гімназист Боzдан 

року, коли на заклик Головної Української Весоловськuй 

Ради почали збиратися добровольці до легі- з мамою 

ону УСС, в Стрию їх за:габорувало понад 10 Посвідчення oco(ju 
тисяч. А їхнім утримуванням, тобто варінням М. Весоловської 

кави й кулеші у військових кухнях займали

ся стрийські пані й панночки під проводом 

Марії Весоловської14 • Ось така солідарність 

по-стрийськи. Тоді Марії Весоловській було 

30 років. 
Після смерті чоловіка Марія Весоловська 

виховувала дітей одна, часто підробляла опі

кунською практикою, допомагала одиноким 

людям. 

У сімейному архіві зберігається журналь

на публікація під назвою «Рідкий ювілей», да

тована 1 січням 1936 року, і яка побачила світ у 
журналі «Жінка», що виходив раз на два тижні 

у Львові, починаючи з 1935 року. Головним ре

дактором «Жінки» була голова Союзу українок 

з 1928 року Мілена Рудницька. Стаття при-

14 Шанковський Л. Нарис іСторії Стрийщини. - С . 141 . 19 
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СтаттЯ 
у журналі 

«Жінка» 

свячена святкуванню Стрийською філією Со

юзу українок двадцятиріччя головування своєї 

провідниці Марії Весоловської, яке відбулося 

20 грудня 1935 року. Марія Весоловська була 

обрана на цю посаду ще далекого 1912 року, 
і тоді ще організація мала назву «Товариство 

руських жіною>. У статті Зазначено, що пані 

Весоловська «з важних родинних причин» на 

короткий час змушена була відійти від керів

ництва< ! через три роки повернутися (це~ були 
роки перебування родини у Відні та народжен

ня сина Богдана: - Прим. І. О.). Про велику 

повагу до цієї славної жінки свідчать слова з 

публікації: «Бували продовж тих двадцять літ, 

без сумніву, хвилини великого вдово.Лення, 
захоплення роботою, підйому духа, але були 

теж певно хвилини зневіри, знеохоти і багато

багато прикрощів. Скільки витревалости і 

сильної волі мусить мати людина, щоби rrобо

роти всі труднощі, перейти до порядку над усі

ми неприємностями та залишитися на свойому 

пості двадцять літ! Скільки такту і вирозумін

ня мусить мати голова, яка вм1є через двадцять 

літ лагодити в Товаристві всі непорозуміння, 

зводити до спільного знаменника всякі розбіж

ності поглядів і темпераментів!» 15 • 

На ці ювілейні збори до Стрия приїхала 

«голова Матірнього Товариства Мілєна Руд

ницька, щоби особисто передати пані Весо

ловській привіт Централі»16 • Ірина Пеленська у 

статті «Наше організоване жіноцтво» розпові

ла про виборчу активність жінок, у тому числі 

на виборах польського сойму 1927 року. Вона 
ПИШе, ЩО «ВИЙШЛИ радНИМИ у Стрийській 

окрузі Марія Весоловська - голова Т-ва У.Ж. і 

селянка Бісик з Угерська»17• 

15 Б.а. Рідкий ювілей // Жінка, 1січня1936 р., ч. І , С. 5. 
16 Б.а. Рідкий ювілей. - С. 5. 
17 Пеленська І. Наше організоване жіноцтво. - С. 30. 



Марія Весоловська займалася й шшою 

громадською роботою - опікувалася стрий

ським Пластом, була секретарем філії «Про

світи», у 1934 році була обрана делегаткою на 
жіночий конгрес у Станіславові . З приходом 

більшовиків Марія не покинула Стрия, хоч 

передбачала свій арешт. Її арештували 24-го 
грудня 1940 року18 • 

Євгенія Цісик згадує: «Два місяці пізні

ше, коли впхнули й мене до келії в стрийській 

в'язниці, я не пізнала зразу колишньої голови 

Союзу Українок у Стрию. Блідість обличчя, си

вина волосся змінили її вигляд. Але її голос, вже 

немов притишений, хрипкий і великі чорні очі та 

достойність постаті залишилися незмінені ... »19• 

Після п'яти років заслання в Сибіру, на 

Уралі вона у 1946 році повернулась на рід
ну землю, однак їй не дозволили оселитися в 

Стрию, тому вона зупинилася в Дрогобичі у 

будинку Северини Нижанківської. До Дрого

бича її привіз Остап Охримович, а опікувала

ся нею родичка з родини Охримовичів Софія 

Коблянська. 

Щодо року її смерті були розбіжності, 

у різних джерелах трапляється 1945, 1946, 
1948 і навіть 1951 рік. Однак у Дрогобичі 

збереглося свідоцтво про смерть, датоване 

1948 роком. 

Старший брат Ярема Весоловський 

Старший брат Богдана - Ярема Весолов

ський написав про себе в автобіографії, . згада

ній више2?. Із цього документа дізнаємося, що 

" Молчко У Сторінки життя та творчості композитора і 
диригента Богдана Весоловського //Наук. Зап . Тернопільського 

держ. пед . ун-ту ім. В. Гнатюка та Нац. муз. академії України 

ім. П. Чайковськоm. - № 2 (11). - Тернопіль; К., 2003. - С. 10 
(Серія: Мистецтвознавство). 

19 Цісик Є Пам'яті Марії Весоловської. - С. 44 
20 Весоловський Я Деякі родинні дані. Машинопис 

автобіографії. 
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Dity: doczka Iryna ur. Zli-3-1871, syn Овt.зр (sebt.o ll!ij Ьatko} ur • 

. 2()...9-1872, $71'1 Symeon ur. 11i..в-187S, ~czks trat.eryna ur. 5'-1-1878, 
syn l(ychajlo ur. 31-3-1880, syn Jul!an. ur. 3-9-1882, pomer 23-9-1884. 
Inszych dst smerty ne Jaaju • 

. Drl1ha zinkar Кateryna z doпu Reszitцyk. Syn Wolodynvr ur. 
18-4-1886. Data smerty nswidolll!I. 

"n"eta ііnІан W:iJctori ja z do1111 lt!llo-wa цу j • Di ty : syn Iew 
ur. 8-10-1890, s110oze syje. Je parochom prawos:lдwooji cerkwy 11 ne Yorku. 
Joho adresa1 Very Rev. :t.o Wesolows~, St. VolodJllVl"'S Ul<rainian 
Orthodox ChurCЬ., 16()..170 west 82nd street, №w York 24, п.у., u.s.л. -
J[OZ];ywo, szczo 1111je dalszi rodynni dani. Doczka: Rozal1ja ur. 14-1-1892, 
doczka .Anna ur. 20-12-1893. 

ltl.j d:l.do mw otze 10 ditej. 

l&>ja 1111ty1 :№Іrija z do11111 Ochrymowycz, doczka о. Iwana Ochryшowycza, parocha 
oatannio LзсhОІІео (Lзchiwci, а ne Lзchowyczi) і ~ktorijJ. ()chrymowycz, 
z dоІІІU Jacyknycz {Ьulcmrynska linija Jacykewycziw). Urodzena 28-8-1884 
w s. нrabiwci pow. Вohorodczaцy, pomerla 24-7-1946 w Droho"Ьyczi, 
i>ochowana w rodynnilll hrobiтici w Stryju. W 1941 r. aresztow;aм 
ЬolsИWykaщy, sydyt w stryjskij tiurll!i. Zasudzena pozaoczno na S lit 
pryJІІІ.ІSowych robit, wy-wezem na Sybir, miscewist ne widoma. 1946 r. 
powertaje do Нз:І;vсzуцJ do DrohoЬycsa. Ol:nrorije, tratyt mow і ciohoz 
roku P011!11'aje. Pochowana w Stryju, pochoron maw Ьuty nawit we:Iyczawy.j. 
Inszych daцych ne 1111ju. Zhadkll pro lllmu je w·Encyklopedi,ii Ukrajiooznawst"Wii 

l\Oja ЬаЬkа1 Jak akazano Wiktorija Ochrymowycz z dOllll Jacykewycz. ІJrodzena 1861 r. 
na &lkowyni (csy ne Suczawa), роІІІЕІr1а 21-1-1928 w stryju, w domi 
Dюjich roЦycziw. 

a>ja zinka: Olha z domu Woloszyrюwycz. Urodzena 4 Jypnia 1908 11 m. Roznitiw pow. 
Do:Iyna. Jiji rodyczi: l(ykola Woloszynowycz ur. 18-12-1674 w Rozni tow1, 
pomer ? (da.цych ne maju) И.tу RozaJija z domu Lopianecka ur. lS-IJ-1879, 
daty smerty ne maju. 

Naszi ditq1 doczka l!S-rija, CЬrystyna ur, 1.1.1936, pomerla l5'-2-l9li0 11 lll. Nimon 11 
Czechslowaczczyni 11 emigra,cijllO!lll taЬori. 

22 

Syns Jurij Orest, urodzen;rj 23-6-1941 w Opawi, Czechoslowaczctyna, 
teper w. 'lЬronti, student Ц roku inzeneriji. 

·Г, ,1 "jtv.:.. ·J/-1'}1,/v<J:. vi:/11.. J 0'.(. j_~;"::·~ 
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«деякі родинні 

дані» Яреми 

Весо.лооськоzо 
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він народився 4 тотого 1903 року у Богородча
нах. Ще навчаючись в українській гімназії, він 

був акгивним плаС'І)'НОМ і належав до окремої 

Стрийської пластунської сотні добровольців 

УГА, брав участь у подіях Листопадового зри

ву21 . У 1921-22 роках був сrудентом Львівського 
Таємного університету. Починаючи з 1922 року, 
був провідником пластового куреня «Лісових 

чортів». Закінчив Вищу технічну школу у Дан

ціrу (тепер -Гданську) у 1927 році. У 1934 році 
одружився з Ольгою Волошинович, у сім'ї на

родилось двоє дітей - Марія-Христина та Юрій

Орест. 

У 1951 році він приїхав до Канади і пра
цював механіком-інспектором 

Massey Harris & Со. в Торонто. 

у компанії 

Ярема також досить докладно описує біо

графію діда по батьковій лінії Івана Весолов

ського, який народився 29 червня 1845 року і 
помер 1 7 жовтня 1926 року. Дід Іван був тричі 
одружений і мав десятеро дітей. Від першої 

дружини Анни (з дому Їжак) народилися Іри
на (1881), Остап, майбутній батько Яреми і 

Богдана (20.09.1872), Симеон (1875), Катери

на (1878), Михайло (1880), Юліан (1882). 
У шлюбі з другою жінкою - Катериною 

(з дому Решітник) народився син Володимир 

(1886), а з третьою дружиною Вікторією (з 
дому Мальована) - син Лев (1890), Розалія 
(1892) та Анна (1893). 

Згодом Лев Весоловський, брат Остапа 

Весоловського став відомим релігійним ді

ячем. З лютого 1935 року він був настояте
лем кафедрального храму Св. Володимира у 

Нью-Йорку, однієї з кращих православних 
парафій у США. У родинному архіві збері-

. . 
гається пожовтша газетна вирвка - некро-

21 Молчко У. Сторінки житгя та творчості композитора і 
диригента Богдана Весоловського. - С.11. 

Стаття 

про похорони 

отця Лева 

Весоловськоzо 
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лог, що був опублікований 16 січня 1968 
року в газеті «Свобода» у Нью-Йорку. У 
ньому, зокрема, зазначено, що «тисячі ново

прибулих до США українців із таборів для 

переміщених осіб у Німеччині з найбільшою 

вдячністю згадуватимуть зразкового свяще

ника, який сам вислав понад три тисячі до

кументів на переїзд знедолених скитальців 

до багатої і вільної Америки, без огляду на 

їхню релігійну приналежність. Уродженець 

відпочинкової місцевості Черче на Рога

тинщині, він у довгому і плідному житті не 

знав втоми для служіння Творцеві і рідному 

народові»22 • 

Маленький танцюрист 

Ще зовсім маленьким хлопчиком Бонді від

чув, що таке життя артиста та ще й учасника 

славного танцювального колективу Василя Ав

раменка. 

Дружина композитора Олена Весолов

ська, переглядаючи сімейний альбом, при

гадувала: «Була там, між іншими знимка 

Богдана малого, п'яти-шестилітнього 

хлопчика - в народному строї, з часів, коли 

він з ансамблем Василя Авраменка їздив з 

виступами танців»23 • У цьому ж альбомі по

руч була й світлина самого великого май

стра танцю. 

Василь Авраменко народився 22 березня 
1895 року у Стеблеві на Черкащині й закін
чив драматичну школу в Києві у 1918 році. 
Але після сумного фінішу визвольних зма

гань 1921 року виїхав на Галичину, де про
довжував свою творчу діяльність. Так доля 

звела цих двох майбутніх велетнів україн-

22 Б.а. Св. п. о. прот. Лева Весоловського з великими поче
стями поховано в Бавнд Бруку// Свобода, 16 січня 1968 р. 

23 Весоловська О.М «Сняться дні колишні ... », арк. 3. 



ської культури - тоді ще маленького стрий

ського танцюриста і «маестро танцю». Долі 

Василя Авраменка і Богдана Весоловського 

чимось подібні. 1926 року Авраменко емі
грував до Канади, де через 23 роки опинився 
і Богдан Весоловський. У Канаді Аврамен

ко зорганізував школи українського танцю. 

Багато мандрував по Сполучених Штатах, 

Аргентині, Бразилії та Австралії, пропагу

ючи танцювальне мистецтво України. Він 

був видатним українським балетмейстером 

і режисером, актором і педагогом. І досі 

у Канаді українські танці вивчають у тан

цювальних школах поруч з танго, румбою, 

сальсою, а його і донині називають «бать

ком українського танцю». 

Л1.аяенький Боzдан 

(у центрі) 

з трупою 

В. Авраменка 
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Будинок 

Стрийської 

zімназії, у 

якому вчився 

Б. Весоловський 

Випускник гімназії 

Після початкової школи Бонді стає гімна
зистом славної Стрийської гімназії, де викла

дали Остап Нижанківський, Анатоль та Іван 

Вахнянини, Іван Яцкевич та ін. Свого часу 

випускниками гімназії були Степан Бандера, 

Олександр і Філарет Колесси, Степан Охри

мович, Петро Мірчук, Мирослав Любачів

ський (патріарх УГКЦ), Ярослав Падох, Лев 

Шанковський та багато інших видатних гро-
. . 

мадських д~ячш 1 науковцш. 

У сімейному архіві зберігаєгься випускна 

світлина випускників - «абітурієнтів» І державної 

Стрийської гімназії 1933 року. Серед 17 випускни
ків - і 18-річний Богдан Весоловський. 

Там же збережено і атестат зрілості «абі

турієнта» Державної гімназії ім. Пілсудського, 

до якої Богдан вступив 1 вересня 1925 року. 

Польська влада закрила українську гімназію, 

натомість було відкрито польську, яка й нази-
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валася Державною гімназією Ю. Пілсудського 

(згодом у ній були відкриті т. зв. утраквістичні 

українські класи). Гімназія була тільки чоло

вічою. Диплом на руки випускник Богдан Ве

соловський одержав 26-го червня 1933 року. 
Мабуть, Вам будуть цікаві й оцінки ви

пускника. То ж «успішність» гімназиста така: 

релігія - дуже добре, польська мова - добре, 

латинська мова - добре, українська мова - до

бре, математика - добре, грецька мова - до

бре, фізика - добре, німецька - дуже добре, 

природознавство - добре. 

З учнями старших класів гімназії та Му

зичного інституту Богдан Весоловський органі

зував музичний ансамбль, який тоді називався 

чужомовним словом «ревелєрси». Ревелєром 

називали учасника вокального квартету (з му-

Копія Атестату 

з рі.л ості 

Стрийської 

гімназії 

Богдан 

Весоловський -
випускник гімназії 27 
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Випускники 

та виКJІадачі 

Стрийської 

zімназії 1933 року 

зичним супроводом), який співає твори розва

жальної музики. Відповідно, ревелєрси або хор 

ревелєрів - це вокальний квартет з розважаль

ним репертуаром. На американському конти

ненті, який вважають батьківщиною джазу, 

одним із відповідників ревелєрсів є barbershop 
quartet, що дослівно означає «квартет перука
рів» (про це Весоловський дізнається на поч. 

1950-х років у Содбурах24 і буде навіть керівни

ком такого квартету). Слово ревелєрси походить 

від латинського rebellare «бунтувати», «по

вставати». Так само старо-французьке reveler 
означало «бунтуватися», але також і «гуляти» . 

Сучасне англійське слово reveler означає «гуль
тіпака, веселий співрозмовнию>. Відоме ще з 

13-14 століття, воно вживалося для позначен
ня мандрівних, весільних, різдвяних артистів, 

24 Мається на увазі місто Sudbury в провінції Онтаріо 
(Канада) . Автор для колориту вживає діаспорну транслітера

цію (Прим. наук. ред.): англійською вимовляється «садбері», 

але українці називають його на український манір «содбурю> 

- відмінювати за зразком «бовдури» (Прuл1. 1. О.). 



учасників карнавалів та фестивалів і було си

нонімом до різного роду «бахусів». 

Ревелєрси виступали, як правило, у про

грамах ревій чи кабаре, але у їх репертуарах 

були не тільки веселі чи гумористичні піс

ні, але й ліричні і «сентиментальні» твори. 

Польські джерела серед найпопулярніших 

ревелєрсів завжди подають Хори Дана, Че

янда та Еріяна. Однак особливої популяр

ності ревелєрси набули з поширенням твор

чості однойменного американського квінте

ту (вокального квартету з піаністом) «The 
Revelers», який заявив про себе у середині 
1920-х років. Квартет було організовано у 

1918 році під іменем «The Shannon Four», а 
у 1925 році перейменовано у «The Revelers». 
В оригінальному складі співали тенори 

Франклін Бор і Люїс Джеймс, баритон Елі

от Шоу, бас Вілфрід Глен. Після виступу в 

серпні 1929 року в Амстердамі, а також за
вдяки записам на радіо та в кіно він став по

пулярним і в Європі25 • Музиканти, до речі, 

мали контракт зі студією «Віктор», з якою 

потім буде співпрацювати і Богдан Весолов

ський . Стрийські ревелєрси часто їздили у 

мальовничий Гребенів біля Сколе, відомий 

ще як курорт «Зелем'янка», назва якого по

ходить від назви хребта у Сколівських Бес

кидах. Зелем'янка славилася на всю Європу 

своїм радоновим джерелом того ж типу, що 

й у Баден-Бадені, і стояла в одному ряду з 

курортом Закопане в Польщі, Моршином, 

Трускавцем та іншими курортами Західної 

Європи. До 1939 року до нього курсував 
навіть причепний вагон Відень-Гребенів. 

Сюди з'їжджалося «на води» (на лікування 

хвороб неврологічного походження та хво-

25 ' The Revelers' Vocal Group Hall of Fame Page // www. 
vocalgrot1p.org/inductees/the _revelers.htm І . 29 



зо 

Стрийські 

реве.лєрси (Боzдан 

Весо.ловсьісий 

з акордеоном) 

роб суглобів) чи просто розважитись бага

то відомих людей, як би тепер сказали «се

лебрітіс» . Серед них був навіть ерцгерцог 

Австро-Угорщини Франц Фердинанд. Існує 

також легенда, за якою сюди приїжджав лі

куватися Уїнстон Черчілль. Віллу-санаторій 

«Зелемінь» не раз відвідували митрополит 

Андрей Шептицький з іншими духовними 

особами. Тут вони лікувалися, а також про

водили реколекції. 

Серед розваг «Знатної аристократії» були 

походи в гори, і особливо - вечори відпочин

ку з танцями. Саме тут і зароджувалася слава 

майбутнього композитора зі Стрия. 

«Політ джмеля» 

або перша зустріч з Олеиою Залізияк 

На початку 1930-х років у Стрию відбулася 

перша зустріч двох молодих людей, які поба

чаться потім через десяток років у Відні і біль

ше не розлучатимуться. Тоді Богданові Весо

ловському було десь п'ятнадцять-шістнадцять, 

а Олені Залізняк - тринадцять-чотирнадцять. 



Олена, але вже Весоловська, згадує про цю 

зустріч так : «Ми з мамою того літа гостюва

ли у вуйка - о. Богдана Охримовича - її рід

ного брата, пароха села Завадів, коло Стрия. 

Для мене це було щось цілком нове, небувале і 

дуже цікаве, бо тільки кілька літ тому мої бать

ки переїхали до Галичини з Відня, де я народи

лася і прожила перші десять років. Пригадую 

- погідний літній день, мама каже, що поїдемо 

бричкою (яка радість!) до Стрия на кількаго

динну візиту до тети Марусі. От ми вже доїхали 

до Стрия ... Гарний дім, прибране помешкання, 
приязна тета Маруся. Тож дорослі почали роз

мову. Аж тут тета схаменулася, що ж треба і 

мене якось забавити . Закликала сина та попро

сила: «Заграй щось, Бонді на фортеп'яні». Я 

бачила, що не дуже охоче він на це погодився, 

був якийсь насуплений. І вже далеко пізніше 

він мені розповів, що мама завжди його про

сила грати, коли приходили гості. «Я тут граю, 

а пані собі балакають, ані їм не в голові якась 

музика», - скаржився він. Але цим разом мав 

когось, хто його уважно слухав, і ще з яким за

хопленням. Заграв спочатку віденьські вальси 

Штрауса, що я їх знала і любила. А пізніше, 

вже розохотившись, «Політ джмеля» - пере

клад на фортеп'яно відомої п'єси Римського

Корсакова, і то так вправно грав, що я не мо

гла надивуватися, як то ті пальці його так ско

ро бігають по клявішах. Навіть дозволив тоді 

мені перевертати сторінки нот, що йому дуже 

заімпонувало, особливо, коли вчасно встигала 

це робити. Вже тоді ·він мав дуже добре опа

новану техніку гри на фортеп'яні»26 • Ось таке 
. . . 

провидшня -- все почалося з вщенських вальсш 
Штрауса, а продовжилося вже у самому Відні. 

Але про це трохи далі. Так само, як і про «По

шт джмеля». 

26 Весоловська О.М «Сняться дні колишні". » , арк. 2. 

Боzдан zрає 

на фортепіано 

31 



32 

Будинок у Стрию 

ка вулиці 

Шашкевича, 6 
(тепер 8) 

Будинок у Стрию 

Де ж відбулася ця мила зустріч двох під

літків? Ми поставили собі за завдання зна- · 
йти цей будинок, у якому жила сім'я Весо

ловських у Стрию. Це виявилося непростою 

справою, бо в сімейному альбомі вміщено 

світлини двох будинків у Стрию та хати па

роха І. Охримовича у селі Ляхівці. Дві світ

лини першого будинку у Стрию подано без 

вказівки адреси (щоправда, поруч вклеєний 

портрет юного Богдана Весоловського ), а ще 
одна світлина зафіксувала інший стрийський 

будинок, вже з підписом: Шашкевича, 6. 
Наші пошуки засвідчили, що перший буди

нок розташований на теперішній вулиці Чор

новола, колишній Колійовій, яку раніше на

зивали «коліївкою» або «алейкою» . За допо

могою наукового співробітника Стрийського 

краєзнавчого музею «Верховина» Зені Ханас 

ми знайшли на старій мапі міста Стрия вули

цю Шашкевича. Виявилося, що і в польські 

часи вона називалася так само, за що треба 

віддати належне тодішній стрийській грома

ді, яка зуміла відстояти назву. Отже, родина 

Весоловських-Охримовичів жила у двох бу

динках - по вул. Колійовій, 11 та вул. Шаш

кевича, 6 (тепер це, відповідно, вул. Чорно
вола, 11 та Шашкевича, 8). Після тривалих 
дискусій ми можемо припустити, що у бу

динку на вул. Шашкевича Весоловські меш

кали до виїзду в Австрію, а після повернення 

до Стрия оселилися у будинку на тодішній 

вулиці Колійовій, 11. Про це свідчать стрия
ни, які ще пам'ятають родину Весоловських, 

зокрема Софія Середницька. 

У середовищі пластунів побутують згадки 

про будинок Весоловських як такий, що був 

розташований «біля залізничного вокзалу». 



У своєму спогаді про ВІДВІДИНИ роди

ни Весоловських Олена Весоловська також 

пише про «ошатний будинок на вулиці Колі

йовій», неподалік27 від залізничної станції. 

Щоправда, через багато років, підписуючи 

світлини у альбомі, вона, мабуть, помилко

во, під будинком, що на вулиці Шашкевича, 

написала «будинок у Стрию на вул. Колі

йовій 11», чим посіяла певні сумніви щодо 
місця розташування «родинного гнізда». Їх 
розвіяв двоюрідний брат Богдана Весолов

ського - Остап Охримович, який надіслав 

родині Весоловських до Монреалю світли

ни біля родинного склепу на Стрийському 

цвинтарі, Стрийської гімназії та будинку 

на Колійовій, 11. У нього не було сумнівів 
щодо того, де жив його брат. Це - будинок 

на «алейці» на Колійовій, 11 (після Колійо
вої вона називалася вулицею Міцкевича, а 

вже нині - Чорновола, 11). 
Цікаво, що вулиця Колійова містилася 

поруч зі Стрийським Корзо, де завжди пахло 

свіжою кавою, стрийськими тістечками, де 

постійно гуляли гарні пані, панянки, пани і 

підпанки, де буяло вечірнє життя. Тут стрий

ські гультяї повсякчас мали велику перевагу, 

бо навіть перехиливши зайвого, вони завжди 

знаходили дорогу додому. Для цього досить 

було підвести голову і знайти височенний 

шпиль стрийського костелу і після цього зо-
. . . 

р1єнтуватися на м1сцевосп. 

Заради того, щоб відчути «стрийський 

колорит», треба сказати, що Стрий на той 

час був однією з кулінарних столиць регі

ону. Саме тут були найкращі сири і масло 

від славного стрийського «Маслосоюзу», а 

стрийські різники зазвичай славилися най

кращою ковбасою («Дрогобицької» ще тоді 

27 Весоловська О.М «Сняться дні колишні ... », арк. 2. 

Брат Боzдана 

Остап 

Охримович 

біля будинку на 

вул. Чорновола, 11 
(Колійовій), 
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Пластовий 

курінь Ярос.лава 

Оемtомис.ла 

в Монастирці 

не було), а, крім того, різними смаколиками, 

які мали свої колоритні назви, як-от «киш

ка» (ми її більше знаємо як кров'янку), «лі

берка» (кишка, начинена булкою), «шпон

дерою> і «полядвиця», вуджені на вишні. 

Мені завжди імпонувало, що в Стрию за-. . 
м1сть назв юмецького походження «сальти-

сою> чи «зельц» весь час вживали україні

зоване «сальцесон» з наголосом на «саль

це». А що вже говорити про сирники, ма

ківники, медівники та яблучні «пляцки». 

Ласкаво просимо до Стрия! (сприймайте 

це як рекламну паузу). Хоча я впевнений, 

що після цих рядочків, ви згадали, що таке 

«Слинка КОТИТЬСЯ». 

Пластун, 

бешкетник і «кіняр» 

Бонді пішов слідами свого брата Яреми, 

який був знаменитим пластунським «лісовим 

чортом». Але належав він до іншого куреня. 

Серед публікацій Комітету Стрийщини у То-



ронто, присвячених Богданові Весоловському, 

я знайшов опис відомої світлини стрийських 

пластунш : 

«Стрийські юнаки 5-го пластового Куре

ня ім. Князя Ярослава Осмомисла - учасни

ки третього водного табору в Монастирці над 

Дністром. Табори організували «Чорноморці» . 

Знимка з-перед 1930 року. Перший ряд зліва: 

Стасьо (Остап) Улицький - Кропка, згодом 

магістр права, диригент хорів та ревелєрсів + 
Богдан Веселовський - Боцян, згодом магістр 

права, музика-композитор та д-р екон. наук 

Іван Гищак - Проць, зубний лікар. Другий 

ряд: Олесь Нагорняк - Карась, Фидьо Гайо

вий, магістр права, - Роман Лебедович - Па

цьо, лікар, - Юліян Іванчук (?)28, Ромко Ганке

вич - Писко, мистець-маляр. Нагорі - Мирон 

Сидор, інженер-механію>29 • 

На цій світлині Бонді має травмовану за

гіпсовану руку, але не розлучається зі свою 

трубою - у цьому випадку з сигнальним гор

ном. 

Забігаючи наперед, скажу, що Весолов

ський протягом усього свого життя залишив

ся вірним «Пласту», допомагаючи монреаль

ській пластовій станиці у придбанні пласто
вого дому в Монреалі. 

Трохи перефразувавши його пластунське 

ім'я, можемо стверджувати, що стрийський 

Боцян згодом стане Бояном української мо

дерної пісенної культури. 

П'ятнадцятирічний вік - перехідний, і 

саме в цьому віці хлопці (або як би сказали на 

молодіжному англоорієнтованому сленгу «ті

нейджери») часто стають некерованими, за

надто самостійними, і часом навіть - на межі 

28 Так в оригіналі (Прим.!. О.). 
29 Протоколи засідань Комітету Стрийщини в Канаді та 

Організації українок Каиади, присвячених творчості Весолов

ського І.Б. // UДАМЛМУ, ф. 1356, оп. І , спр. 28. 

Водний пластовий 

табір над 

Дністром 

Грамота подяки 

Пластової 

станиці 

у Монреалі 35 
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Боzдан з друзями 

на річці Стрий 

(біля за.лізничноzо 

мосту) 

виклику. Марія Весоловська як мати мала ба

гато клопотів з Богданом. Вона скаржилася на 

Бонді, «що він останнім часом зробився над

то непогамованим, пустим - лазить з колєrами 

на залізничний міст-віадук над річкою Стрий 

(а це було заборонено), а коли надходить полі

ц1я, то скаче разом з хлопцями з того високого 

мосту в воду і ховається між верболозами. В 

той час також було заборонено rімназистам 

ходити до кіна. Але вже тоді Бонді був завзя-
. . 

тим «юнярем», тому переодягався з шкшьного 

обов'язкового мундиру, і не пропускав жодно

го фільму, а на деякі ходив і по кілька разів, 

і так часто це робив, що професори, якщо і 

коли бачили його там, то дивилися на це крізь 

пальці - удавали, що не впізнають його, бо 

учнем він був дуже добрим, мав непересічну 

пам' ять»30• 

Стрийська філія 

Музичного інституту 

Музичним центром Стрийщини на той 

час була філія Музичного інституту ім. М. Ли

сенка у Стрию, що містилася на вулиці Три-

зо Весоловська О.М. «Сняться дні колишні". »,арк. 4. 



бунальській (тепер - вул. Є. Олесницького) 

у будинку, який належав колись депутатові 

віденського сейму доктору Євгену Олесниць

кому31, який свого часу наголошував на тому, 

що «Стрийщина лишилася і є нині твердинею 

українства в Галичині». Після його смерті за 

заповітом будинок став власністю української 

громади і був на той час осідком багатьох гро

мадських організацій . Тепер тут розташований 

Стрийський краєзнавчий музей «Верховина». 

Учнем Музінституту був і Богдан Весо

ловський, але сталося це цілком випадково. 

Олена Весоловська пригадує розповідь мате

рі Бонді, що «коли в Стрию заснували Му

зичний інститут, то почали шукати учнів, і 

ніби випадало родині Весоловського записа

ти туди свого сина. Батько як-не-як - місь

кий суддя, мати - голова Стрийського відділу 

"Союзу українок", - то ж кому, як не їм під-

" Кравців М Вклад Стрийщини у розвиток української 
музики // Стрийщина. - Т. 2. - С. 240. 

Будинок на вулиці · 
Трибунальській, 

де розміщувалася 

філія Музичноzо 

інституту 
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тримати добре діло, послужити прикладом 

для інших родин? Отже купили фортеп'яно 

та записали сина на лекції, а вік його був 

якраз відповідний для цього - записали - хо

тів чи не хотів»32• 
У своїй авт~біографії, яку Богдан Весо

ловський написав при влаштуванні на роботу 

до Канадського радіо, він подав рік вступу до 

Музінституту - 1926-ий. 33 

@дним із перших його вчителів був Зино

вій Лисько - композитор, дослідник і видавець 

українських народних пісень, учень Василя 

Барвінського, випускник Чеської державної 

консерваторії у Празі34• У 1931 році він став 
директором Стрийської філії Музичного ін

ституту, яку очолював до 1938 року. 
Перший іспит Богµана описала Марта 

Кравців-Барабаш у розвідці «Вклад Стрий

щини у розвиток української музики»: «Від

бувався він у Народному дому на другому 

поверсі, де стояв трохи кращий фортеп'ян 

(ніж у філії. - Прим. І. О.). На цей іс

пит зі Львова приїхали інспектори (зву

чить грізно. - Прим. І.О) В . Барвінський і 

Ст. Людкевич»35• 
У 2013 році Стрийська дитяча музична 

школа ім. О. Нижанківського, яка є спадко

ємницею першої філії Вищого Музичного 

інституту, святкувала свій сторічний ювілей, 

до якого була спеціально підготовлена поста

новка опери Миколи Лисенка «Наталка Пол

тавка». 

32 Весоловська О.М «Сняться дні колишні."»·, арк. 3. 
33 Автобіографія Б.Весоловського, написана при влашту

ванні на роботу до Канадського Радіо 29 тотого 1952 року (з 
архіву автора книги). 

34 Запис передачі української секпії міжнародної служби 

СВС в Україну 26 грудня 1971 року. Розшифровка Олени Весо
ловської, арк. 4 (з сімейного архіву Весоловських). 

35 Кравців М Вклад Стрийщини у розвиток української 

музики. - С. 241 



/){І dt. j3іГЕ, 8 1.f!; . • . 

( 91нн•1•г ;4 tr.·,1~11t1fi 

,,..,. . 

Перші кроки композитора 

Саме у Стрию, натхненний музичними 

студіями, Богдан починає творити музику. В 

цей час він пише свій перший музичний твір: 

музику до уривку з поеми Т. Шевченка «Пере

бендя» («Вітер віє»). Це був 1931 рік, і тоді 

йому було лише шістнадцять.36 

Після переїзду у 1933 році до Львова 
на навчання композитор творив і в Стрию, і 

у Львові. Місце написання деяких пісень він 

подає як «Стрий і Львів». Багато з цих творів 

були першими «ескізами» й так і залишились 

тільки в чернетках. Але усі ці композиції ав
тор зберігав і згодом об'єднав у рукописній 

36 Запис передачі української секції міжнародної служби 
еве в Україну 26 грудня 1971 року. 

Рукопис першоzо 

музичноzо твору 

композитора 

39 
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Перша сторінка 

рукописної збірки 

з автоzрафом 

композитора, 

на якій вказано 

роки написання 

творів 

збірці37• Ця збірка складається з трьох частин. 

Хоча спочатку це була сукупність творів, на

писаних: у 1934-42 рр. Перша частина- твори 

львівського періоду, друга - віденського. Уже 

напевно в Содбурах композитор долучив тре

тю частину - перші твори, написані в Кана

ді. Ці архівні матеріали дають нам уявлення 

про композиторську лабораторію, про процес 

пошуку текстів ·до пісні, про доопрацювання 

початкових варіантів тощо. Тому ми вирішили 

помістити деякі цікаві рукописні варіанти, пе

реробки, а також неопубліковані твори у окре

мому додатку, який ми назвали «3 творчої ла
бораторії». Так, у Стрию і Львові композитор 

написав одну з перших пісень «Часом хотів би 

я ... », датовану 1934 роком. Оскільки цей варі
ант пісю ~снує тільки у рукописі, ми включи

ли його до згаданого додатку до книги. 

Мою особливу увагу привернув ще один 

стрийський твір Весоловського під назвою 

«ПрИЙдИ» і добре відома та «розкручена» піс

ня «Параска». У виданому збірнику автором 

слів і · музики цих пісень вказано Богдана Ве

селовського. Але у згаданих архівних рукопи

сах вдалося знайти цікаві свідчення про те, що 

автором слів є «М. В». Хто ж ховається за цим 

таємничим «М. В.»? І тут можна припустити, 

що це була його мати, Марія Весоловська. Це 

стверджує, зрештою, і О. Зелінський38 • 

Танго «ПрИЙдИ» або «Верни!» існує у 

двох рукописах, написаних у Стрию і датова

них 1934 і 1935 роком39• Реконструкція, яку 

37 <<Верни!», «Тихо без слів», «Часом хотів би я ... ». 
Ксерокопія чорнового авгографа /1 ЦЦАМЛМУ, ф.1356, оп. 1, 
спр. 8. 

38 Зелінський О. Богдан Весоловський, Рент-а Богданська 

та Леонід Яблонський - представники української розважальної 
музики в Галичині (1930)-ті роки)//Записки наукового товари

ства імені Шевченка. - Т. CCLVШ. Праці музикознавчої секції. 

- Львів, 2009. - С. 372. 
39 <<Верни!», «Тихо без слів», «Часом хотів би я ... », арк. 3, 

36. 



здійснено на основі цих двох архівних черне

ток, свщчить про те, що з самого початку ком

позитор назвав це танго «Верни!», а текст був 

досить коротким - лише у приспіві. Саме цей 

короткий варіант і ліг в основу остаточної ре

дакції, підготовленої до друку, і у якій зміне

но два перших рядки. Замість «Верни! Забуду 

жалі І всі провини прощу тобі» стало «Прийди 

до мене знову, Я всі провини прощу тобі». 

У підсумку автор назвав танго «При

йди». І це простежується у чернетці первіс

ного варіанту, у якій автор закреслив назву 

«Верни!» і написав поруч «Прийди», а у 
. . 

тексп трич1 вжите слово «верни» виправив 

на «прийди». 

Саме у такому короткому варіанті цю піс

ню запише у Монреалі співачка Мирослава 

Вербицька. 

Тут треба зазначити, що «невеликий текст 

характерний для більшої частини танцюваль

них пісень Б. Весолевського, що узгоджувало

ся з естетикою танцювальних пісень міжвоєн

ного періоду»40 • 

40 Зелінський О. Богдан Весоловський, Рената Богданська 

Рукопис «Прийди» 
(закреСJІено назву 

«Верни», 1934), 
автор СJІів -
«М. В.11 
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Рукопис пісні 

«Верни» (1935), 
автор СJІів -
«М.В.» 

Наступний же варіант - 1935 року - вже 

містив заспів, який не увійшов у збірку «Усе 

моє життя .. . ». Саме тому друтий, доповнений 
варіант згаданого танго під назвою «Верни!» 

(1935 року) ми вирішили опублікувати у до
датку до книги «3 творчої лабораторії» . 

Отож, у випадку згаданих двох пісень, 

можливо, це була своєрідна «сімейна» співп

раця мами й сина. 

Євгенія Цісик так згадувала спільне пере

бування з Марією Весоловською в одній ка

мері стрийської в'язниці: «Забрали їй під час 

ревізії два великі альбоми поезій у рукописах, 

які були на перехованні з дорогою біжутерією 

у домі Костівної. Біжутерію теж забрали. Свої 

вірші вона писала під псевдом Маруся Грабо

вецька, але не друкувалю>41 • Іван Боднарук у 

розвідці «Стрийський Парнас» серед стрий

ських майстрів слова згадує і Марію Весолов-

та Леонід Яблонський. - С. 372. 
41 Цісик Є. Пам'яті Марії Весоловської. - С. 46. 



ську, яка «залишила по собі спомини з 1918-
1919 років і 2 нотатки афоризмів та віршів»42 • 

Вважалося, що її поетична спадщина 

в-rрачена. Але на щастя, у Дрогобичі у бу

динку Охримовичів, де вона прожила останні 

роки свого життя після заслання, на горищі 

було знайдено цінні документи, фотоальбоми 

і той самий (один із двох) нотатник афоризмів 

та віршів. Особливо зворушує засушений лис

точок конюшини, який зберігся у нотатнику. 

Коли я відкрив цей скарб, то вже на першій 

сторіночці побачив знайомий автограф - іні

ціали «М. В.», які з'являються на місці імені 

автора слів до пісень «Параска» та «Верни» 

(«Прийди») Богдана Весоловського. 

Перша сторінка нотатника відразу ж схи-. . 
ляє до роздум1в про складну 1 неординарну 

долю поетеси. Ці рядки ми публікуємо впер

ше: 

42 Боднарук І. Стрийський парнас // Стрийщина. - Т. 2. -
С.70 . 

«Параска». 

Автор слів -
«М.В.» 
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Нотатник Марії 

Весо.яовської 

Листочок 

конюшини 

у нотатнику 

М. Весо.яовської 

Спомини - це одинока цінність, 

яка людині остає до самої смерти ... 
м.в. 

Спомини, спомини, спомини дорогі ... 
Впиваюся вами жагуче, 

А моє серце і горить і болить 

І в'яже минуле й будуче .. . 

'"1 ",,., ""· 
"'-~• f~ '/"4-.,--/:._,..~ч-.; 

,,/..і 'f~+І~ ko-"-

Між рядками відчуваються переживання, 

навіяні засланням: «Ніхто не знає, яка мука, 

коли у тебе повно думок і переживань, а кру

гом тебе пустка і чужі люди, і нема до кого 

промовити ні одного слова». Ще один її афо

ризм, пов' язаний з почуттям самотності на 

чужию : 

Чужі люди все остануть чужими, 

хоч би ми з ними і дві бочки соли з 'їли ... 
м. в . 

Сама порадилась з собою, 

У чужій хаті серед ночі . 

І так зробила, як казало 
Зболіле серце і душа ... 



Ні з ким розмов сердешних вести 

Ні в кого радоньки питати ... 
Друг вірний - пустка, думка - мати 

Й холодний місяць крізь вікно ... 

Коли листаєш нотатник, то вражає фі

лософська глибина записаних віршів і афо

ризмів. Серед цитованих авторів - В. Стефа

ник, П. Грабовський, Б. Лепкий, П. Тичина, 

М. Горький, Платон, Б. Паскаль, Св. Павло, 

Дж. Н. Г. Байрон, М. Метерлінк. Перед нами 

постає надзвичайно мужня і глибока людина з 

тонкою поетичною душею, якій так не виста

чало душевного тепла у холодному і чужому 

СВІТІ: 

Прийшла до мене осінь в гості, 

Прийшла так скоро і неждано, 

Коли ще сонця так бажалось, 

Коли тепла було так мало ... 

Родичі Марії Весоловської - Галина Дя

чок та Христина Охримович зберігають цін

ні документи, в тому числі й свідоцтво про 

смерть Марії Весоловської, яке засвідчує, що 

після заслання у мужньої жінки з підірваним 

здоров' ям не витримало серце. За сімейними 

переказами, вона була не лише доброю ви

шивальницею, а й сама виготовляла вироби з 

дерева. Родичі й досі дбайливо зберігають її 

творчу спадщину. 

Автоzраф вірша 
М. Весоловської 

45 



46 

Дерев'яний 

куманець та 

дерев'яна амфора 

авторства 

М. Весоловської 

Нині ми відновлюємо історичну справед

ливість і щодо Марії Весоловської - поверта

ємо її поезію читачеві. Завдяки музиці сина її 

поетичне слово також живе у піснях. На мій 

погляд, було б добре частіше згадувати про 

авторство Марії Весоловської у чудових піс

нях «Параска» та «Верни» («Прийди») .. 
Подібна творча співпраця склалася у Бог

дана Весоловського і з дружиною композито

ра - Оленою Веселовською. У своїх спогадах 

вона згадує, Я! у Содбурах у Канаді вони ве

чорами часто разом творили - писали тексти. 

І це стосується дуже відомих пісень - «Лети, 

тужлива пісне» та «Чи справді». 

Написання «Параски» однозначно 

пов'язане з мандрівками в Карпати. Можли

во, десь по дорозі до Зелем'янки (Гребенева) 

й народилася ідея написання фокстроту, адже 

Параска з пісні «ішла зі Славська, несла нафту 

й сіль». Така ж грайлива пісня - повільний 

фокстрот «Марі!» - народилася у Зелем'янці, 

і її автор подає 1934-м роком: 

Ах, Марі! Дай мені 

Уста свої палкі ... 43 

Цей «творчий експеримент» також не пу

блікувався, тому ми також його включили до 

додатку «3 творчої лабораторії». Такі короткі 
тексти (як правило, одна строфа) свідчать про 

те, що це швидше були «танцювальні мелодії 

з вкрапленнями текстів». · Інколи це були тек

сти з народних пісень або навіть модні тоді 

стилізації «під старовину». Можемо припус

тити, що прикладом такої стилізації було тан

го зі «стрийського періоду» під назвою «Крас

на дівице», у рукописі якого позначено дуже 

точну дату і місце написання: 26 вересня 1936 
року, м. Стрий. Ця пісня також ще не відома 

широкому загалу, тому її чорновий автограф 

43 «Верни!», «Тихо без слів», «Часом хотів би я".», арк. 4. 



ми публікуємо вперше. На чернетці є запис, 

який, можливо, є назвою збірки поезій - «Піс

ю серця МОГО». 

Красна дівице, вір ти мені, 

Чувственну пісню пою тобі. 

Твоє личенько розкоши здрій, 

Ти мнов владаєш, я слуга твій44• 

Для порівняння наведемо ще одну таку 

поезію з подібною назвою «Красная богине», 

яка була знайдена у Тварозькому рукописному 

пісеннику XVIII ст. ( с. Тварожець у Східній 
Словаччині): 

Красная богине 

І пані княгине 

Великого роду. 

Коли спомню собі 

О твоїй подобі, 

Нігда не забуду45 • 

У Стрию Богдан Весоловський створив 

і пісню «Маю> на слова О. Слісаренка (дата 

написання - б вересня 1938 року). Це було 
. . . 

за чотири м1сяц1 до того, як вш вирушив до 

Карпатської України. А сама пісня побачить 

світ у Відні, там же з 'явиться її німецький 

варіант Еміля Гросса «Der rote mohn». На 
рукопис~ композитор написав: «Моїй матері 

присв'ячую»46• 

44 «Верни! », «Тихо без слів», «Часом хотів би я ... », арк. 4. 
45 Яворский Ю. Новь1е дань1е для истории старинной мало

русской песни и вирши, І - ХІІ. - Львів, 1921. - С. 3 1. 
46 Альбом танкової музики. Ксерокопія автографа // 

ЦДАМЛМУ, ф. 1356, оп. 1 , спр. 5, арк. 71-72. 

Вишита серветка . 
(робота 

М. Весоловської) 
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Львів. Спалах 
.. . 

музично~ з1рки . 
маг1стра права 

Університет Яна Казимира 

Осінь 1933-го Богдан Весоловський зу

стрів вже як студент правничого факульте

ту Львівського університету. Після розпаду 

Австро-Угорської імперії нова польська вла

да 18 листопада 1918 р. спеціальним розпо

рядженням присвоїла йому ім'я польського 

короля Яна 11 Казимира, який 20 січня 1661 
року підписав диплом, що надавав тодішній 

Львівській єзуїтській колегії «гідність ака

демії і титул університету» . Мовою викла

дання у навчальному закладі була польська, 

кафедри з українською мовою викладання 

були закриті, і не було жодного професора 

української національності. Лише в 1933 р. 

право викладання одержав доцент І . Свєн

ціцький. 

У ці роки у Львівському університеті на

вчалося близько 5 тисяч студентів, але було 
запроваджено так званий принцип numerus 

Богдан 

Весоловський 

у студентські 

роки 49 
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Липлом маzістра 

Львівськоzо 

університету 

Яна Казимира 

clausus, за яким українці мали обмеження 
при вступі в університет (не більше як 15% 
від кількості абітурієнтів; поляки у цьому 

випадку мали не менше 50%)47 • На той час 

на правничому факультеті працювали відомі 

вчені - професори історії права О .. Бальцер, 

П. Домбковський, професор цивільного пра

ва Р. Лоншан де Бер'є, який був останнім 

ректором польського університету. У 1939-
1941 роках він працював уже у радянсько
му Львівському університеті, а в липні 1941 
року разом із великою групою львівських 

учених був розстріляний гітлерівцями48 • 

У Львові молодий студент оселився не

подалік від родичів (з родини Охримовичів) 

на вул. Виспянського, тепер - вулиця Івана 

Вишенського, 36. Це була територія Личако
ва, розташована на схилах Кайзервальду. Бу

динок правдоподібно був створений в твор

чій майстерні архітектора Адама Опольсько

го у стилі модерну початку 20 ст. 

Старовинний Львів зачаровує усіх, хто 

сюди потрапляє, і закохує на все життя. Тому 

й не дивно, що згодом митець вплітатиме у 

творчість емоційні враження від Львова, як, 

наприклад, це було з оспівуванням площі 

Ринок у його «Катеринці». 

Студентське життя дарувало Богданові 

нові знайомства і нових друзів, безсонні 

ночі й переживання перед іспитами, швид

коплинні (на жаль!) вакації, коли можна 

було з ревелєрсами виїжджати надовше в 

Зелем'янку або Черче. А ще перебування 

у Львові надало йому самостійність (адже 

в1Р.: сам заробляв собі на навчання своєю 

47 Львівський університет імені І.Франка. Історія універ

ситету (http: //www.lnu.edu.ua/index.php?q=univercity/history). 
48 Юридичний факультет Національного університету 

ім. Івана Франка. Історичний огляд (http://law.lnu.edu.ua/about/ 
history). 



музикою) та почуття відповідальності. Є 

багато випадків, коли гроші й слава псують 

людей. А тут випадок зовсім інший - Весо

ловський водночас і добре вчився на прав

ника і серйозно прогресував як композитор 

та музикант. 

Гляньмо у його «заліковку», точніше 

у його диплом випускника правничого фа

культету Львівського університету Яна Ка

зимира, де він навчався, починаючи з 1933-
1934 та завершуючи 1936-1937 навчальним 
роком. Студент Богдан Весоловський склав 

чотири випускні іспити. Два з них (з рим

ського права, історії польського права, істо

рії західноєвропейського права, теорії пра

ва, а також з бюджетного права, статистики 

та адміністративного права) - на оцінку «За

довільно» . Два інших - з церковного пра

ва, політичної економії, політичного права, 

права народів, а також з цивільного права, 
. . 

судово-цившьного процесу, торпвельного 

права, м1жнародного приватного права - на 

оцінку «добре». 

Його диплом магістра права датований 
23-м червня 1937 року. І коли в Карпатській 
Україні з' явиться нагода розбудовувати не

залежну Українську державу, він вирішить, 

що його знання юриста можна буде засто

сувати у державотворчій діяльності, і ви

рушить на ЗакарJ:!аття. Щоправда, це буде 

через півтора року. 

Ось таким був його диплом, (див . фото) 

і заради справедливості все ж варто визнати, 

що його оцінки могли бути вищими, якби не 

паралельне навчання у ще одному вузі . 

Львівський 

студент читає 

zазету 

Боzдан 

повертається 

з навчання 

в університеті 51 
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Ко.лишній Вищий 

Музичний 

інститут 

ім. М. Лисенка 

Вищий музичний інститут 

ім. М. Лисенка 

У той час Богдан Весоловський слухав 

не тільки лекції з римського чи міжнародного 

права. Паралельно він продовжував навчання 

у Музичному інституті ім. Миколи Лисенка, 

що на той час був центром українського му

зичного життя Львова. Там викладали знані 

корифеї та випускники європейських музич

них закладів Станіслав Людкевич, Василь 

Барвінський, Меланія Байлова, Нестор Ни

жанківський, Борис Кудрик; Галя Левицька, 

Микола Колесса, Зиновій Лисько49 • «Період 

20-30-х років ХХ ст. відіграв вийнятково 

важливу роль у культурному процесі Гали

чини: він став поворотним пунктом від ама

торства до професіоналізму в усіх сферах 

мистецького життя, в тому числі й в музиці 

49 Запис передачі української секції міжнародної служби 
еве в Україну 26 грудня 1971 року, арк. 4-5. 



< ... >. Перед митцями стояло завдання підня
ти загальний культурний рівень громадськос

п, змшити уявлення про працю музиканта 

(музикування сприймалося лише як приємне 

проведення часу, відпочинок, а не як серйозна 

професія). З цією метою всіляко підтримува

лася діяльність Вищого Музичного Інституту 

ім. М. Лисенка у Львові та його численних 

філій у містах та містечках Галичини»50. У 

1934 році було створено «Союз українських 
музик» («Супром»), який, починаючи з 1937 
року, видавав у Стрию, а потім у Львові що

місячник «Українська музика». 

Майбутній композитор поступив у форте

піанний клас Романа Савицького. У програмі 

його навчання були твориЙ. Гайдна, Ф. Шу
берта, П. Чайковського, українських компози

торів51. 

Музичний інститут був справжнім хра

мом мистецтва. Його будівля є пам'яткою 
українського модерну (архітектори 

А. Лушпинський, І. Левинський, скульптор 

І. Кузневич). Великий і Малий зали роз

писані Модестом Сосенком і належать до 

пам'яток культури, що охороняються дер

жавою. Тут Бонді здобував фундаментальну 

класичну осв1ту 1 продовжував писати музи
ку. Навчання він завершив у 1938 році52 . 

Загалом львівський (чи львівсько

стрийський) період його творчості був най

пліднішим і відзначався багатожанровістю. 

Деякі свої твори, написані у Львові й Стрию, 

він з часом перероблятиме і доповнюватиме. 

50 Місячник «Українська музика» (1937-1939): система
тичний покажчик змісту журналу І Упоряд. Мисько-Пасічник Р., 
Пасічник В., відп. ред. СЛ.Костюк. - Львів, 2003. - С.3. 

5 1 Зелінський О. Богдан Весоловський, Рената Богданська, 
Леонід Яблонський ... , С. 370. 

52 Автобіографія Б.Весоловського, написана при влашту
ванні на роботу до Канадського Радіо 29 лютого 1952 р. 53 



54 

Львівський період 

творчості композитора 

Першим творчим егапом композитора можна вважати сукуп

ність його творів, написаних у Львові, Стриіо, Черче, Зелем'янці 

та Відні. Цей період сам авгор у одній зі своїх рукописних збірок 

обмежує 1942-1943 рокамИ. Особливе місце у ньому займає, за 
визначенням самого композитора, «музика для слухання». Коли 

переглядаєш трегій збірник творів Б. Весоловського «Усе моє 

житгя», то бачиш, що у ньому подано також романси та форте

піанну музику «для слухання» з першого періоду його творчості 

(1930-х років). О. ЗелінськИй у передмові пише: «Можна припус

тити, що на цьому егапі легкий жанр композитор трактував не як 

основний, а допоміжний <. .. >. Згідно норм Класичного мистецтва 
свої твори він позначав опусами. Проглядається існування чоти

рьох таких опусів, в кожному з яких було по кілька творів. Так, 

четвертий опус нараховував не меІШІе шести номерів. Це свід

чить про можливість існування в доробку Б. Весоловського бодай 

20-ти творів поважного жанру»53 • Ідучи за здогадом О. Зелінсько-

. го, ми намагалися зібрати в архіві хоча б частину його класичної 
спадщини - пісні класичного звучання, романси та інструмен

тальні п'єси. І виявилося, що зі львівського доробку «музики для 

слухання» в архш1 наявні такі опуси: 

«Перебендя» (<<Вітер віє») (на словаТ. Шевченка. Стрий, 1931); 
«Nocturne» (Зелем'янка, 15.7.1934), ор. 1, n. 2; 
«Минають дні» (на слова Т. Шевченка. Львів, 6.04.1937) ор. 2, 

n. 2; 
«Die groue Stadt» (нім. мовою на слова Теодора Шторма, 

для чоловічого хору в супроводі фортепіано, Стрий-Львів, 1934), 
ор. 3, n. 1; 

«Маю> (на слова О. Слісаренка. Стрий, 1938), ор. 4, n. 1; 
«Літо» (на слова О. Слісаренка. 26.03.1937), ор. 4, n. ·2; 
«У горах» (на слова О. Слісаренка. 16.04.1937), ор. 4, n. 3; 
«Мавка» (Львів, 11.02.1934), ор. 6, n. 1; 
«Гаї шумлять» (на слова П. Тичини. Львів, 1937), ор. 7, n. 2; 
«Із провісних співів» (на слова Ю. Косача), ор. 9, n. 354• 

53 Зелінський О. [Передмова] // ВесоловсьЮJй Б. Усе моє ЖИІТЯ". (Пісні і танцювальні 
мелодll) І Упор. і ред. О. Зелінський. - Львів, 2006. - С.3. 

54 Альбом танкової музики. Ксерокопія автографа// цдАМЛМУ, ф. 1356, оп. І, спр. 
5; «Верни!», «Тихо без слів», «Часом хотів би я .. . », арк. 5. 
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Рукопuс«Мавкu» 

Курйозним для мене був випадок з його «Мавкою». Мушу 

признатися, що побачивши в архіві «Мавку» (звичайно, маю 

на увазї ноти), я замріяно побачив у назві, яку важко було 

прочитати, щось подібне на «Кавку» (тобто каву) . Десь на 

підсвідомому рівні мій студентський Львів асоціювався з за

пашною кавою, яка здатна пробуджувати й музичні рефлексії. 

Яке ж було моє розчарування, коли я зрозумів, що йде мова 

не про кавку. Але згодом подумалося, що «Мавка>~ звучить не 

менш романтично . 

Олександр Зелінський так пише про перший етап твор-

чості Богдана Весоловського: «Його рукописи тридцятих 
років позначені цілою низкою солоспівів на слова Т. Шев.
ченка, О. Слісаренка, П. Тичини, Т. Осьмачки. Тоді ж він 

пише фортепіанні п'єси "для слухання". Ці твори засвщ
чують неординарне , музич:не мислення молодого митця, 55 
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Леонід Яблонський 

і Анатоль Кос

Анатольський 

Л. Яблонський 

- учень проф. 

Москвичіва 

його прагнення творити у дусі тогочасного 

українського мистецтва. У вокальній му

зиці зразком для нього були часто викону

вані в той час в інститутських концертах 

солоспіви С. Людкевича, В. Барвінського, 

Н. Нижанківського, Я. Лопатинського. Від 

першого він брав масштабність мистецько

го осмислення теми, від другого та третьо

го - психологізм драматичної ситуації, від 

Лопатинського та інших галицьких компо

зиторів - простоту викладу, наспівність та 

прагнення бути доступним слухачу. Шко

да, що трагізм життєвої долі та захоплення 

танцювальним жанром відвернули Б. Ве

соловського від роботи в галузі поважної 

музики .. . »55 • До творення так званої поваж

ної музики він ще повернеться у Канаді, 

але вже не буде позначати їх опусами. 

Щоб перейти до музики естрадної, слід 

згадати, що наприкінці 1920-х і на початку 

1930-х у музичну канву Львова вплітаєть

ся нова музична стилістика: новостворені 

танцювальні оркестри (джаз-бенди, реве

лєрси) прагнуть творити нову українську 

танцювальну музику. Особливо тут виріз

нялася студентська «Капела Яблонськогш>, 

лідерами якої були Леонід Яблонський, 

якого пестливо називали «Ябцьом» (на

віть компанія Apple з типово українським 
надкушеним яблуком може позаздрити) та 

Анатоль Кос-Анатольський (Таці). Беру

чи до уваги той факт, що перші світлини 

«Ябця» з'явилися у 1930-му році56, що є ро

ком вступу до Вищого музичного інституту 

скрипаля Л. Яблонського, ми можемо при

пустити, що це і є рік народження капели. 

55 Зелінський О. [Передмова] // Весоловський Б. У~е моє 
ЖИТТЯ •• . - С.3. 

56 Ці світлини люб'язно надані авторові книги дружиною 
А. Кос-Анатольського Надією Кос. 



До них згодом (восени 1933 року) приєдна
ється молодий композитор Богдан Весолов

ський (Бонді) . 

Цьому гуртові, створеному у Вищому 

музичному інституті, судилося здійснити 

українську музичну революцію у Львові. Хоч 

він офіційно називався дуже сухо і дещо кла

сично - «капелою», але з часом їх чекатиме 

слава таких собі львівських «Бітлз», і назива

тимуть їх з любов'ю «Ябцьо-джаз» . 

А починалося все дуже непросто ... 

Ревіі~ бш~и та дансінги 

«Ріка» львівського культурного життя по

стійно перебувала в європейському «руслі» і в 

плині часу підживлювалася новими європей

ськими «течіями». Важливою ознакою в духо

вній культурі міста була його модерність. «У 

Львові швидко прищеплювалися європейські 

культурні новації, зокрема модні стилі, тенден

ції в мистецтві, побуті, етикеті високої знаті, 

«Капела 

Яблонськоzо» , 

1931 р. 

57 
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духовенства, міщан різних соціальних груп. 

Жваво почали входити в громадське життя 

такі міські форми розваг, як «балі», «фестини», 

«танці», «кабаре», «ревю» та інші, створені за 

європейськими аналогами»57 • 

Львівський музичний Олімп на той час 

був переважно польським. Це був час роз

квіту польських джаз-бендів і танцювальних 

оркестрів, які поширилися з Варшави до ін

ших міст і курортів Польщі, заполонивши 

нічні клуби та кабаре. Композитори Генрик 

Варс і Генрик f олд, Єжи Петербурзький і Аді 
Роснер, Тадеуш Фалішевскі, Альберт Харріс, 

Мєчислав Фоr купалися у проміннях слави, 

яка шдсилювалася тогочасним польським кі

нематографом. Щоправда, і вони не завжди 

були оригінальними, і користувалися італій

ським та німецьким репертуаром58 • 

Українське дозвілля на той час було зде

більшого фольклорним, українці співали в 

основному народні пісні. Після війни до них 
. . . . . 

додалися стршецью шсю, стаючи дедал1 по-

пулярнішими. Деякі з них були написані у 

танцювальних (переважно вальсових) ритмах, 

як наприклад, «Як з Бережан до Кадри» або 

«Човен хитаєтьсю>. 

Але наприкінці 1920-х років, коли наста

ла політична відлига і дещо вгамувалися хви

лі польських репресій, а, з іншого боку, укра

їнці припинили бойкотування польських ви

щих шкіл, почали з' являтися перші паростки 

нового українського культурного середовища 

у Львові. Той час був ознаменований появою 

нових студентських товариств - «Основа», 

«Медична громада», «Студентська громада», 

57 Харчишин О. Український пісенний фольклор в етно

культурі Львова: трансформаційні процеси, міжкультурні по

граниччя. - Львів, 2011 . - е.29. 
58 Запис передачі української секції міжнародної служби 

еве в Україну 26 грудня 1971 року. - е. 6. 



«Ватра» тощо. Усі ці товариства намагалися зорганізувати за

бави, танці чи вечорниці, як правило, за участю популярних 

танцювальних оркестрів (таких, як «Ябцьо»), і саме тут «бро-
• 7 

дило» 1 зароджувалося нове мистецьке середовище. 
Під завісу 1920-х років на цьому студентському грун

ті виринає і набирає обертів поширений у Європі музично

театральний жанр - ревії. Було в них і щось «вертепне», або, як . . 
я жартую в таких випадках, смакуючи 1нmомовю запозичення, 

«травестійно-бурлескне». 

На українському грунті поява ревій була викликана та

кож і прагненням запобігти полонізації ·української молоді і 

творити нову українську культуру. Один із творців перших 

львівських ревій Лев Яцкевич rіисав: «Перелім 20-их років 
був позначений вторгненням джазу в естрадну та танкову му

зику та буревійним розвитком нових розвагово-танкових пі

сень... Це була свого роду стихія, яка захопила всю молодь 

міста Львова, в тому числі й українську, яка вивчала слова 

нових польських mляrерів та причинялася тим до польоні

зації Львова. Щоб цьому запобігти, Анатоль Кос кинув ідею 

компонувати українські танкові пісні, основані на мелодіях 

українських народних пісень. Він хотів в той спосіб виелімі

нувати чужу для нас розвагову пісню, що була носієм слизь

кої еротики та міщанської моралі й несмаку»59• 

Першою виставою у жанрі «ревій» у Львові була програ

ма «Біг пес через овес» у студентському театрі малих форм 

«Золотий усміх», який став продовжеііням українського сту

дентського театру «Хмаролім» з 1920-х років. Прем'єра ре

вії відбулася у залі Вищого музичного інституту у листопаді 

1931 року. Музику для неї написав Анатоль Кос-Анатольський 

на слова Лева Яцкевича. Пісні, 'створені за мотивами укра

їнських народних, згодом будуть частиною репертуару укра

їнських джазових оркестрів. У такий спосіб композиції Кос

Анатольського стали початком «українізації» естрадної му

зики. Заслугою А. Кос-Анатольського було також створення 

першого українського хору ревелєрсів (на зразок польського 
хору «Дана»), який під керівництвом Є. Козака провів турне 
по всіх містах Західної України60• · 

59 Яцкевич Л. Коли цвіли у Львові черемшини// Свобода, 15 тотого 1984 р. 59 
60 Яцкевич Л. Коли цвіли у Львові черемшини// Свобода, 15 тотого 1984 р. 
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У міжвоєнні роки жанр «ревій», такий 

собі «капусняю> сценічних пародій, дотепних 

жартів, веселих пісень і танків, був особливо 

популярним у польських і єврейських театрах. 

Це була справжня лихоманка ревій61 • 

Тут треба згадати про українські театраль

ні колективи 1930-х, зокрема такі, як театри

студії «Богема», «Цвіркун», мандрівні театри 

«Театр ревю та оперети» Б. Сарамаги, театри 

Йосифа Стадника, Яреми Стадника, «Заграва» 
В. Блавацького та ін.62 

Композитори В. Балтарович та В. Без

коровайний співпрацювали з драматургами 

Г. Лужницьким та Ю. Шкрумеляком над 

створенням ревії « 1+1 =3» та музичної ко
медії «Подружжя у двох помешканнях»63 . 

А. Курдидик був автором цілої ревії «Не 

банкрутуємо!» та автором багатьох ревієвих 

скечів, що продукувалися у різних театрах і 

театральних гуртках64. 

Вершиною у жанрі ревій на львівській 

сцені став «Веселий Львів». У його створенні 

об' єднали свої зусилля письменник і актор Зе

нон Тарнавський, засновник театру «Вар'єте», 

письменники-сатирики Іван Керницький, Бог

дан Нижанківський, Едвард Козак (він же ві

домий художник-карикатурист), композито

ри Анатоль Кос-Анатольський, Євген Козак, 

Осип Курочко, Зиновій Лисько, художник

декоратор Василь Ласовський, режисер Воло

димир Блавацький та ін. 65 

61 Гарбузюк М Театр// Історія Львова: у З т. - Т.3. - Львів,' 
2007. - С. 126. 

62 Гарбузюк М Театр. - С.125. 
63 Рудницький Л. Драматургія Григорія Лужницького // Зап. 

наук. Тов-ва ім. Тараса Шевченка. - Т.ССХХІV. - Львів, 1992. -
С. 206-208 (Праці філологічної секціі). 

64 Курдидик Л. До 95-ліття поета, письменника, публіцис

та, журналіста, і громадського діяча діаспори Анатоля Курдиди

ка //Брама, 25 червня 2000 р. 
65 ПШІамарчук О. А музи не мовчали (Львів 1941-1944). -

Львів, 1996. - С. 60. 



Цей жанр через два десятки років відродиться і стане по

ширеним і в українському середовищі у Канаді . 

Надзвичайно популярними у 1930-ті роки були танцювальні 

вечори, що проводились у залі товариства «Сокіл» (на вул. Русь

кій), де також відбувалися і танцювальні курси. Цю традицію 

заклав на початку 1920-х років Василь Авраменко66 • Тут наш 
сучасник Олег Скрипка знайшов би для себе такий «клондайк», 

бо дійсно, «у суботу були танці», танці і ще раз танці. Але їх ма

нірно називали запозиченим словом «дансінг» . Я не позаздрив 

би тогочасним львів'янам, бо треба було вміти «вишивати» не 

тільки під польку з коломийкою, але й під танго з фокстротом. 

На традиційних «фестинах», які відбувалися у теплі місяці 

року, ~ожна було «погудіти» у «фольклорному» стилі, це було 
справжнє «народне» гуляння. Тут можна було почути хоровий 

спів, подивитись на календарні обрядові дійства. Як би про це на

писали у стрілецькі часи, на фестинах «танцювали риба з раком, 

а петрушка з пастернаком». 

А в час «запуст», які припадають переважно на лютий 

(згадав відразу бразильські карнавали), львівською родзин

кою з європейським шармом були традиційні «сезони балів» ,

на яких збиралася вишукана публіка з української інтеліген

ції. Заради справедливості зазначимо, що традиції львівських 

балів сягають у часі ще до 1760-х, коли це були танцюваль

ні зібрання для багатої публіки, на яких танцювали модні 

німецькі, польські та англійські танці. А з середини 19 -го 

століття вони поширились і на українське («руське») міське 

середовище, але з часом згасли67 • Їхнє відновлення припадає 
на 1910-ті роки. Бали, вечорниці і танцювальні забави прово

дили як студентські товариства, так і громадські організації . 

Серед них були бали «Основи» (студентів Львівської Політех

ніки), «Ватри» (студентів Ветеринарної академії), «Медичної 

Громади» (студентів медицини), Правників (студентів права 

й економії при Львівському університеті), Бали вдів і сиріт 

(товариства, що опікувалося вдовами і сиротами українських 

католицьких священиків) та багатьох інших68 • 

Великою популярністю користувався традиційний бал ме

диків. Саме «Медична громада» провела у 1911 році перший 

66 Харчишин О. Український пісенний фольклор в етнокультурі Львова. - С. 83. 
67 Харчишин О. Український пісенний фольклор в етнокультурі Львова. - С.78-79 . 
68 Костюк І. Напередодні балю преси // Свобода, 6 листопада 1982 р. 61 
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БйJ! медиків 

(Львів, лютий 

1931 р.) 

бал у Львові, який став подією в українсько

му студентському житті69 • Настрій, який там 

панував, можна відчути зі світлини однієї з 

таких забав, де грала «Капела Яблонського». 

Були популярними і, як би тепер сказа

ли, «корпоративні» бали, а тоді їх називали 

«репрезентативними». І тут особливо атрак

тивними були бали преси, «бо їх учасниками 

була українська, львівська "сметанка", нарівні 

з-поміж молодих як і з-поміж дозрілих і під

топтаних, віком журналістів, письменників і 

професіоналів, що в ті, не завжди веселі, часи 

уміли не лише виконувати свої професійні, 

суспільні та різнорідні громадські обов' язки, 

але потрапили також бавитися й продовж од

ної ночі забути про сумні, безрадісні будні ... »70 • 

Ініціаторами українських балів преси були 

директори і редактори Літопису, календарів і 

видавництва «Червоної Калини» Роман Куп

чинський, який головував у Товаристві укра-

69 Ковалюк Р Український студентський рух на західно
українських землях ХІХ-ХХ ст. - Львів, 200 І. - С.231. 

70 Костюк І. Напередодні балю преси. 



їнських письменників і журналістів ім. Івана Франка, а також 

Лев Лепкий, Осип Навроцький та Петро Постолюк. 

Заслуговує на увагу опис одного з таких щорічних балів 

преси, який відбувався у Львові в приміщеннях «Касина по

штовців» на Японській вулиці, під час м'ясниць («карнавалу») 

два роки підряд (у 1935 і 1936 роках), безпосереднім учасни
ком і відомим музикантом Іваном Костюком. Він згадує: «Я 

був активним співучасником в характері "пресового терміна

тора" й музиканта зі студентською оркестрою ,,Яблонського

Костюка" (частіше званою "Ябцьо-джаз"), яка в складі не мен

ше 10-18 інструментів пригравала до танців. А було воно так: 
баль починався в 9-ій годині вечора і тривав до 6-ої години 

ранку, звичайно з одно годинним продовженням. .. Хороводом, 

який провадив Роман Купчинський, під звуки двох оркестр, 

що грали у двох просторих залях касина марші з українською 

тематикою в музи:Нім оформленні для різних інструментів 
Анатолем Косом ("Таці"), Богданом Весоловським ("Бонді") й 

Леонідом Яблонським ("Ябцьо"), розпочинався баль... Після 

хороводу слідували віденські й англійські вальси, танга, фок

строти, словфокси, чарлстони, румби і каріоки. Опівночі ка

дриль, а над ран ом · коломийка ... В затишних кімнатах кас ин а 
нетанцюючі грали преферанса й тарока, а на залях гомоніла 

українська пісня у виконанні принагідних хорів під керівни

цтвом незабутнього Льоня Лепкого і при супроводі на форте

піяні Нестора Нижанківського, Антона Рудницького, Романа 

Савицького н інших професорів і елевів Музичного Інституту 

ім. Миколи Лисенка ... У безжурному настрої проминала нічка, 
як з батога ляснула. А як у буфетах не стало вже пишних па

штетів, канапок, смачних ковбасок з капустою, борщу й голуб

ців, "пропінацію" допивали "до останнього набою" звелични

ки Бакха й Терпсіхори, а крізь вікна закрадалися до залі перші 

проміння світанку, забава добігала до свого кінця. 

Оркестра грала повільний вальс з мелодією пісні "Прощаюсь, 

ангеле, з тобою" і під звуки останнього, улюбленого тоді танга: 

Прогуляєм ніч до ранку, 

Вип'єм щастя до останку ... 
А на білому світанку 

Скажу словечко тобі, 

Що будеш на віки моя, моя!!! 63 



64 

"закохані пари" розходились .. : І не· одна пара 

"заякорилась тоді навіки" ... Не одна пані стала 
дружиноЮ' свого партнера й не один партнер 

найшов згодом щас'fя в· родинному й подруж

ньому жИІТі ... Бо й на це були Балі · Преси у 

рідному Львові!»7і. 
Ще одиН спогад Хри;стини Навроцької про 

останній ·бал «Червоної калини» 1938 роХ<у по
дає Любарт Ліщи;нський: «3 її слів вириН:ає дім 
залізНИЧІіИків, де мало .свій осідок славне кіно 

,,Роксі" . . Там схоДилося по сходах, вистелених 
червоним Хідником; до елегантної залі, де зби-

. ралося добірне то.вариство і де молода _тоді сту
дентка могла подивляіи розкііllні ·туалети пань. 

Понад всім панував приємний настрій, що так 

сприяв · забаві, а танцям надавали барви звуки 

оркестри ,.Ябця", якому секундували Гуменний 

- "r ума" та відомий композитор тющювальної 
музики Богдан Весоловський. Ні сном, ні ду

хом не могла вона передбачити, що то є для неї 

"останнє танrо у Львові", що невдовзі той чар 

баmо молодечих мрій і сподівань зупинить жор

стока вереснева навала, яка розсипле і в кров 

перемінить калинові tрона ... »72• 

Через багато років у Народному домі у 

Нью-Йорку у 1956 році було відроджено 'бал 
«Червоної калини», і до його організації за

лучено і однойменний пластовий курінь 73• 

Так само проведення балу преси відновить

ся у США у 1971 році (навіть точитиметься 
суперечка, хто ж був ініціатором відновлення 

- СУЖА чи СФУЖО - українські журналіс

ти Америки чи українські жіночі організації). 

І один з ювілейних балів преси (десятий) за 

участю оркестру Богдана Коваля «Темпо» від-

71 Костюк І. Напередодні балю преси. 
72 Ліщинський Л. Час, закосичений гронами «Червоної ка

лини» // Свобода, 26 червня 1996 р. 
73 Ліщинський Л. Час, закосичений гронами «Червоної ка

лини». 



бувся 6-го листопада 1982 року у Філадельфії, а запрошення на 

цей бал оформляв художник Едвард Козак74, з яким ми зустрів 
. . . 

мось на сторшках книги трохи шзюше. 

Органічно і динамічно змінювалися модні уподобавш1, 

бо сезони балів вимагали певного дрес-коду. І це дуже до 

видно на тогочасних світлинах. Завдяки дослідженню Зен вії 

Тканко відомо, що навіть впродовж 1930-х років основні модні 

<<Трендю> змінювалися двічі. Перша хвиля - це «мода періоду 

великої світової кризи після 1929 р., яка радикально відійшла 

від "хлопчачого" образу жінки в напрямку її природності -
округлості грудей, тонкої талії, виразного окреслення стегон 

і пишності волосся. На початках 1930-х рр. в Західну Україну 

проникає новий подовжений жіночий силует. Сукні вечірні до

вгі з підкресленою талією і декольте, шили з блискучих глад

ких або мережаних тканин, згодом їх назвали "голлівудсь ' 
гламурним стилем". Повернення жіночності означало і з 4:Їну 

естетичного ідеалу. Модним стало біляве хвилясте або укла

дене локонами волосся, капелюшок, який мав багато фасонів. 
Обов'язковими додатками виступали рукавички, ридикюлі 

парасольки, шовков1 з1 швом панчохи та взуття на невисоких 

підборах, типу "човників", або шпилька. На той час елегант

ність вирізняла і чоловічу моду. Для вечірнього офіційного ви

ходу чоловіки вдягали "візитку" - смокінг або фрак і штани 

з шовковими кантами на зовнішніх швах. Зазвичай, до фраку 

одягали жилетку й сорочку з комірцем-стійкою, циліндр , чор 

не лаковане взуття» 75 • 

Але українська мода рухалася в ногу з європейською , і вже 

«З середини 1930-х у моді більше проявлялися елементи спор

тивного стилю. У чоловічій популярними стають піджаки з ве

ликими кишенями і поясом, широкі штани, "гольфи", череви

ки з високими халявками, на голові - кепки, берети. У жіночій 

- спортивний одяг використовували зазвичай на прогулянки 

- чоловічого крою сорочки, жакети типу гуцульських сердаків 

і довгі спідниці, на ноги - шнуровані черевички на пласких 

підборах, невеликих розмірів, без оздоблень капелюшою>76 . 

Тому з таким задоволенням ми тепер гортаємо сімейні аль-

74 Костюк І. Напередодні балю преси. 
75 Тканко З. Мода в Західній Україні міжвоєнних років ХХ ст. // Вісник Львівської 

нац. академії мистецтв. - 2009 - Вип. 20. - С.202-203 (http://archive.nbuv.gov.ua/portal/ 
soc _gurnNLnam/2009 _ 20/Statti/17.pdf). 

76 Тканко З. Мода в Західній Україні міжвоєнних років ХХ ст. - С. 203 . 65 
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Оркестр 

Яблонськоzо

Костюка на Балу 

Преси (Львів, 

1935) 

боми 1930-х, які, наприклад, за жіночим одя

гом нічим не відрізняються від вибагливих 

парижанок. 

А ось як виглядав з точки зору моди то

дішній дрес-код, описаний очевидцем на балу 

преси : «Панове зодягнені у фраках, рідше 

в смокінгах (сьогодні ми їх називаємо "ток

сідо"), пані у шиковних, дорогих, довгих по 

кістки бальових сукнях. Члени жюрі з-поміж 

журналістів, письменників і мистців критич

ним оком приглядалися сукням пань, за що 

згодом найкращі (на думку і оцінку членів 

жюрі) сукні діставали нагороди... Не одна 

пані раділа одержаною нагородою за свою 

сукню, а ІНШІ вередували на "несправедливе 

жюрі" .. . »77 • 

Але у всьому цьому розмаїтті форм і жан

рів дозвілля на першому плані звичайно ж 

були танцювальні оркестри і ревелєрси. Як ми 

вже відчули, усі українські організації мріяли 

про запрошення «Ябцьо-джазу», у першому 

складі якого до Леоніда Яблонського і Анато

ля Кос-Анатольського приєдналися брати Ан

дрій та Роман Якиміви. Капела Яблонського 

якраз брала участь у багатьох ревіях, грала на 

77 Костюк І. Напередодні балю преси . 



багатьох балах, а також на дансінгах у «Соколі». А для більших 

імпрез, як це було на балах преси, вони об'єднували зусилля з 

капелою «Баньки» - Івана Костюка. Тоді вони називалися «Ор

кестра Я. К» (Яблонського-Костюка), а чисельність музикантів 

коливалася від 1 О-ти до 18-ти . 

На старій світлині зафіксовано «Оркестру Я. К», у якій 

грали Юрій Жмуркевич (віолончель і саксофон), Ярослав Пе

ленський (кларнети і саксофон), Осип Весоловський (кларнети і 

саксофон), Олександр Тарнавський («Лесьо» ~трубка), НН+НН 

(труби і тромбони), повище (зліва) Богдан Весоловський («Бон

ді» - композитор, піано і акордеон), Наталка Яблонська (дру

жина «Яця» - фортепіан), Зенон Гординський (бас і співак

рефреніст), Леонід Яблонський (<<Ябцьо» - скрипка і керівник 

оркестри), Іван Р. Костюк («Банька» - перкусія). 

У різних складах у «Ябцьо-джазі» грали ще такі музиканти, 

як Льольо Волошин, Данко Перфецький, Мар'ян і Васька Кос

тюки, Юзьо Курочко, Гуменний, Орест Березовський та ін. 

Це середовище :dородило цілу плеяду блискучих профе
сіоналів, яких доля у швидкому часі розкидала по цілому сві

ту. Так, «Банька» Іван Костюк, доля якого закинула до США 

(він· жив у Трентоні), у своєму листі Олені Весоловській зга

дує друзів - Юрка Мусія, Юрка Білика з Філадельфії, Юзя 

Штайна, який опинився у Німеччині. У листі до Б. Весолов

ського А. Кос-Анатольський згадує саксофоніста Адася (Ан

дрія) Якнміва, який є «десь там близько біля Канади», тобто 
у США. Леонід Яблонський і Богдан Весоловський через ба

гато років зустрінуться у Канаді, де знову буде відновлена 

«Капела Яблонського». 

Дуже точно усі плюси і мінуси цього мистецького явища 

змалював Зиновій Лисько у своїй короткій рецензії на виступ 

ревелєрсів Євгена Козака. Сам факт появи такої публікації у по

важному журналі «Українська музцка>}, який видавався у Стри_ю 

(1937 - 1938), а потім у Львові (1939), є знаковим. Бо саме · у 

цьому журналі було опубліковано кілька «розгромних}} статей 

про так звану легку музику. Зиновій Лисько, перший вчИтеЛЬ . 
Богдана Весоловського, писав: «Концерт українських ревелєрсів 

Євгена (Козака. -Прим. І.О.), що відбувся 13 травня (1939 року. 
- Прим. І. О. ) у Малій Салі Лисенка і стягнув рекордну кількість" 

глядачів, може дати привід для поважних рефлексій. З одного 6 7 
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боку, високі технічні досягнення цього ансамб

лю, а з другого - недостача репертуару якось 

неприємно між собою дисгармоніювали. Зви

чайно при виступах ревелєрсів може входити 

в рахунок тільки легка музика, але ходить про 

те, щоб ця музика була добра. В нашій літера

турі таких композицій нема, і тому не можна 

обвинувачувати Євгена, що їх репертуар му

зично безвартісний (крім одного-двох виїм

ків ). Над цим варт би подумати українським 
композиторам, чи не добре було б цей голод 

на легку музику заспокоїти легкими, але мис

тецькими творами? А такі виконавці, як реве

лєрси Євгена з їх добором голосів, ідеальною 

зіспіваністю, пластичною ритмікою, чистою 

інтонацією й усіма іншими технічними за

собами, дають запоруку, що такі композиції 

були б виконані напевно задовільно»78 • 

Над цим «закликом» З. Лиська творити 

добру естрадну музику і працювали Богдан 

Весоловський, Євген Козак, Степан Гуміні

лович, Анатоль Кос-Анатольський, Леонід 

Яблонський, ВолодЙмир Тритяк, Ярослав 
Барнич, Володимир Балтарович та ін. 

Угода про гармонію 

У середовищі «Ябцьо-джазу» побутувало 

багато цікавих історій та легенд. Одна з таких 

історій, про яку я дізнався від пані Надії Кос -
дружини Кос-Анатольського - пов'язана з мі

фічною гармонією чи акордеоном, який «від

працював» тисячі концертів, «об'їздив» усі 

можливі концертні майданчики, але найголо

вніше те, що на ньому грали справжні метри 

своєї справи - він звучав у руках Таці і Бонді. 

Мені дуже кортіло побачити цей інструмент, і 

одного квітневого дня моя мрія збулася . Разом 

· 78 Писько З. Концерти українських ревелєрсів Євгена // 
Українська музика. - 1939. - № З. - С. 88. 



з режисером Станіславом Литвиновим ми при

їхали до пані Надії зняти інтерв'ю, і нас там 

вже чекав «Його Величність Акордеон». Ри
туал «визволення» акордеона був вражаючий, 

бо сам чохол також був витвором мистецтва, а 

стара, висохла від часу шкіра (з ефектом ша

грена), як архів детектива, берегла всі відбит

ки пальців багатьох маестро .. . Наша господи
ня показала нам юридичний документ, який 

за своєю глибиною «тягне» на часи римського 

права. Це була «Умова між спільниками, спи

сана дня 20 вересня 1932 року між мrр . Во

лодимиром Мигалем і мrр. Анатолем Косам» . 

Ось лише кілька пунктів «Умов .. . »: 
«3 . Гармонія має бути уживана на імп

резах, де виступають обі сторони без всяких . . 
доплат, а до окремих вистушв одного сшль-

ника можна ужити гармонії тільки за повідо

мленням другого спільника при найближчім 

побаченню і за доплатою за забаву 2.50, а за 
дансінг 1.50 зол . Уживання гармонії до ста

лих окремих вистушв може основуватись 

тільки на окремій умові. Першенство до гар-

Славнозвісна 

~армонія А. Коса 

і В . МиzШlЯ 
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Уzодаміж 

спільниками щодо 

використання 

акордеону (Львів, 

20 вересня 1932 р. 

монії має той, хто перший зголосив намір 

ужиття. 

4. Хто в замірі використання другої сто
рони затаїть ужиття гармонії, тратить право 

власности гармонії в користь другого спіль

ника. 

5. Оскільки хто зі спільників виїздив би 
на стало зі Львова, мусить з другим перед тим 

умовитися, щодо дальшої долі ... »79• 

Тремтячими руками я доторкнувся до 

цієї гармонії-реліквії, і вона перенесла мене у 

79 Оригінал «Умови між спільниками, списаної дня 20 ве
ресня 1932 року між мrр. Володимиром Мигалем і мrр. Анато
лем Косом» наданий авторові п.Надією Кос. 



далекі тридцяті ... Разом з «Ябцьо-джазом» я 
опинився на сільському возі у Черче разом з 

сільськими хлопчаками, які також хотіли бути 

такими ж популярними і так само вправно 

«лабати» на акордеоні, як Бонді чи Таці. 

Вперше через багато десятиліть цей акор

деон «заговорив на люди» у руках кершника 

ансамблю «Високий Замок» Андрія Яцківа 

21 травня 2011 року у Львівській філармонії 
на резонансному концерті «Карпатське тан

го», присвяченому невідомим та призабутим 

естрадним пісням Анатоля Кос-Анатольського. 

До речі, шановний читачу, автором мистець

кого проекту «Карпатське танго» є науковий 

консультант цієї книги Орест Цимбала. 

Перший шлягер 

Тодішні українські музиканти, на відміну 

вщ польських, не мали змоги записувати свою 

музику та знімати кіно. Але у складних умо

вах польського домінування змогли творити 

українську європейську музику високої про-

«Яби,ьо - джаз» 

на підводі 
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би. Талановиті молоді українці, які практично 

започатковували нові пісенні жанри і форми 

музичної культури, у швидкому часі ставали 

візитною карткою музичного Львова й куми

рами МОЛОДl. 

І серед них був майбутній магістр права і 

доктор економіки Богдан Весоловський: Спра

ведливо постає питання: чому людина, яка 

згодом здобула таку блискучу освіту і мала 

кілька університетських дипломів, стала «піс

нярем»? (до речі, саме так - «піснярем» - на

зивав себе сам Бонді). Творив він українські 

пісні через брак української естрадної музи

ки, «з чистого аркуша», бо українська пісня 

тоді була, як би тепер сказали, - «неформат». І 

нелегко було у потужному вирі польської му

зики творити щось конкурентне. Сам Богдан 

згадував, як у Львові часто студенти просили: 

«Зіграй щось танцювальне». Він сідав за фор

тепіано й імпровізував часом до самого ранку. 

І це стало для нього сенсом його життя80• 

Теодор Терен-Юськів, який співав його 

пісні ще у Львові, а згодом став одним з му

зичних «літописців» у Канаді, так описує 

старт його музичної кар' єри у місті Лева: 

«Пригадується музично-танкова атмосфера 

Львова другої по.Ловини 30-х років. На заба

вах з'являється студент права, що акомпані

ює на фортепіані, танцює і - кажуть - ком

понує. Нас, львовян, особливо тих, що мали 

розвагово-танкову музику "в пальцях", не 

легко було зловити на який-небудь шляrер. 

Проте Весоловський презентує танrо, яке 

змушує всіх звернути на нього увагу: "Ти і 

твої чорні очі" стало початком кар'єри мо

лодого композитора»81 • 
80 «Вечір пісні і слова», проведений Організацією 

українок Канади ім. О .Басараб у грудні 1983 року. Запис Олени 
Весоловської, арк. З (З сімейного архіву Весоловських). 

81 Терен-Юськів Т. Увірвалась мелодія // Свобода, 31 груд
ня 1971 р. 
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Автоzраф 

першоzо шляzера 

- танzо " Ти і твої 

В архівному рукописі я знайшов дату 

написання цього твору - травень 1934 року. 

Написаний на слова Ярослава Масляка, він 
з перших акордів зачаровував слухача, зму- чорні очі" 
шував болісно переживати розлуку. Але на-

віть «коли вже втретє яблуні розцвились» 73 
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Перше видання 

танzо 

шсля розставання, вражала ВІра в те, «що 

скінчиться нашої розлуки час»: 

Ти і твої чорні очі, 

Так чарують все мене, 

Що в безсонні довгі ночі 

Все нагадують тебе ... 

«Прийде ще час» 

Танго з такою назвою стало творчим 

вибухом і принесло шалену популярність 

Богданові Весоловському. Воно було вида

не у досить модерному оформленні восени 

193 7 року у вигляді так званого метелика, 
і дуже легко злетіло на вершину слави . 

А коли його співали й тацювали в дуеті 

Б . Весоловський і Ірена Яросевич (Бонді і 

Рена), то всі навколо завмирали, щоб потім 

вибухнути оваціями . 

І досі точиться цікава дискусія щодо часу 

та місця написання пісні, а також автора слів 

танго. lЦе донедавна вважалося, що датою на

писання є 1937 рік. Це дало нам привід при

святити вихід у світ компакт-диска пісень Ве

соловського «Стрийське танго» до 75-літгя на

писання пісні (це був 2012-ий) . Та й диск ми 

назвали «Стрийським танго», бо писав його 

Богдан Весоловський і у Стрию, і у Львові, а 

можливо, навіть десь по дорозі між Стриєм та 

Львовом. Але архіви - річ уперта, тому спро

бую «пролити світло» у цій супереЧці чи, як 

казали у давнину, розрубати цей «гордіїв ву

зол» сухими, але промовистими свщченнями 

документш. 

Переглядаючи в архіві чорнові матеріа

ли до музичної збірки, я знайшов одразу два 

рукописи цього дійсно неповторного танго . 

На одному варіанті , поданому у збірці під 

номером 1 7, і у якому немає тексту, рукою 



автора написано дату: «Львів 15.08.1936». 
Але інший варіант танго, поданий під номе

ром 37 і датований 15.10.1936, уже має слова 
приспіву. Не виключено, що перші два мі

сяці існувала мелодія без слів, а вже потім 

з'явився текст. Заради «чистоти екперимен

ту» згадаємо також, що Роман Олійник (Рах

манний) подав ще одну версію написання 

«Прийде ще час»: «Як розказував сам компо

зитор, вш написав лише музику для оркестри 

Яблонського, а поет Степан Чарнецький, 

прислухуючись тій мелодії в клюбі «Бесіда» 

у Львові, так вподобав собі її, що написав 

Рукопис 

«Прийде ще чао> 

(15.08.1936 р.) 

· Рукопис 

«Прийде ще 

час», датований 

15.10.1936 р . 
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протягом пів години слова до тієї мелодії»82. 

Звичайно, звучить дещо контраверсійна, бо 

ніде в збірниках Богдан Веселовський не подає 

авторства Степана Чарнецького. Тому я спочат

ку думав, що мова може йти про іншу пісню -
«Вина, вина, дівчино», бо вона, судячи зі слів, 

могла бути написаною в клубі «за чаркою». Але 

всі мої сумніви розвіяв візит на Бібліотечну, 2, 
де розташований Інститут досліджень бібліо

течних мистецьких ресурсів Львівської націо

нальної наукової бібліотеки України ім. В. Сте

фаника. Побачивши оригінал першого видання 

пісні «Прийде ще час», я звернув увагу на дещо 

«загублений» фрагмент обкладинки, поданий 

вертикально, і де написано: «Сл. В.-Ч.». Це 

дуже «Високо-Частотне» скорочення і розстави

ло всі крапки над «і». Отже, слова були написа

ні спільно двома авторами - Богданом Весолов

ським і Степаном Чарнецьким. 

Тому, підсумовуючи сухою архівною мо

вою, можна стверджувати, що шеня написана 

не у 1937-му, а у серпні-жовтні 1936 року, коли 
автору був лише 21. рік. Спочатку вона наро
дилася як мелодія, але згодом до неї були на

писані слова у співавторстві Б. Весоловського 

і С. Чарнецького, поета, якого ми знаємо як ав

тора пісні «Ой, у лузі червона калина ... ». 
На одному з архівних варіантів компози

тор дописав: «Накручено на плиту 22.6.51 То
ронто». Через 15 років після написання пісня 
отримала своє «вічне» звучання. 

І ще один шлягер, а саме «Вина, вина, 

дівчино ... », Весоловський та Чарнецький теж 
написали разом. Нині ми можемо собі уявити 

ті львівські клуби 1930-х: прекрасний джаз

бенд, панночки у стильних капелюшках з то-

82 Запис передачі української секції міжнародної служби 
СВС в Україну 26 грудня 1971 року, арк.б. Див. також: Рах
манний Р. Нотатка про незакінчену пісню // Свобода, 10 бе
резня 1972 р. 



ненькими цигарками, джентльмени у чорних 

смокінrах та з метеликами, поцілунки у хма-
. . 

рах загадкового диму, танц1 до ранку, ною 

захоплення та розбиті серця. Або ось так: 

«Молодики в смугастих гольфах, штанях, які 

закінчувалися трохи нижче за коліна, і в ко

ротеньких піджачках з усієї сили фліртують 

із чарівними панянками. Вони не можуть не 

фліртувати, бо на це їх надихає музика. Ча

ршна, неповторна, сентиментальна, яка про

буджує найтонші почуття»83 • 

Мабуть, саме у такій атмосфері на

роджувалася ця шеня, яка мала заповнити 

«білу лакуну застільного жанру». Тема ця 

була актуальною в різні часи і епохи, і ми 

можемо тут провести ритмічні паралелі на

віть з класикою - «Заздоровною» з «Тра

віати». Чи, скажімо, вже продовжуючи цю 

лінію до сучасності, згадаймо Т. Чубая 

К. Москальця: 0 

А вона, а вона, сидітиме сумна, 

Буде пити, не п 'яніти 

від дешевого вина ... 

Я також пригадую свої студентські роки 

у Львові, львівські кав' яр ні, де обов'язковим 

атрибутом була львівська кава з тістечком, а 

для старших - чарочка коньяку, хоча студен

ти частіше шукали тоді за солодшим «Вана 

Талліном» (вимовляти повільно і розтягу

ючи). Шкода, що тоді ми не знали Богдана 

Весоловського, бо його українські танго 

стали б для львівських студентів 1970-80-х 

просто знахідкою. Але тоді ми навіть не здо

гадувалися про їхнє існування. За залізною 

завісою не було чути його «Усміху», ми не 

бачили його «Чорних очей», і не знали, що 

«Прийде ще час. "». 

83 Луканов Ю. Піонер легкого жанру // День, 1 червня 
2000 р. 
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Перше видання 

танzо «Усміх» 

«Прийде ще час», «Ти і твої чорні очі» та 

«Усміх» Б.Весоловського після видання На

уковим товариством імені Шевченка стали 

народними. Вони через свою ритмічність лег

ко запам'ятовувалися, більше того, з'являлися 

навіть нові варіанти. «Прийде ще час» співали 

у сім'ях. Це танго передавалося з покоління в 

покоління, часом зазнаючи суттєвих змін. Так, 

часто восьмирядковий заспів скорочували до 
. . . . 

чотирьох рядюв, част1ше сшваючи присшв. 

З'являлися також і «жіночі» версії - для ви

конання ліричною героїнею . 

У варіанті, записаному від Омеляна Мисєч-

ка, фольклоризований текст починається так: 

Минають дні, минають ночі 

І огортає серце жаль, 

Що той один, котрого я любила, 

Пішов від мене у незнану даль ... 84 

Пісня жила своїм автономним життям, 

бо про автора, який жив за кордоном, довгі 

роки не можна було згадувати . 

Але перелік з трьох шлягерів був би непо

вним, якби ми не згадали, що у цей період у 

Львові з-під пера композитора вийшли й інші 

популярні «хіти», такі як фокстрот «Лиш тебе 

одну», повільний вальс «Як ми покохались» 

(1937), танго «Повернеш» (1937) та ін. 

Неопубліковані твори 

львівського періоду 

Серед вже згаданих мною рукописних 

чернеток збірників пісень композитора мені 

впали у вічі деякі твори, які не увійшли у 

видані О.Зелінським збірники, хоча заслуго

вують на увагу чи то своєю оригінальністю, 

84 Харчишин О. Український пісенний фольклор в 

етнокультурі Львова. - С. 201. 



чи екпериментальністю, чи дотепністю, чи навіть викликом у 

словах пісень. Деякі мелодії та слова потім перероблялися, де

які пісні, можливо, потребують додаткового дослідження. Але 

мені навіть трохи сумно, що лежать вони в «архівній пилюці», 

адже вони також можуть дещо привідкрити завісу до творчої 

майстерні композитора. 

Почнімо з пісні, яка привернула мою увагу як стриянина. На 

рукописі, датованому 26 грудням 1936 року, я побачив ініціали 
«0. Н.». Відразу перша думка - можна припустити, що це слова 

Остапа Нижанківського. Нагадаємо читачам, що автором одні

єї з популярних пісень Весоловського «Катеринка» був Богдан 

Нижанківський, син Остапа Нижанківського. А тут назва пісні -
«Заграй мені». Але у збірнику пісень, виданому О. Зелінським, 

автором слів танго «Заграй мені» подано Б. Весоловського. Тоді 

звернув увагу на ще одну назву, яка була закреслена. Ця інша 

назва - «Минув той час». Щоправда, і текст слів дає зрозуміти, 

чому спочатку вона була підписана як «Минув той час», оскіль

ки вона починається саме з цих сшв: 

Минув той час, 

Коли тебе кохав я. 

І ще сьогодні раз 

Про це згадав я. 

В душі нехай про це 

Остане чудний спогад, 

Що гарним було, 

Вже проминуло. 

Остала лиш туга та жаль ... 85 

Потім я знайшов ще один варіант, підписаний як «Минув той 

час», і все стало на свої місця. Це і був первісний варіант пісні, 

який згодом автор доопрацював і назвав «Заграй мені». 

Якщо наші здогади підтвердяться, то ця пісня буде скром

ною даниною пам'яті ще одному стрийському композитору Оста

пу Нижанківському, великому українцеві, який поклав на ві

втар української справи своє ~ласне життя. Він був визначним 

громадським та політичним діячем, очолював стрийську «Про

світу», засновував кооперативний рух на Стрийщині. Був тала

новитим композитором - автором багатьох музичних творів та 

колядок, видавцем українського співаника, керівником кількох 

8' «Верни!», «Тихо без слів», «Часом хотів би я."», арк. 7 79 
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Рукопис пісні 

«Заzрай мені» 

(«Минув той 

час») 

кращих хорів Галичини і у тому числі стриИ:
ського «Бояна». Для мене ця постать є особли

во близькою - Остап Нижанківський вчився у 

початковій школі та коротко був священиком у 

моєму рідному селі Дуліби. Часто спілкувався 

з Іваном Франком, якого він приймав у себе в 

селі Завадів Стрийського району. 

У ті нелегкі часи Західноукраїнської на

родної республіки Остап Нижанківський став 

одним з духовних провідників Стрийщини, 

його обрали членом УНР, повітовим комі

саром ЗУНРу. Однак його життя обірвалося 

трагічно - він був розстріляний без вини і без 

суду польською владою в Стрию 22 травня 
1919 року, через три дні після приходу поль
ських військ до міста. 

У перші роки раннього львівського періо

ду Богдан Весоловський написав танго на свої 

слова «Забудеш», датоване 1934 роком, коли 
йому було лише 19 років: 

Забудеш скоро мене, 

Кохання вже не верне. 



Ти присягала мені, 

Що все це казка у сні. 

Забудеш, хоч плачеш ти 

Й не довіряєш собі. 
Одно лиш прошу тебе: 

«Згадай мене ... »86 

Лише на рік старший (13 червня 1935 
року) рукопис ще одного танго, яке називаєть

ся «Пощо», але тут автор слів невідомий, його 

подано ініціалами «Б. Ж.»: 

Пощо кохав я, пощо бажав я 

уст твоїх, чарівна славо ... 87 

У Львові Богдан Весоловський написав 

також багато інструментальних мелодій, які 

він пізніше доопрацьовуватиме, і які ляжуть в 

основу інших пісень. У рукописних варіантах 

є такі мелодії, як танго «Росіта» (1934), «For 
уои» (1936) та ін. 

Перша любов: Рена 

1936-38-ий роки були піком популярнос

ті «Ябця». Про цей час А. Кос-Анатольський 

написав у листі Б. Весоловському: «Хоч тоді 

все було інакше - і всі ми переважно ходи

ли "без цента, "без гроша", або як тепер ка

жуть - "без копійки", але одне було прекрасне 

і неповторне. Ми були молоді і перманентно 

закохані ... »88• Але не завжди їхні історії кохан

ня завершувалися щасливо. Анатоль Кос був 

закоханий у свою ровесницю (на рік старшу) 

і товаришку зі Львівської консерваторії імені 

Кароля Шимановського. Вона була єврейкою, 

і звали її Пауля-Дебора Бухвайц. Ця любов, 

«спочатку радісна, романтична і юна, пере-

86 «Верни!», «Тихо без слів», «Часом хотів би я ... », арк. 9. 
87 «Верни!», «Тихо без слів», «Часом хотів би я ... », арк. 16. 

Див. також: додаток «З творчої лабораторії». 
88 З листа А. Кос-Анатольського до Б. Весоловського від 16 

квітня 1970 р. // UДАМЛМУ, ф. 1356, оп. 1, спр. 14, арк. 5. 

Пауля-Лебора 

Бухвайц 81 



Пауля Бухвайц 

і Анатоль Кос 

творилась пізніше в силу тривалої розлуки 

в довготривалу муку листування. . . Трагізм 

полягав у безперспективності: адже різниця 

національності і віросповідання була в той 

час дуже важкою перешкодою для здійснен

ня одруження ... Одного дня в моєму помеш
канні... ми спалили основну масу листів на

шого довгорічного листування і постановили 

розійтись .. . »89• Через кілька років (у жовтні 
1942 року) вона трагічно загинула - була за

стрелена разом із групою євреїв у лісі біля 

села Воскресінець поблизу Коломиї ... 
Інакше склалася доля Леоніда Яблонсько

го. Ябцьо - «душа всіх компаній і мрія всіх 

жінок» - у 1937-му одружився з Наталею Бі

гус, і вже через рік у них народилася донечка 

Мнртуся. 

Переглядаючи в архіві сімейний альбом 
Леонід і Наталка Весоловських, я побачив світлину, яку дру

Яблонські жина Бонді Олена Весоловська підписала так: 
та Анатоль Кос 

82 (справа) 
89 Кос-Анатольський А. Три ключі. Рукопис сценарію, 

люб'язно наданий авторові п . Надією Кос. - С. З. 



«Богдан з Реною Ярошевич (перша любов). 

Зелем'янка». У ті роки у капелі Яблонського 

співала молода і вродлива співачка з непо

вторним мецо-сопрано Ірена Яросевич, яка 

пожвавила творче життя і стала улюбленицею 

«Ябцьо-джазу». Вона була студенткою Музич

ного Інституту і мріяла про яскраву кар' єру. 

Своїми коренями вона також, як і Богдан Ве

соловський, була тісно пов'язана зі Стрий

щиною - її мати Олена була рідною сестрою 

Остапа Нижанківського. 

Дослідження життєвого шляху Ірени 

Яросевич змушує нас заглибитися в архшю 

документи і свідчить про певний дуалізм у 

життєписі, пов'язаний зі складними політич

ними переломами тієї доби. У розповіді про 

себе, яка вміщена у віртуальному музеї «Кresy 

Siberia» Ірена Яросевич-Андерс подає таку ін
формацію: «Я народилася 12 травня 1920 року 
у Брунталі (біля Оломоуца), Чехословаччина. 

Сьогодні Брунталь розташований біля захід-

Бонді та Рена 

Боzдан 

Весоловський та 

Ірена Яросевич 

у Зе.ле.мянці 83 
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ного кордону Моравсько-Сілезького реrіону, у 

чеській Сілезії. Мій батько, Микола, був руси

ном і уніатським священиком, моя мати, Олена 

(народжена Нижанковська) походить з поль

ської шляхетної родини. П'ять rенерацій та

тової родини були уніатськими священиками. 

Уніати визнають верховенство Папи, але мають 

візантійський обряд і дозволяють священикам 

одружуватися. Я мала троє старших від мене 

братів та сестер : Дарію, Тетяну та Анатоля, а 

також молодшого брата Стефана. У 1926 році 
моя сім'я поселилася у Львові, де я відвідувала 

. . . 
початкову 1 вищу школу та шшла студ1ювати 
вокал і фортепіано у Львівському Музичному 

Інституті. Моя мати була чудовим піаністом, а 

її брат грав на багатьох інструментах, так що 
. . 

це сильно вплинуло на мою защкавлеюсть у 

музичній кар'єрі»90• Як бачимо, тут Ірена Ан

дерс (Яросевич) своє захоплення музикою 

мотивує впливом Олени та Остапа Нижанків

ських, а також згадує про студії у Львівському 

музичному інституті. Інформація про батьків, 

як на мене, є таким мінімалізованим, добре 

відредагованим і дуже нейтральним варіантом 

походження Ірени Яросевич. 

А ось ще один варіант подання інфор

мації про батьків, який має дещо інший ак

цент, і це матеріал у газеті «Жечпосполіта» 

(«Rzeczpospolitю>) за 29 листопада 2010 року, 

який називається «Була першою леді еміrра

ції»: «Її батько (Ірени Андерс. - Прим. І. О.) 
наголошував, що він був русином, а не україн- ~ 

цем. Її мати була полькою ... »91• У такому трак
туванні вже з'являється певна тенденційність. 

Не думаю, що журналісти заглиблювалися 

у біографію батька чи матері, і, на жаль, такі 

90 http://ksesy-siberia.org/people-of-the-polish-second-corps/ 
a11-people/anders-irena/ 

91 Tycner А., Stroiyk J. ВуІа pierwsz<j dam<i emigracji 11 Rzec
zpospolita, November 29, 2010. 



дискусії час від часу вирин<l.!:Іи в пресі. Тому 

ми вирішили звернутися до архівних свідчень і 

відновити істину. Розшифровуючи деякі архів

ні документи, ми дізнаємося про те, що Ірина 

Яросевич була дочкою греко-католицького свя

щеника Миколи Яросевича, який народився у 

1873 році у Бердиківцях Заліщицького повіту 
на Тернопільщині. Після навчання у Львівській 

семінарії у 1897 році був висвячений на свяще
ника у Станіславові (тепер - Івано-Франківськ). 

Він був одружений на Олені Нижанківській, 

сестрі Остапа Нижанківського. 

Під кінець Першої світової війни отець 

Микола був арештований та інтернований як 

«неблагонадійний» до табору Талергоф по

близу Грацу (така доля спіткала кілька сотень 

греко-католицьких священиків, яких австрій

ська влада підозрювала у колаборації з Росією). 

Потім сидів у в'язниці у Відні і був звільнений 

у квітні 1916 року з дозволом працювати капе
ланом у австрійській армії. Так він потрапив до 

Фройденталю (теперішнє місто Брунталь у Че-

Родина 

Нижанківських 

(Олена - крайня 
справа, Остап -
у верхньому ряду) 
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О. Микола 

Яросевич 

у Сапоzові 

Документи зі 

справи о. Миколи 

Яросевича 

хії), де й народилася у травні 1917 року четвер
та дитина - донечка Ірена. Пізніше з' явиться 

інший рік народження - 1920-й, який буде за

писаний в усіх офіційних документах Ірени 

Яросевич (Ренати Богданської). Хоча місце на

родження залишиться тим самим - Брунталь. 

Однак життєпис батька свідчить про те, що в 

Брунталі у 1920 році його вже не було. З липня 

1918 року він служив капеланом у Коломиї, а 
після розпаду Австро-Угорщини був духівни

ком у Окружній команді Українській Армії (у 

часи ЗУНРу) та духівником при Запасній ліч

ниці Української армії, де опікувався хворими 

та пораненими вояками. У 1920 році батько 
Ірени став парохом у селі Сапогові Станісла

вівського повіту, що декому давало підстави 

думати, що вона народилася саме там, а не у 

Брунталі (Фройденталі). Іван Костюк (Банька) 

у газеті «Вільне слово» (Торонто) у статті про 

її гастролі у США і Канаді так і написав, що 

вона народилася у Сапогові92• 
Але є переконливі підтвердження того, 

що Ірена Яросевич народилася 1917 року. Це 
- архівні документи отця Миколи Яросевича, 

де вказано вік його дітей93 • Так у документі, 

92 Б/а. Ірина Яросевич-Богданська-Андерс // Українська 
думка, 7 листопада 1957 р. 

93 Центральни державний історичний архів м. Львова, спр. 
о. М. Яросевича, ф. 201,оп.І -в, спр. 10-29, ар. 35-39. 



датованому 21 липням 1932 року, про його ді

тей записано : «Дарія - 34 роки, Тетяна - 28, 
Ірена - 15, Стефан - 8». 

Цікаво також, що у документах Музично

го інституту ім. М. Лисенка в списках учнів 

цього закладу є дв1 р1зні дати її появи на світ 

- 12 травня 1916 року (запис 1929 року) та 
12 травня 1917~го (запис 1937 року)94 • Од
нак зрозуміло, що запис про рік народження 

1916-й також помилковий, адже у квітні 1916 
року батько лише вийшов із в'язниці. 

Ще одне свідчення про рік народження 

1918-й є в особовій справі її першого чоло

віка Гвідона Боруцького у британському мі
ністерстві оборони. У рубриці «Прізвище та 

ім'я дружини» записано- Рената Яросевич, а 

в рубриці «дата народження» - 12.5.191895• 

Але зважаючи на час перебування батька 

у Брунталі (Фройденталі), ми схиляємося до 

думки, що Ірена Яросевич все-таки народила

ся 12 травня 191 7 року. 
Ще одну розбіжність ми зустрічаємо також 

і в даті переїзду сім'ї Ірени Яросевич до Льво

ва. У більшості джерел подається 1926 рік, і 

цю ж дату ми бачимо в офіційних документах 

Ірени Андерс. Однак за тими ж архівними цер

ковними документами батько Ірени переїхав до 

Львова і став капеланом у лікарні в Кульпарко

ві у серпні 1924 року96• 

У Львові початкову освіту Ірена отри

мала у школі Сестер Василіянок, а потім 

закінчила гімназію. Дбаючи про патріотич

не виховання дітей, отець Микола записав 

І~о «Пласту». Його син Анатоль .Я:~осе
вич на одній з світлин пластунів зафіксо-

94 Зелінський О. Загублене крило Ренати Богданської // 
Дзвін. - 2012. -№ 1. - С.1 13. 

95 Zongollowicz В. Jego ЬуІу Czerwone maki ... - Toruit, 2010. 
- S.71 . 
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Евіденційний 

листок о. Миколи 

Яросевича від 21 
липня 1932 р. 

Олена Яросевич 

а-Іижанківська) 
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Сім'я Миколи 

Яросе ви ча 

ваний разом зі Степаном Бандерою. Потім 

він також співпрацював з Романом Шухе

вичем. Анатоль (його ще називали Наталь) 

належав до куреня «Чорноморці», який за

снував Роман Шухевич, майбутній лідер 

УПА. Була пластункою і Ірена, як це видно . . . 
на кшькох свплинах з родинного архшу, 

які нам люб 'язно надав Богдан Нагайло. 

Після школи Ірена вступила до Україн

ської торгівельної академії, де одним з її вчи~ 

телів і керівників хору був Тимотей Білостоць

кий, один із лідерів «Пласту». Паралельно 

вона вчилася у Вищому музичному інституті 

імені М. Лисенка (клас фортепіано). Тут одним 

з її педагогів був Нестор Нижанківський, її 

двоюрідний брат, який здобув музичну освіту 

у Відні та Празі. З другого року навчання, не 

кидаючи фортепіано, вона займається вокалом. 
Її вчителями співу були Марія Сокіл та Лідія 
Улуханова, обоє - представники східноукраїн
ської вокальної школи97• 

Олександр Зелінський описує концерт на 

97 Зеnінський О. Загублене крило Ренати Богданської. -
С.105. 







честь композитора Ярослава Лопатинського, 
який відбувся у малому залі Музичного інсти

туту 1 травня 1936 року. У програмі виступав 
однокурсник Ірени Юрій Шухевич, брат Рома

на Шухевича, який теж навчався в інституті 
(клас фортепіано). На концерті Юрій Шухевич 
співав романси Лопатинського «Сам на березі 

лежу» та «Журба», а Ірена Яросевич - «Сиріт

ка на зірки дивилась» та «Цвіти ще трошки». 
Того ж року газета «Діло» написала про 

молоду співачку Ірену Яросевич, яка в Черче 
співала «Жаль» Ф .Шопена. Автор статті висо

ко оцінив голос співачки, але водночас був до
сить критичний: «Треба їй ще доброї школи, 
бо насправді голосові спроможності в неї ве
личезні і шкода була б якби такий голос про

пав безслідно»98 • 

Одним з її найвищих досягнень у студіях 

академічного співу була партія Тетяни в урив

ках з опери П. Чайковського «Євгеній Онє
гін», поставлених силами студентів. Роман 

Савицький у тій же газеті «Діло» позитивно 
98 Б/а. Черче. З історії заведення. Малярська вистава. 

Декламіщійно-музичний вечір // Діло. - 1936. - № 171 . 

На фото зліва -
Ірена Яросевич 

з друзями

пластунами 

Пластунка Ірена 

Яросевич (сидить 

на сходах) 
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Ірена Яросевич 

(Рената 

Боzданська) 

У 1941 році «Теа-джаз» здійснив ще 

одне турне Тбілісі-Єреван-Баку-Москва

Свердловськ-Челябінськ. Саме у Челябін

ську їх застала звістка про напад Німеччини 

на Радянський Союз. Повернення назад було 

неможливе, 1 колектив продовжував виступи 

у Пензі, Фрунзе, Сталінабаді, Омську, Буха

рі й Ташкенті. Весь цей час вони були ки

нуті напризволяще, без будь-якої фінансової 

допомоги, тому виступали в таборах і кол

госпах, інколи лише заради їжі. 

Але це було нелегке випробування. Ре

ната Бо гданська згадує, що « 11 місяців вони 
жили у вагоні для худоби і висТупали на го

лодний шлунок. Вибираючи, що страшніше 

- голод чи холод, я продала шубу моєї мами 

і татів золотий годинник, отримавши вза-



мін кілограм сала. :На підлозі вагону ми намагалися відварити 
сало, щоб занурювати туди хліб, але російський залізничник 

ногою перекинув кастрюлю. Ми підібрали сало і вкинули його 

назад, а потім все це брудне сало з 'їли. У нас була лише одна 

миска, яку я привезла з Польщі, і ми використовували її для 

приготування їжі, коли було що варити. Ми використовували 

її для прання і вмивання, у ній ми топили сніг, Щоб отримати 

питну воду. От така була чарівна миска ... »108• До цього треба 

додати, що морози доходили до мінус сорока градусів . 

У серпні 1941 року Сталін погодився звільнити польських 
полонених і в' язнів ГУЛАГ у і дозволив їм створити армію для 

боротьби з німцями. Генерал Владислав Андерс, який за іронією 

долі був взятий у полон біля Самбора, був випущений з тюрми у 

Москві і став її командиром. Андерсу з допомогою В. Черчілля 

вдалося переконати Й. Сталіна про доцільність евакуації армії 
до Ірану, щоб воювати під британською орудою. Генрик Барс, 

Фелікс Конарскі, (від он Боруцкі, Рената Бо гданська та інші 
польські музиканти приєдналися у Ташкенті до армії Андерса, 
створивши новий оркестр «Польська парада» під керівництвом 

Барса. У квітні 1942 року вони вирушили до Ірану, а далі у 
складних умовах через Ірак і Палестину - до Єгипту. Звідти з 

порту Александрія вони доплили до Італії. Це було наприкінці 

1943 року. Весь цей час головним завданням «Польскої паради» 
була підтримка бойового і морального духу солдатів. Виступа

ли вони також для дипломатів і військового персоналу зі США, 

Англії, Франції і навіть коронованих осіб Греції та Ірану. 

В Італії у травні 1944 року корпус Андерса здобув у важ
кому і кривавому бою дуже важливу перемогу, захопивши 

стратегічно важливий пункт - Монте-Кассіно. Фелікс Ко

нарскі, якого ще називали «Реф-Рен», написав текст про цю 

жертовну перемогу, назвавши його «Червоні маки у Монте

Кассіно». Відразу ж Альфред Шютц написав музику і tвідон 
Боруцкі заспівав її на виступах перед солдатами через два 

дні після битви. Ця пісня, яку співала і Рената Богданська, 

а також Адам Астон, стала дуже популярною109• Символічно, 

що 12 травня - день битви піД Монте-Кассіно був також і 
днем народження Ірени-Ренати. І цей день надалі змінить усе 

108 http://kresy-siberia.org/people-of-the-polish-second-corps/all-people/anders-irena/ 
109 http://kresy-siberia.org/people-of-the-polish-second-corps/all-people/anders-irena/ 93 
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її життя, а ця тема буде супроводжувати всі 

її наступні роки. Для поляків Рената стане 

одним із символів цієї перемоги, співачкою, 

чи може тут навіть треба вжити пафосніше 

слово, - співцем «Червоних маків Монте

Кассіно». 

Після завершення війни творча співпраця 

«команди генерала Андерса» перекочувала і 

в кінематограф. У 1946 році польський ре
жисер Міхал Вашиньскі знімає фільм в Іта

лії, в якому поєднує ностальгію польського 

Львова і героїзм польського Другого корпусу 

Андерса під Монте-Кассіно. Фільм називався 

«Велика дорога», у головній ролі Ірени Воль

ської, а точніше - свого прототипу, знялася 

Рената Богданська. Це було художнє прочи

тання історії Другого корпусу. 

Цього ж року Вашиньскі знімає в Італії ще 

один фільм - «Незнайомець з Сан-Маріно», у 

якому Рената грає разом з двома зірками єв

ропейського та італійського кіно - Вітторіо де 

Сікою та Анною Маньяні. Вона стає однією з 

найяскравіших польських кінозірок. 

Усі ці роки пос'гупово зріють нові взаєми

ни між Ренатою і генералом Андерсом. По

знайомились вони у Багдаді 110 • Генерал відвід

ував її концерти, дарував квіти. А одного разу 

у тому ж Багдаді запросив на дипломатичний 

обід. Спочатку відмовившись, вона зрештою 

погодилась ... 
17 червня 194 7 року у Лондоні Рената 

Бо гданська і Твід он Боруцкі розлучилися, а 
через рік співачка вийшла заміж за генера

ла Владислава Андерса, старшого від неї на 

25 років. Вони поселяються у Лондоні, і ще 

через два роки (у 1950-му) у них народилася 

донечка Анна Марія Андерс, яка нині живе в 

Бостоні, штат Массачусетс (США). Після на-

но Zongollowicz В. Jego byly Czerwone maki ... - S. 70. 



родження дитини Рената повернулася на сце

ну аж у 1956 році, і такий материнський ін

стинкт вражає і заслуговує на повагу. 

Цікавим є і тоh факт, що вона у цей час 
допомагала братові Анатолю, який одружився 

з Ярославою Герасимович у таборі для пере

міщених осіб у Ландшуті (Східна Німеччина), 

посилала їм пакунки з необхідними речами. 

У нової родини у 1948 році народилася доне
чка, яку вони назвали Іреною. Так з'явилася 

на світ ще одна Ірена Яросевич. У 1949 році 
Анатоль з сім'єю емігрував до США, де вже 

жила старша сестра Тетяна. У 1950 році їх 
відвідав rенерал Андерс, який прибув з офі

ційним візитом до США. 
Рената також кілька разів виїжджала за 

океан. У листопаді 1957 року «Українська 
думка» в Лондоні публікує статтю «Ірина 

Яросевич-Богданська-Андерс», де розповідає 

про нещодавні гастролі Ренати у США і Ка

наді разом з польськими ревелєрсами «Велика 

четвірка». На одному з концертів її колишні 

колеги зі Львова подарували їй «гарний кіш 

жовтих рож, перев'язаних блакитною стяжкою 

Генерал Андерс з 

родиною Анатоля 

Яросевича 

у США. На руках 

у zенерала 

маленька Ірена 

Яросевич. 
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з відповідною дедикацією»11 1 • 

У тому ж 1957 році померли її батьки. 

Отець Микола Яросевич важко пережив лік

відацію Сталіним греко-католицької церкви 

1946 року. До останніх днів працював паро
хом у церкві Св. Миколи у Львові. 

Через багато років, майже інкогніто, Іре

на Андерс (Рената) приїде до Львова, щоб 

відвідати могилу батьків на Личаківському 

цвинтарі. 

Генерал Андерс помер у день народжен

ня дружини і битви під Монте-Кассіно - 12 
травня 1970-го року. Для поляків він став 

уособленням цілої героїчної епохи і вій

ськової слави. 

За збігом часу у травні 1970-го також вий

шов альбом «Мрії», який став поверненням 

Ренати до української музики. Співпрацюючи 

з Володимиром Луцівим та з оркестрqм Стіва 

Норберта, вона записує дві пісні Богдана Весо

ловського <<Я зttов тобі» і «Було високе чисте 

небо». Потім разом з Володимиром ЛуцівИм 
та його дружиною Лесею Луців вона заспіває 

пісню О. Білаша на слова Д. Павличка <<Як 

впаде в Чорногорі», а також колискову «Ой 

ходить сон» та відому пісню Р. Купчинського 

«Човен хитається», які увійдуть до платівки 

«Мій рідний край». 

Її творча діяльність була феноменаль
ною - на Бі-Бі-Сі та радіо «Вільна Євро

па» вона записала біля тисячі пісень, з яких · 

близько ста -на платівках. Про неї знято 

кілька фільмів - у 1994 році Анджей Конєц
кі створив документальний фільм «Рената 

Богданська-Андерс», а 2003-го вийшов ще 

один документальний фільм «Сеанс», який 

розповідає про історію створення фільму 

111 Б/а. Ірина Яросевич-Богданська-Андерс // Українська 
думка, 7 листопада 1957 р. 



«Велика дорога». Третій документальний фільм «Моя мо

лодість, моє щастя, мій світ» , авторами якого були Йоанна і 
Пйотр Перчиньскі і Кшиштоф Мровєц, побачив світ у 2006-
му роц~. 

17 квітня 2003 року у листі Олександру Зелінському, 

дослідникові її творчості, вона писала : « ... Я дуже часто 
думаю про Львів і дуже хочу ще раз відвідати моє родин

не місто , з яким пов'язана моя молодість і музичне життя . 

Якраз тепер пан Влодко (Луців. - Прим. О. З.) приніс мені 

довшу статтю про мого вуйка - композитора Остапа Ни

жанківського, приніс показати ще інші речі, а також свою 

книжку «Від Бистриці до Темзи». Багато літ назад пан 

Влодко і я виступали разом при різних нагодах. Аж дивно 

і сумно , що це було багато років назад. Може, колись мені 

вдасться приїхати ·до Львова. Тоді була б нагода стрінути

ся і поговорити про музику молодих літ та про інші речі , 

але чи вдасться мені це зробити, не знаю. Приємно, що 

ви занімаєтесь музикою, бо це одна із хіба найкращих і 

найприємніших речей на цьому світі, а спеціяльно як це 

можна робити у такому прекрасному місті як Львів ... Ірина 
Р. Андерс ... » 112 • 

12 травня 2007 року президент Польщі Лєх Качиньскі наго
родив її Орденом Відродження Польщі за «видатні заслуги для 

незалежності Республіки Польща та за суспільну діяльність». 

2007 рік також було проголошено роком генерала Андерса, і Іре
на Андерс увесь рік активно працювала над увічненням пам'яті 

чоловіка. Наступного, 2008 року Президент Польщі присвоїв їй 
війсьrюве звання капітана. 

Перша леді польської еміграції капітан Ірена Андерс по

мерла від серцевого нападу 29 листопада 2010 року у віці 93-х 
років. Похована з державними почестями на цвинтарі в Монте

Кассіно біля її чоловіка. Через два роки, 15 грудня 2012 року 
в Нью-Йорку відійшла в світ інший і друга Ірина Яросевич, 
дочка її брата. 

11 2 Зелінський О. Загублене крило Ренати Богданської. - С. 11 О. 97 
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Прізвища і прізвиська 

Певного шарму тій епосі додають ігри з 

іменами, псевдами113 та псевдонімами. Почи

наємо з Богдана Весоловського і вже маємо 

цілу обойму прізвиськ і псевдо: Бонді, Боцян, 

Базьо. Хоча цікаво, що своє перше ім'я - Іван 

він, до речі, не дуже любив. Як згадувала Оле

на Весоловська, «справа в тому, що його дідо 

- отець Іван Охримович - наполягав при його 

народженні на тому, щоб дати дитині христи

янське ім'я. Отже, дали дитині . перше ім'я -
Іваю>114 • Ставши пластуном, він став уже відо

мий зі своїм псевдом Боцян. Але головне його 

прізвисько, яким він завжди підписувався, і 

яке він дуже любив, було, звичайно, Бонді. 

У Відні він підписуватиметься псевдонімом 

«Богдан Заревич». А у Монреалі згадують, як 

він сам називав себе «Піснярем». 

Щодо колег по капелі Яблонського, то тут 

- цілий <<ДИтсадою>. Леоніда Яблонського теж 

ласкаво і з «приколом» називали Ябцьом або 

Яцьом. Кос-Анатольського - Тацьом. Дружи

на А. Кос-Анагольського - пані Надія розпові

ла мені, звідки взялося це «Таці». Виявляється, 

що «авгором» новотвору була його наймолод

ша сестра Маруся, яка не могла вимовити його 

пестливе ім'я Тольцьо, і у неї це виходило як 

«Таці». Івана Костюка усі величали «Банькою», 

а трубача Олександра Тарнавського пестливо 

називали <<Лесьом». До цього додамо Льоля 

(Волошина), Данка (Перфецького ), Ваську (Кос
тюка), Юзя (Курочка), «tуму» (Гуменного) та ін. 

Перший склад «Ябця», у якому разом 

з Леонідом Яблонським та Анатолем Кос

Анатольським грали Андрій та Роман Якиміви, 

113 Псевдо - у галицькій говірці означає «прізвисько». Ав
тор зумисне вживає цей термін псевдо аби зберегти «смаю> епо

хи та галицької культури (Прим. наук. ред.). 
114 Весоловська О. «Сняться дні колишні".», арк. І. 



звучав так: Ябцьо, Таці, Адась і Ромко-Долько. 

Але й самого Анатоля Кос-Анатольського, окрім «Таці», на

зивали ще й на оригінальний манір <<Анатоль», з наголосом на 

другий склад. А у Черче Левка Лепкого всі називали Льоньом. 

Традиція зменшувально-пестливих імен була тоді дуже по

пулярною не тільки в чоловічому середовищі. Можна згадати 

про Славцю і Дарцю з листа Кос-Анатольського про Черче, Іре

ну Яросевич, яку називали пестливо Рена чи Реня. А вже на піз

ніших альбомах буде лише коротке ім'я - Рената. 

Гарною ілюстрацією до цих ігор з іменами та жартами є 

фрагмент зі спогадів Романа Купчинського, надрукованих у за

океанській еміграції в перші повоєнні роки: 

«Одного дня сиділо в каварні товариство, між ними веселий 

і дотепний урядник «Центросоюзу» «Базьо» (Богдан) Весолов

ський. Якось розмова зайшла про дукати і Базьо витягнув з ки

шені бронзову румунську монету - 5 леїв: 

- Гляньте, панове, зовсім як золота! - і кинув монету на 

мармуровий столик. Вона задзвеніла. Де не взявся Сясьо (звісно 

ж - Станіслав!) Людкевич: 

-Що це таке? 

- Румунський дукат. 

- Покажіть! .. Скільки хочете? 
- Нічого не хочу. Це родинна пам'ятка. 

-Родинні пам'ятки люди теж продають. А скільки каратів? 

Скінчилося тим, що Людкевич таки купив ту монету. За ви

ручені гроші Весоловський відразу поставив вина. А коли Люд

кевич зрозумів, що монета не золота і зачав протестувати - було 
. 115 

вже ПІЗНО ... » . 

Черче 

Крім виступів на танцювальних балах, ревіях, дансінгах, 

«Ябцьо-джаз» часто виїжджав на курорти. Про Зелем'янку ми 

вже згадували, а ще одним таким «резортом» було Черче біля 

Рогатина, своєрідні галицькі Канни. Тут збиралася на відпо

чинок та лікування мистецька еліта - літературний бомонд, ху

дожники, музиканти, а ведучими розважальних програм були 

Левко Лепкий і Роман Купчинський. Тому Черче - це були та-

115 Петренко М Пісня з Канади від Богдана Весоловського // http://zaxid.net/home/ 
showSingleNews.do?pisnya _ z _ kanadi_ vid _ bogdana _ vesolovskogo&objectld= 1263851. 99 
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кож . безсонні ночі й зітхання прихильниць, 
веселі забави та ранкове шампанське. Але 

були й бурхливі суперечки , про українську 
історію та культуру, декл~мування нової по

езії та виставки модерних художників. Ось 

як виглядало тоді Черче очима журналіста 

Нестора Ріпецького: «. .. Було це в 1936 році, 
ще nеред війною.. . rоловішм "босом" від 

Черча ... був Льоньо Лепкий. І тому Льоньо

ві Лепкому такі "репортери" як я тільки сон 

з очей зганяли. Бо, бачите, такого одного 

року зібралося там товариство велике і чес

не: Леся Кривіцька, Рена ЯросевіІч, Боцян -
Богдан Весоловський (Біг-ме той самий, що 

тепер у "Голосі Канади"), Роман Турин, Ясьо 

ЧернЯва (той, що займи~ Москву ще перед 
тим, коли таке к9му-небудь взагалі снилося), 

ну й професорова ,Корнацьк<;t ;;- та, що духів 

виі<ликала. І коли так ото ми "навикликували 

духів" у Палатці Після знаменитого виступу 
оркестри Ябця-Яблонського, нам не -виста

<шло цигарок. J?ула грдина ~~т~ по півночі. 



Відпочиваючі 

в Черче разом 

з «Ябцьом» 

«Ябцьо» у 

знаменитій 

черчанській 

«палатці». 

Крайні зл.іва -
Льоньо Лепкий та 

Ірена Яросевич 1 О 1 
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«Ябцьо-джаз» · 
у Черче 

Куди податИся? · Очевищю, іФ Льоf!Я Лепію
го. Як То нін себе · nочуваін1ісля. такої '~ізИ:ти, 

· то · я не знаю, aJ!e даnіроси .· через· вікно по
дав ... Прошу не забувати, що в тому часі він, 
Льоньо Лепкиjі, був іще "козак зроду" і н;е 
жонатнЙ»116• • ' . 

ЗаснуВання . Цьоп~.- ,курор.fі\. іІерозривно 
пов'язане з імен~ми братів ЛепкИх. ОднДl'уІ 
із організаторів ку:(іорту та його дирекrоро_м 
протягом 193 lt.::1939 років був Левко Леп

:кй:іf - рідний ()рат Богдана Лепкого. Він. був · 
одним із фундаторів легіону Українських сі
човцg стрільців' (УСС), командиром; кіюіо:rи 

УСЄпід час Першої світової війнІf' .. а ~rоДом 
літр!Щідем -еtр:ід~цької сцавй. ~У І!~редусім 
віії.був оrа.JіанdвитИм поетом і . nроЗаїкоі..1;· ком
позитбvо~ f худ6~ком; а, іакоЖ одним' із -за7 
cнoiJJUri(iв "виіавн,;uЦі""ва~_ ~<Черв<)на к~Ина» у 
Львові. . - . ''" ' · · ' . 

_~.У .~~рче бул9-~ збуд0вацсі': ~µJЛу , ~9гда~а 
ЛепКого, яку наЗв~и . «Богдцgівj<~ю~r· ІДкаво, 
що зводили її на Добровїлі.ні · Іlо~~grnУвання 
мешканців Бережадщин:И: 'і РогатиіІІЦlщи та 
зібрані письменнuкамц кошm.. :·На території 

- , . 
06 Ріпецький й. Нема то, як на «Союзівці» // С!'Іdбода, 6 

серпня 1965 р.' 



села було щоруджено і дерев'яну каплицю у 
стилі модерн. Автором проекту вілли та церк
ви був архітектор Роман Грицай. 

У Черче «капела» не тільки концертувала, 
але й творила. 

· Серед рукописів я знайшов . композицію, 
яку назвали «Шліхта», датовану 1-м серпня 

1936 року117 • Але що цікаво, авторами цього 
фокстроту були Богдан Весоловський і ще 
хтось, позначений літерами Л. Я. Можемо 

припустити, що це було спільне творіння Ве-
117 «Верни!», «Тихо без слів», «Часом хотів би я ... », 

арк.17 . 

на марші 

«Illлixma>1 -

спільне дітище 

Бонді і Яб~~я 

(Черче, 1936 р.) 
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соловського і Леоніда Яблонського. Згодом 
тема «Шліхти» ляже в основу польки «На 
здоров'я», яку запише на канадській платівці 
оркестр І. Піжука-Романова. Це був явно не 

єдиний спільний твір двох друзів. Разом вони 

працювали також і над піснею «Туга». Серед 
рукописів мелодій Бонді я знайшов досить 

курйозний «опус» без назви, на якому напи

сано: «Музика Б. В . , слова Л. Я.» . Щоправда, 

слів у рукописі немає. Виглядає це так: 

Ще один музичний експеримент Бонді здій

снив у Черче наступного року - аранжування у 

ритмі танго відомої народної пісні «З тої гори», 

датоване автором 7-м липня 1937 року11 8 : «З тої 
гори високої вітер повіває, сизий голуб голубо
чок голубки шукає ... » Композитор, шукаючи 
тексти пісень, також звертався до фольклорних 
джерел, як це робив і А. Кос-Анатольський. У 
нашому додатку подано рукопис цього твору, 

оскільки він не увійшов у видані О.Зелінським 
збірники. Цікаво, що у рукописі воно розміще-

118 «Верни!», «Тихо без слів», «Часом хотів би я ... », арк. 8 



не поруч з іншим - «зірковим» танго «Ти і твої Бонді у Черче 

чорні очі». 

Дуже ностальгійно розповів про Черче у 

своєму листі до Богдана Весоловського Ана

толь Кос-Анатольський: «Не так давно, бо 

десь перед якимись 8-ома роками відвідав я 

Черче. Багато там змінилося. Ті ванни, якими 

тоді курорт так гордився, тепер стали лише 

підсобним додатком: до Головного корпусу з 

ваннами, цілком модерно збудованого. Є також 

нові корпуси - санаторій для хворих. Джерело 

«9» також оформлено більш фундаментально. 

А то пасовисько, на якому тоді паслися коні і 

корови, і яке Льоньо Лепкий жартома називав 

«парком» - тепер густо заросло деревиною 1 

стало не то парком, а справжшм шсопарком. 

На місці скал, де ми не раз фотографувалися, 

є новий корпус - санаторій. Розуміється - дав

ня інтимність розвіялася, і Черче стало Курор

том, а не курортиком. Одне залишилось - це 

та центральна «палатка», де грав наш джаз. 

Я з сентиментом заглядав у вікна в той кут, 

де була наша оркестра і шукав очима ... Я б ця, Бонді і босоногий 

Ромка, Адася, Баньки ... Але нікого з них там скрнпаяь 1 05 



«Яби,ьо-джаз11 

106 

не було ... Я згадував і Дар цю, і Славцю і ба

гато інших наших друзів, які з нами співали 

"Приїдь до Черче". Все це минуло, як все йде, 

все минає. 

За молодістю всі ми завжди тужимо, і це 

є одвічне право кожної людини навіть тоді, 

коли навколо нас всі :(Киттєві умови значно 

покращали. Між тим недавно хтось-то пере

давав мені привіт від нашого саксофоніста 

Адася Якимова, який десь там є близько від 

вас ... »119. 
19 травня 1970 року Адась Якимів на

писав листа-відповідь Таці з містечка Пассек 

біля Нью-Йорка. Адась закінчив студії меди
цини і працював лікарем, виховував з дружи

ною Лідою двох донечок - Дарію (яку називав 

«Кукою» - традиції працюють) та Ксеню. Він 

пише: «Живемо тут дуже гарно, тільки старі

ючись щораз більше тужимо за Україною, рід

ними і приятелями. З нашого «Черчанського» 

квартету лишились лише Ти і я. Ромко-Долько 

і Ябцьо покинули нас ... Недалеко від нас коло 
119 Листи Кос-Анатольського А.Й. Весоловському І .Б. 10 

грудня 1968 - 6 грудня 1970 року // ІЩАМЛМУ, ф. 1356, оп. 1, 
спр. 14, арк. 5 (Лист від 16 квітня 1970 р.) 



столиці нашого "стейту" є околиця, де поселились українці на 

чолі із Бованком (помер) і Льоньом Лепким і назвали її «Черче». 

Це один з наших ресортів ... »t20• 

Через багато років Богдан Весоловський у далекій Канаді 

запише у своєму аранжуванні в'язанку вальсів на теми народ

них і стрілецьких пісень, віддаючи шану і Левкові Лепкому, 

який був одним з найяскравіших авторів стрілецьких пісень, 

серед яких, зокрема, «Гей, видно село», «Бо війна війною», ме

лодія до знаменитих «Журавлів» його старшого брата, класика 

української літератури Богдана Лепкого, іронічно неповторні й 

мої улюблені «Горобці» (драма про двох друзів-горобців, які 

б'ються за горобчичку),' один із моїх улюблених романсів «Ко

лись, ДlВЧИНО МИЛЮ>. 

Це були пісні, які нагадували йому Черче, Левця Лепкого, 

«.Ябцьо» і незабутні емоції його молодості: 

Колись, дівчино мила, то був чудовий час. 

Як ще любов носила ген попід хмари нас. 
Ми вірили, зітхали, кохання присягали. 
А соловейко тьохкав все 

«Тьох-тьох-тьох». 

Брати Богдан і Левко Лепкі були також авторами пісні, яка 

разом з Богдановою «Лети, тужлива пісне», стала однією з най

популярніших в українській діаспорі : 

Чуєш брате мій, товаришу мій, 
Відлітають сірим шнурком журавлі у вирій. 
Кличуть «Кру-кру-кру», в чужині умру, 

Заки море перелечу, крилонька зітру, 

крилонька з~тру ... 

Як і Богдан Весоловський, з початком Другої світової ві

йни Льоньо назавжди прощається з рідною Україною, виїжджає 

спочатку до Кракова, а згодом і до Сполучених Штатів. Помер 

Левко Лепкий 28 жовтня 1971 року в місті Трентоні поблизу 
Нью-Йорка, в американському «Черче». 

Я вперше зустрівся з творчістю Левка і Богдана Лепких на 

початку 1980-х, коли захопився стрілецькими піснями, які я ка

ліграфічно записував у свій аспірантський альбом. Я тоді ще 

навіть не знав, хто був автором цих фантастичних пісень, але 

120 Лист А. Якиміва до А.Кос-Анатольського 19 травня 1970 року, люб'язно наданий 
авторові п. Надією Кос (з сімейного архіву А. Кос-Анатольського). 107 
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з величезним задоволенням співав «Колиско

ву» («Люляй, люляй, мій синочку ... »), романс 
«Колись, дівчино мила ... ». Потім ці мої пісні 
перекочували у збірник пісень Міжнародної 

школи україністики, який ми уклали разом з 

Мариною Гримич і назвали «Сто улюблених 

шсень». 

Тепер важко собі уявити, що ця яскрава 

сторінка історії української естрадної музики 

писалася у 1930-і роки. І, зрештою, у 1939-му 

спрацювали страшні політичні жорна. Тоді ж 

на горло пісні наступила політика, а потім і 

страшна війна. 

З розповіді сина Бонді - Остапа Весо

ловського ми дізналися, що у ті далекі роки 

у Львові молодий Богдан Весоловський вирі

шив дізнатися про свою майбутню долю і за

вітав до циганки. Передбачення ворожки було 

дещо несподіваним. Вона наворожила йому 

велику любов, двох дітей і довгу-довгу доро

гу. Молодому Богданові легко було повірити у 

велику любов, щасливу сім'ю, але важко було 

уявити, яка складна й далека життєва дорога 

чекає на нього. Доро:Га через революції та ві

йни, переслідування і розлуку, дорога через 

далекий океан. Це була його довга дорога во

єнних лихоліть. Дорога через далекі світи, до

рога додому. 



Хуст. 

На підтримку 

Карпатської України 

Коли постала Карпатська Україна, Богдан 

Весоловський, молодий, патріотично нала

штований юрист, приймає досить карколомне 

для себе рішення поринути у вир політичної 

боротьби і вирушає туди на допомогу молодій 

Українській державі. 

У різних джерелах трапляються різні дати 

перебування у Хусті (від кінця 1938 і аж до 

1940 року). Тому, щоб уникнути цих різно
читань, ми спробували знайти документальні 
підтвердження його подорожі у Карпатську 

Україну. На щастя, на той час усі перетини 

кордонів були можливі лише при наявності 

візи, і ніяких перспектив так званого безвізо

вого режиму не було. Тому їх чітко фіксува

ли у документах. Коли після довгих пошуків 

я, нарешті, знайшов паспорт на ім'я Богдана 

Весоловського, то побачив виписаний німець

кою, французькою, польською та чеською мо

вами його шлях на захід від Стрия. 
109 
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Президент 

Карпатської 

України 

А. Волошин та 

міністр оборони 

С. Клочурак 

(ліворуч). Фото 

К. Лисюка 

Даруйте, але цього разу це буде навіть не 

суха мова. Це буде суто «канцелярщина» 

мова реконструкції. 

Але про все по порядку. 

Після Мюнхенського догововору, однієї з 

сумних сторінок переділу Європи, Чехосло

ваччина стала федерацією 1 2 1 • 11 жовтня 1938 
року в Празі центральна влада призначила 

автономний уряд Підкарпатської Русі, яка 

за Віденським арбітражем від 2 листопада 
1938 року втратила 23о/о населення та 12о/о 

території - включно з найбільшими містами 

(Ужгород, Мукачеве, Берегове), - котру від

дали Угорщині, хоч угорці і не складали там 

більшості. Крайовою столицею став Хуст. 

Ще одним важливим моментом було призна

чення 26 жовтня цього ж року главою уряду 
Підкарпатської Русі Августина Волошина. 22 
листопада чехословацький парламент при-

121 У цьому розділі автор використав матеріали з історії 
Карпатської України, розміщені на сайті «Історична правдю> 

(www.istpravda.com.ua). 



йняв конституційний закон про автономію 

Підкарпатської Русі. 

У цей час багато українців вирушали 

до Хуста на підтримку Карпатської Украї

ни. Один із родичів Весоловського по Лінії 

Охримовичів - Юнко працював адвокатом у 

Сваляві й Мукачеві, а на початку 1939 року у 
Карпатській Україні став «окрестним гейтма

ном», тобто окружним начальником122 • Збере

глися фото студентів Львівської торгівельної 

академії, де вчилася Ірена Яросевич, які ма

сово вирушали до Карпатської України. Іван 

Керницький згадував, як у липні 193 8 року 
він був присутній у крайовій союзівці «Ста

хова воля» у Гребеневі на таємних проводах 

- ватрі одного з лідерів українського підпілля 

Зенона Коссака, який вирушав «у дорогу да

леку» на Закарпаття. На цій вечірці в імпро-. . . . 
юзованому 15..онцерп народних 1 стршецьких 

пісень солісткою бу.ла Рена Яросевич, яка 

співала тоді у оркестрі «Ябця» Яблонського 

та Івана «Баньки» Костюка, що грали до тан

ців у пансіоні «Стахова воля» 123• 

Ця хвиля солідарності захопила і Богда-

122 [Зш~ізняк Ю.] Рід Охримовичів. Коротка хроніка І 
Зібрав і написав Юліян Залізняк. - Монреаль, 2000. 

123 Керницький І. Згадується ... //Свобода, 16 серпня І 980 р. 

Польський 

паспорт Боzдана 

Весоловськоzо, 

виданий в кінці 

1938 р. 

1 1 1 
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Позначки про 

обмін валюти у 
двох банках 
5 січня 1939 року 
у Кракові 

Одноразова 
чехоаовацька віза 

та штамп про 

в'ізд у Остраві 
б січня 1939 року 
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на Весоловського. За три дні до Нового року 

та два дні після католицького Різдва (не забу

ваймо, що формально це територія Польщі) 

28 грудня у Стрию молодий правник одержав 
свій польський паспорт, який, до речі, був дій

сний лише на один рік. Перша позначка про 

виїзд з Польщі - 6 січня 1939 року124 • Отже, за 

день до Святого вечора молодий Богдан виру

шив у дорогу. Доїхавши до Кракова, того ж 5 
січня 1939 року Богдан Весоловський у Дис
контному банку продав 10 рублів за 8.70 зло
тих, а потім уже у іншому Валютному банку 

- банку Зв'язковому за 6.56 злотих він купив 
61 чехословацьку коруну. Це й були всі його 
гроші на поїздку. 

У той же день у німецькому консульстві 

у Кракові він одержав візу до Німеччини, дій

сну до 31 січня 1939 року. Маючи на руках 
одноразову візу до Чехословаччини, яку він 

отримав у Консульстві Чехослов~цької Респу

бліки 30 грудня (!) 1938 року у Львові і яка 

була дійсна до 29 січня 1939 року, він приїхав 
до Острави 6 січня 1939 року. Далі його шлях 
проліг до Хуста. 

Незважаючи на те, що наприкінці січня 

закінчився термін візи, Бонді залишається у 

124 Весоловськuй Б. Матеріали про еміграцію та громадян
ство // ЦДАМЛМУ, ф. 1356, оп. І, спр. 16, арк . 7. 



711 Німецька віза 

Хусті, бо 12 лютого 1939 року мали відбути
ся вибори до крайового парламенту - сойму у 

складі 32 депутатів. Їхні результати були вра
жаючими: «Українське народне об'єднання» 

отримало 92% голосів. Через кілька днів, а 
саме 20 лютого Весоловському довелося їхати 
до Відня, щоб отримати нову візу. Бонді пере

тнув на станції Нова Вес (Нове село) німець

кий кордон, і вже 21 лютого у Відні у чехос
ловацькому консульстю отримав одноразову 

в'їзну візу, дійсну до 20 квітня 1939 року. Ма
ючи знову право на легальний в'їзд до Чехос

ловаччини, 24 лютого 1939 року він вибув з 
Відня, і того ж дня перетнув у тому ж Новому 

селі чехословацький кордон. Повернувся він 

недарма, бо попереду на нього чекали дуже 

драматичні події. 

14 березня о 20 годині прем'єр Августин 
Волошин по радіо проголосив про створення 

Української держави - Карпатської України. 

Наступного дня, 15 березня, всупереч волі 

Берліна крайовий парламент утворив неза

лежну Карпатську Україну. Однак незалеж

ність Карпатської України тривала недовго, 

а події кількох цих днів призвели до того, 

що з карти зникла 10-мільйонна європейська 

у паспорті 

Боzдана 

Весоловськоzо 

та штамп 

про виїзд з Відня 

24 лютоzо 1939 р. 

Лруzа 

ч.ехоиовацька 

віза та друzuй 

в'ізд у Новій Весі 

24 лютоzо 1939 р. 

11 з 
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В'ізна віза 

до Німеччини 
та позначка 

про прибуття до 
Відня 20 березня 
1939 року 

держава - Чехословаччина. Німеччина не 

взяла незалежну Карпатську Україну під свій 

протекторат. Тому через три дні, 18 берез
ня Карпатську Україну повністю окупували 

угорські війська. У ході наступу 40-тисячної 

угорської армії та терористичних Дій місце

вих уtрофілів загинуло понад півтори тисячі 

симпатиків Карпатської України. У ці дні За

карпаття перетворилося на великий пересе

ленський табір. 

Залишатися у Хусті було небезпечно, і Ве

соловський був змушений податися до Відня, 

бо польська влада не толерувала повернення 

до Польщі учасників подій у Карпатській 

Україні. Більше того, угорці й поляки були 
. . 

вороже настроєю до учасниюв «хустських по-

дій», співпрацювали разом проти українців, 

і багато українців було вбито на польському 

кордоні. Зенона Коссака було страчено, Роман 

Шухевич врятувався втечею. Отже, шлях на 

батьківщину був закритий польською вла.о,ою . 

І, звичайно, Весоловський зі своєю валі

зою з документами, світлинами і нотами, без 

грошей і засобів до існування вирушив пішки 

у протилежний бік - до Пресбурга, тобто Бра

тислави, у напрямку до Відня: 20 березня у ні
мецькому консульстві у Пресбурзі тепер уже 

молодий революціонер знову одержав візу до 

Німеччини (на той час Австрії як держави вже 

не існувало), дійсну до З квітня. Того ж таки 

20 березня він перетнув кордон і прийшов до 
Відня. Про це свідчить штамп у паспорті -
позначка про прибуття до Відня. Це вже була 

безпечна територія, загрози залишились поза
ду. 

Олена Весоловська пригадувала: 

«Молодий, запальний юнак взяв і виїхав. Ду

мав, що на короткий час. Думав, що придасть

ся Як · юрист. Назад вже не міг повернутися. 



Без контакту з хатою, без засобів до життя 

ледве пішки вернувся до Відня». 125 

Тоді, на хвилі патріотичного піднесен

ня до Хуста прибували не тільки українці з 

України, але й з багатьох інших країн. При

їхав з Америки і Каленик Лисюк, який мав 

на меті зафільмувати цю історичну подію. 

Завдяки йому ми маємо збережені унікаль

ні кадри проголошення незалежності Кар

патської України. Тут хотілося б згадати 

про цікаву паралель, пов 'яз ану з іменем 

ще одного вчителя Весоловського. Цю іс

торію Карпатської України - предтечі неза

лежної Української держави, - зафіксовано 

у фільмі «Трагедія Карпатської України» в 

1942 році на кіностудії Василя Авраменка у 
Нью-Йорку. В основу було покладено запис 
Каленика Лисюка. І дійсно, недовгий період 

існування Карпатської України став однією 

з найяскравіших сторінок багатовікової бо

ротьби карпатських українців за встанов

лення української державності. 

125 Інтерв'ю з Оленою Весоловською 28 лютого 1999 р. 
Відеозапис (з архіву Орисі та Бориса Антоновичів). 115 





Відень. 

Вишколений дипломат 
t.I 

та музичнии редактор 

Щоб зрозуміти тогочасну віденську ат

мосферу, згадаймо, що Відень часто ставав 

прихистком для українців. Так було і в часи 

політичних збурень 192()..,,.30-х років, коли зна

чна частина української інтелігенції емігрува

ла до австрійської столиці. На той час Відень, 

як і Прага та Краків, став потужним центром 

української політичної еміграції, де в «екзилі» 

активно працювали відомі українські політи

ки, науковці й мищі. Ще у січні 1921 року у 
Відні з ініціативи Михайла Грушевського від

крився Український вільний університет, пер

шим ректором якого став професор Олександр 

Колесса - відомий лінгвіст і літератор, істо

рик і етнограф, який народився у Ходовичах 

на Стрийщині. Він був членом парламенту 

Австрії у 1907-1918 рр., а у 1921 році очолив 
дипломатичну місію Західноукраїнської На

родної Республіки у Римі. 

Тут також працювало багато українських 

митців. Так, окрасою європейських оперних 117 
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сцен і музичних фестивалів (зокрема вагнерів

ських) була Ірина Маланюк, яка після студій 

у Віденській музичній академії стала прима

донною оперних театрів Відня, Граца, Цюріха 

та Мюнхена. 

Тому життя Богдана Весоловського у Від

ні складалося не тільКй з активного студент-
' ського навчання, а й громадської діяльності. 

При цьому він не забуває і про музику, яка дає 

йому змогу заробляти на життя. 

Восени 1939 року Бонді вступив до одно
го з найпрестижніших дипломатичних євро

пейських «вишів» - Консульської академії -
на спеціальність «консульська і дипломатична 

служба». Після подій у Хусті «революціонер

романтию> усе ще сподшався, що зможе по

служити дипломатом майбутній Українській 

державі. Якщо згадати, що у Львівському 
. . . . . 

ушверситеп вш також студtював м1жнарод-

не право, то можна підсумувати, що його ди

пломатична освіта була досить грунтовною. 

Вже тоді він блискуче володів англійською та 

польською мовами, поглиблював німецьку (як 

це було, дізнаємося трохи пізніше). У Кон

сульській академї також було організовано 

Міжнародний дипломатичний джаз-бенд, і ми 

можемо припустити, що Бонді з ним співпра

цював. 

Щоб зрозуміти, що означало для молодо

го Богдана це навчання, треба трохи заглиби

тися в історію цього навчального закладу. 

ІІа той час Віденська консульська акаде-
. . . 

мtя мала дуже високу мtжнародну репутащю, 

і там вчилися студенти зі США, Великобри

танії та багатьох інших європейських країн. 

Цікавим є той факт, що Віденська консуль

ська академія була однією з найперших ди

пломатичних академій у світі, і заснувала її у 

1754 році імператриця Марія Терезія, давши 



їй назву Орієнтальна академія. Метою акаде

мії було навчання кадрів для дипломатичної 

служби Габсбурзької монархії. Одну з істо

ричних будівель на Вайзенхаусштрассе (нині 

- Больцманштрассе) у 1904 році відкривав 
сам імператор Франц Йосип І. На вході до 
академії німецькою та перською мовами було 

написано «Для Бога і Правителя». Випускни

ками академії були відомі дипломати, дер

жавні діячі, серед яких був і Курт Вальдхайм, 

четвертий Генеральний секретар ООН (з 1972 
по 1981 рік) та дев'ятий президент Австрії (з 
1986 по 1992 рік). 

Сьогодні вражає той факт, що початок на

вчання Богдана Весоловського майже збігся у 

часі з початком Другої світової війни у верес

ні 1939 року, а випуск березня 1941 року став 
останнім випуском Консульської академії. Ке

рівництву рейху ця академія стане непотріб

ною, і в її будинку розташують військовий 

госпіталь для вояків Люфтваффе. А згодом, у 

1946 році її продадуть американцям і там буде 

відкрито Посольство СІІІА. Волею долі один 

із американських студентів, який, можливо, 

вчився разом з Богданом Весоловським, буде 

працювати у кабінеті, який колись був його 

спальнею. Щоправда, у 1964 році завдяки зу
силлям міністра закордонних справ Австрії 

Бруно Крайського буде відновлено академію, 

але вже як Дипломатичну. 

Незважаючи на буремні історичні події, 

диплом випускника Консульської академії 

Богдан Весоловський все-таки одержав. 

Голова «Січі» 

У Відні Бонді вступив до Українського 

студенського товариства «Січ», яке було од

нією з найстарших українських студентських 
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організацій, а згодом - у 1940 році - став його 

керівником. Віденську «Січ» заснували 9 січ
ня 1868 року А. Вахнянинин і Ю. Целевич. До 

речі, Анатоль Вахнянин був також засновни

ком львівської «Просвіти» та першим дирек

тором Вищого музичного інституту у Львові. 

Крім . того, він був і депутатом галицького та 

віденського сейму. 

Серед членів товариства було багато відо

мих стриян (Іван Вахнянин, професор Стрий

ської гімназії (брат Анатоля), лікар і народний 

діяч Євген Озаркевич, доктор Щасний Сєль

ський та ін.) 126• 

У різні роки товариство очолювали відомі 

українці М. Подолинський, І. Пулюй, І. Гор

бачевський, Я. Окуневський, І. Куровець, 

М. Кордуба, В. Старосольський, Р. Перфець

кий, З. Кузеля, О. Бачинський, Р. Залозецький, 

д."" Равич, Б. Лончина та ін. Віденська «Січ» 

проіснувала до 1947 року, коли після радян
ської окупації Відня був вивезений у Сибір 

останній її голова С. Наклович і майже всі 

члени товариства покинули Відень. 

Яюцо у 1941 році «Січ» налічувала понад 
100 членів, то вже 1943-го кількість «січовиків» 
зросла до понад 200. Багаго членів віденської 
«Січі>> стали пізніше відомими ученими та гро

мадськими діячами. Активність Богдана Весо

ловського в українському громадському житті 

також підтверджує той факт, що він виступив з 

доповіддю про жиrгя та творчість художника

декорагора Федора Яхимовича на відкритті екс

позиції творів митця у віденській Новій галереї 

у лютому 1939 року. Ця виставка була організо
вана стараннями скульптора Павла Ковжуна та 

художmщі Марії Дольницької127• 

126 Боднарук І. Стрийщина і віденьські «січовики» // 
Стрийщина. -Т. 1. -С.367-370. 

127 Зелінський О. БогданВесоловський, РенатаБогданська ... , 
-С. 373. 



Зустріч з Оленою. 

Одруження. 

Після завершення Консульської академії у 1940 році Богдан 
Весоловський вступив до Віденської вищої школи міжнародної 

торгівлі на спеціальність «адміністрування бізнесу (менедж

мент)». Це було логічне продовження його дипломатичної осві

ти з економічного боку - міжнародної торгівлі, і саме тут він 

вирішив зробити свій докторат. У стінах цього «вишу» на нього 

чекали велию зм1ни. 

Перебуваючи у Відні, Богдан після тривалої перерви зно

ву зустрівся зі своєю родичкою, троюрідною сестрою Оленою 

Залізняк-молодшою. У своїх спогадах вона так писала про 

спорідненість з Богданом Весоловським: «Його мати - Марія 
з Охримовичів Весоловська і моя мама - Олена Охримович

Залізняк - були двоюрідними сестрами. Дідо Богдана - отець 

Іван Охримович - та мій дідо - о. Юліан Охримович - були рід

ними братами»128• Отже, Богдан і Олена були троюрідними бра

том і сестрою. Як згадувалося вище, під час першої зустрічі у 

Стрию Богдан полонив юну Оленку своєю грою на фортепіано, 

своїм віденським вальсом, і цей «вальс» мав продовження у Від

ні. Хоча вони бачилися час від часу у Львові, на студентських 

забавах, але це були зустрічі «далеких» родичів. Щоправда, 

Олена Весоловська розповідала, як він завжди дуже шляхетно 

знімав капелюха при зустрічі129• У Відні Бонді спочатку жив на 
квартирі, але потім попросив свою тітку Олену Залізняк-старшу 

виділити йому «куточок» у їхній квартирі, яка розташовувала

ся у центральній частині Відня на третьому поверсі будинку 
на вулиці Зайтенштеттенштрассе. Родина Залізняків переїхала 

до Відня восени 1939 року. Олена Залізняк мала австрійське 
громадянство і, відповідно, мала право на житло. Працювала 

вона перекладачкою зі слов'янських мов на віденській пошті. 

Деякий час Олена і Богдан жили разом в оді~:ій квартирі, але 
рідко бачилися. Та одного разу українська молодь при церкві 

Св. Вар:&ари виїхала у мандрівку до Альп, у дуже мальовниче 

містечко Семерінг. Вони були у цій групі. І повернулися вони 

з Альп ... закоханою парою. Олена Весоловська згадувала про 

те, що було далі: «Я робила диплом (у Вищій школі міжнарод-

128 Весоловська О.М «Сняться дні колишні ... », арк. 1. 
129 Інтерв'ю з Оленою Весоловською 28 лютого 1999 р. 121 



Закохана пара з 

zітарою (1940 р.) 

Щасливий 

батько 

Боzдан 
1 22 з Остапчикол1 

ної торгівлі. - Прим. І. О.), а він - докторат. 

Я помагала йому з німецькою мовою. Він ще 

на 1 ОО процентів не опанував німецьку. З чого 
моя мама була не задоволена»130• Ця допомо

га з німецької, як і передбачала мати Олени, 

закінчилася шлюбом, і ми, принаймні, тепер 

розуміємо, чому так добре говорив німецькою 

Бонді - для нього це була мова кохання. 

Цивільна церемонія була дуже скром

ною. Були присутні родичі та свідки. У Оле

ни дружкою була подруга Слава Височанська, 

яка потім вийшла заміж за брата Олени Юлі

ана Залізняка. Свідком у Богдана був його 

македонський приятель. Олена Весоловська 

жартувала, що «розпис» був дуже веселий, бо 

чиновник, який їх розписував, мав вади зору 

(косоокість), і вони ніяк не могли розібратися, 

до кого він звертається. Тому запізнювалися з 

відповіддю «таю>. Пізніше вони повінчалися в 

Українській православній церкві у Відні, але 

весілля, звичайно, не було. Олена Весоловська 

те, що трапилося, пояснювала словами шсю 

свого чоловіка: «А любов - то річ дивна»131 • 
Їхня любов спалахнула десь восени 1940-
130 Інтерв'ю з Оленою Весоловською 28 лютого 1999 р. 
131 Інтерв'ю з Оленою Весоловською 28 лютого 1999 р. Це 

слова з фокстроту «Ти з любови собі не жа~nуй» (Прим. /.О.). 



го року, а 27 лютого 1941 року вони вже одру
жилися. Логічне «завершення» цього процесу 

сталося у липні 1941 року, який, до речі, ви

явився «врожайним» для Богдана. 12 липня 
з'явився на світ первісток, якого назвали Оста

пом (другий син !()рій народиться через три 

роки - 13 жовтня 1944-го). 
А вже через два дні після народження сина 

- 14 липня 1941 року Бонді завершить навчан

ня і отримає диплом доктора наук з економіки. 

Особливої уваги заслуговує сам диплом. У ньо

му подано інформацію про те, що Богдан Весо

ловський проживав у Стрию, а далі у дужках 

зазначено - «Україна». Очевидно, саме такого 

запису хотів сам Богдан, бо саме 30 червня 
1941 року у Львові було проголошено незалеж
ну Українську державу. І німецькі «австрійці», 

які, мабуть, з втратою державності добре розу

міли патріотичні почуття випускника Весолов

ського, пішли йому назустріч . 

Цікавою, як на мене, є й тема докторської 

дисертації, яка звучить так: «Львів на еконо

мічному і географічному перехресті». 

Після завершення навчання Бонді вла

штувався на роботу в компанії «Донаулендіше 

Тройгандгезельшафп>, де працював до завер

шення війни як аудитор чи ревізор 132 • 

Творчість на батьківщині 

віденських вшzьсів 

Існувала думка, що у Відні, у важких во

єнних умовах Богдан Весоловський творив 

мало. Але, заглиблюючись у його творчість, 

розумієш, що навіть у цих складних умовах 

молодий композитор продовжував писати і, 

перефразовуючи назву відомої книги мисте

цтвознавця Оксани Паламарчук, його «муза 

132 ЗШІізняк Ю.М Др. Іван Богдан Весоловський 
(Біографічний нарис) // UДАМЛМУ, ф. 1356, оп. І, спр. 30, арк. 
1-2. 

Літо на річці 

Остапчик і Юрчик 

Молоде подррІОІСЯ 
з двома синами 123 
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Вищої школи 

міжнародної 

торzівлі 

не мовчала» . Зокрема, Теодор Терен-Юськів 

написав, що у Відні «Весоловський компонує 

безугавно й далі як танкИ з текстами, так і 

танкИ без слів» 1 33 • 

Насправді, під час навчання музика була 

і єдиним джерелом заробляння грошей, адже 

треба було оплачувати самому студії та ще на 

щось жити. І тут виручала його майстерність 

і акторський хист. Остап Весоловський розпо

відав, як батько заробляв на музиці - грі на 

фортепіано та акордеоні й згадував віденські 

клуби, де бувало багато американців, які ша

леніли від його музики і ліпили доларові ку

пюри, куди вдавалося, нають на чоло. 

У сімейному архіві збереглося фото з ча

сів його роботи у клубі «Бояр», де він грав 

в оркестрі на акордеоні . У той час стосун

ки Німеччини і СРСР, «освячені» показовою 

дружбою двох лідерів-тиранів, були теплими, 

і російські кнайпи були дуже модними і по

пулярними. Саме в одному з таких закладів, 

ш Терен-Юськів Т. Увірвалась мелодія. 



задекорованому у російському стилі, і грав 

Богдан. На світлині зі зворотнього боку на

писано дати роботи у клубі «Бояр»: 1.11.1939 
- 31 .1.1940. Тоді він був студентом Консуль
ської Академії. 

Жити у Відні було непросто, бо це були 

часи «агресивної» інфляції. Остап Весолов

ський згадував батькові розповіді про те, як 

він брав цілу валізу паперових грошей, щоб 

купити фунт м'яса 134 • (Ми, як жертви україн

ської інфляції у часи купонів, коли всі раптово 

стали «мільйонерами», можемо трохи заспо

коїтися, бо носили гроші не у валізах, а в це

лофанових пакетах). 

Навчання в економічному вузі дало свої 

плоди, і винахідливий молодий економіст 

шукав варіанти заробляння. Один з них був 

«філателістичний» :-- це було колекціонування 
. . . 

марок, а також значюв, яю юн скуповував на 

свою зарплату. Як розповідала Олена Весо-

134 Інтерв ' ю Ігоря .Осташа з Остапом Весоловським 4 
грудня 2012 р. у Монреалі (Запис зберігається в приватному 

архіві автора книги). 

Оркестр клубу 

«Бояр» (Відень) 
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ловська, у 1945 році, продавши свою колек
цію, Весоловський чотири місяці утримував 

. на ці гроші сім'ю 135 . 

Бонді цікаво переплітав своє громадське 

життя із музичною творчістю. Як акгИ:вний 
учасник студентського товариства «Січ» та ще 

і його голова, він вирішує вияскравити діяль

ність товариства і пише марш «Січовик» (дато

ваний 18 вересням 1940-го) 136 . Тут лише мож
на додати, що це непоодинокий марш Богдана 

Весоловського, пов'язаний з його громадським 

життям. Як затятий пластун, він написав мар

шову пісню лісових чортів «Кожний чорт це 

добре знає» на слова Романа Барановського (до 

«Лісових чортів» належав брат композитора 

Ярема Весоловський): 

Прийде час, що в ліс і в гори, 

Всіх Люципер скличе нас, 

Щоб повести у простори, 

Від Карпат аж по Кавказ". 137 

135 Інтерв 'ю з Оленою Весоловською 28 лютого 1999 р. 
136 Весоловський Б. «Верни!», «Тихо без сл ів», «Часом 

хотів би я ... », арк. 34. 
137 Весоловський Б. Усе моє життя ... - С. 98. 



До його віденського періоду творчості належить дуже відо

мий фокстрот «Кожний раз», датований 17 червня 1939 року. 
Ще свіжі у пам'яті події та емоції львівського періоду, і Богдан 

. . . 
пише сам слова І музику до цього твору по кшькох м1сяцях роз-

луки з Україною, Львовом, коханою та друзями : 

Кожний раз, як про тебе я згадаю, 
Вбирав би я любов у найкращі слова ... 
Кожний раз, як тебе я стрічаю, 
Хоч серце б'ється так, та німіють уста. 
Тому хай звуки ці, що пливуть із душі, 

Заступлять все тобі найкращу мову слів ... 
Кожний раз, як ту пісню співаю, 

То знай, що в ній любов і вся ніжність моя 138 • 

Ще один інструментальний фокстрот - «Перший сніг» та

кож побачив світ у австрійській столиці 27 лютого 1942 року. 

У Відні Весоловський написав ще один оригінальний твір, 

який подає як танго-серенаду «Гей-га», і датує його 2-им трав

ня 1943 року. Тут у його стилістиці з'являються нові «нотки». 
У ритмі відчувається латиноамериканський «акцент», подекуди 

напрошуються кастаньєти. А у приспіві, який починається сло

вами «Гей-га, звуки пісні лунають ... » ми чуємо ремінісценцію 
карпатських і ... тірольських мотивів. Твір мав німецьку підтек
стовку, а згодом з'явиться і англійська версія цієї пісні «Hi-ho». 

Серед рукописів Б. Весоловського я знайшов ще одну пісню 

з «віденською пропискою», також ще неопубліковану, у ритмі 

танго без назви. Написана вона на початку 1942 року, і після 

багатьох спроб прочитання нам вдалося з' ясувати, що автором 

слів був В. Павлусевич 139 : 
Ой гарні горді рожі, 

Та кращу знаю я, 

Щічки у неї гожі, 
На щічках полум'я. 
А устонька в дівчати 
Мов пучки медяні. 
Та бджілкою літати 

не довелось мені 140 • 
138 Так в оригіналі. У збірці , виданій О . Зелінським (Весоловськuй Б. Я знов тобі". 

(Пісні і танцювальні мелодії) І Упор. і ред. О.Зелінський. - Львів, 2002. - С. 22), замість 
фрази юаступлять все тобі» з'являється: «замінять назавжди» (Прш1. наук. консульт.). 

139 Весоловськuй Б. «Верни!», «Тихо без слію>, «Часом хотів би я".», арк. 25. 
140 Рукопис цієї пісні та марш «Січовик» ми подаємо у додатку «З творчої 

лабораторії» . 127 
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Рукопис пісні 

на слова 

В. Павлусевича, 

Відень (1942 р.) 

Перше моє враження від тексту було 

дуже «стрілецьким». В. Павлусевич прийшов 

в українську поезію у 1920-1930-і роки разом 

зі своїми колегами, професорами коломий

ської гімназії, серед яких були Д. Николишин, 

М. Матіїв-Мельник, О. Кузьма, І . Гаврилюк. 

У 1921 році вийшов поетичний збірник «3 пі
сень кохання» 141 , де він виступає упорядником. 

Мене зацікавив той факт, що книгу видано у 

видавництві «Українська книжка» і вона має 

«віденський слід», бо місцем видання вказа

но Київ, Відень та Львів. Можливо, у Відні 

ця збірочка і потрапила до рук Весоловського . 

Поет пережив нещасливе кохання в Городен

ці, що відобразилося на його творчості. 

В. Павлусевич спілкувався з Іваном Фран

ком і показував йому свої твори для можливо

го опублікування 142 • 

Відомий Павлусевич і як драматург, у спі

вавторстві з Г. Лужницьким і Д. Николишиним 

він наrіисав драму - «Ірод Великий». Він є 

також автором лібретто до оперети Ярослава 

Барнича «Дівча з Маслосоюзу» (1936), а також 
автором дитячої літератури: його книжка для 

дітей «Свят-Вечір» була видана у видавництві 

141 Див.: Кароль С. [Рец . на кн. «З пісень кохання»] // Чер
воний шлях. - 1923. - № 4-5 . - С. 284-285. 

142 Кочержук М. Українська державна гімназія в Коломиї 
(1892-1944). - Коломия, 2011. - С. 208-210. 



«Говерля» у Нью-Йорку в 1957 році . Помер він 
у самотності на чужині у 1958 році. 

Повертаючись до пісні «Ой гарні горді 

рожі», треба зазначити, що Весоловський ви

користав її мелодію у приспіві танго «Мов по

цшунок сонця», до якого склав уже власний 

текст 143 • 

Редактор музичних видань 

У Відні Бонді долучається до ще однієї 

важливої для української еміграції справи -
видавничої діяльності. Цьому сприяє його 

грунтовна освіта і добре знання української 

фольклорної спадщини. Це, зрештою, умож

ливлювало хоч невеликий, але заробіток. 

Спочатку він пробує видати бодай би щось із 

своїх пісень . І йому це вдається у співпраці 

зі своїм колегою по Хусту видавцем Борисом 

Тищенком, який організував у Відні «Укра

їнське музичне видавництво» . Саме це ви

давництво публікує пісню Богдана Весолов

ського «Маю>, написану композитором ще в 

143 Див.: Весоловський Б. Я знов тобі ... (Пісні і танцювальні 

мелодії). - С . 27-29. 

3 видавцем 
Борисом 

Тищенком 
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За редакторською 

роботою 

Стрию у вересні 1938 року на слова О. Слі

саренка. Ця пісня, що «Здобула широку попу

лярність серед української молоді в Європі, 

на північно-американському континенті та 

в Аргентині» 144 , вийшла друком в одному з 

«пісенних метеликів» (так називали колись 
. . 

одно- чи дволисткою друковаю видання не-

великого формату) на початку 1940-х років. 

Так:Их «метеликів» з українськими піснями 

було випущено у Відні щонайменше сотню. 

Інші видавничі проекти Богдана Весолов

ського були реалізовані завдяки тісній співп

раці з краянином - відомим музикознавцем 

та композитором Андрієм Гнатишиним, який 

сам був родом з села Чижиків (тепер Львів

ської обл.). Він був засновником, керівником 

1 диригентом одного з кращих хорових ко

лективів при церкві Святої Варвари у Відні. 

Саму церкву було збудовано ще у далекому 

1775 році, і вона стала одним з найбільших 

духовних і культурних центрів української ді

аспори в Австрії. У приміщенні церкви часто 

збиралася українська молодь, і тут вирувало 

українське життя. Як і Богдан, Андрій Гна

тишин також навчався у Вищому музичному 

інституті імені Миколи Лисенка у Львові, а 

потім у Новій Віденській консерваторії, яку 

закінчив у 1934 р. Серед його вагомого твор
чого доробку - опери «Олена» (за одноймен

ним оповіданням М. Шашкевича) та «Бабу

сина пригода» (за казкою О. Олеся), «Укра

їнська сюїта» для симфонічного орекстру, 15 
літургій, інші церковні твори, кантати, хори 

(на слова Т. Шевченка, О. Олеся), обробки на

родних пісень 145 • 

144 Радіопередача української секції міжнародної служби 

еве в Україну 26 грудня 1971 року. 
145 Кияновська Л. Репрезентант української музичної куль

тури у Відні - Андрій Гнатишин // Діаспора як чинник утвер
дження держави Україна у міжнародній спільноті. - Львів, 2006. 
- е. 108-110. 



Разом вони редагувалй збірник народних 
пісень під заголовком «Рідна пісня», який на

лічував 1 ОО пісень і з' явився на світ у 1943 
році. Були це переважно народні й популярні 

авторські пісні , і призначалися вони для ви

конання у супроводі гітари або фортепіано. 

Побачивши число 1 ОО, я аж здригнувся . І ось 

чому. Уявіть собі, що через майже 50 років по 
тому ми видали у Міжнародній школі украї

ністики АН України пісенну збірочку «Сто 

улюблених пісень», куди увійшла велика част

ка тих пісень, що були у «Рідній пісні». Зви

чайно, про існування такої збірки ми у 1992 
році не знали, та й знати не могли. 

Цікаво, що у цьому виданні українських 

пісень Богдан Весоловський підписався псев

донімом - Богдан Заревич. 

Українські 

студенти 

біля церкви 

Св. Варвари 

1з1 



Великим 

СПІВАНИR 
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ужраінсr.кі народні піев:і 

3.щиn 

Бог дан Заревич 
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Великий співаник. 

Зладив Боzдан 
Заревич (Боzдан 
Весоловський) 

Теодор Терен-Юськів так описує цю співп

рацю: «Під час війни Весоловський опиняєть

ся у Відні. Там він і композитор А. Гнатишин 

видають речі може не дуже високомистецькі, 

проте національно-освідомлюючі і корисні 

для наших робітників у Німеччині: українські 

пісні з текстом на фортепіано чи гітару. По ві

йні, зустрівшись з Гнатишиним, я почув від 

нього: "Весоловський - це прекрасна люди

на!". Яке велике і цінне признання!» 146 • 

Ще через два роки (у 1945-му) під цим 

же псевдонімом Богдана Заревича вийшов 

у світ збірник українських народних пісень 

«Великий співанню>, у якому він був редак

тором, але вже одноосібно. Цей збірник, що 

нараховує 222 пісні, вийшов друком у тому 
ж таки «Українському музичному видавни

цтві» Бориса Тищенка . У збірнику пісні по

дано за окремими розділами: думи і козаць

кі пісні; чумацькі й бурлацькі пісні; пісні 

про родинне життя; пісні про кохання; жар

тівливі пісні; колискові й дитячі пісні; пісні 

літературного походження. Ще один варіант 

цього співаника вийшов під назвою «Ліра». 

Це було вже кольорове ілюстроване видан

ня, але у ньому подано лише шщ~али автора 

художнього оформлення : «А. К.» 147 . 

Тут варто згадати, що вчитель Богдана 

Весоловського Зиновій Лисько також активно 

працював у цій царині, був автором музичних 

обробок народних, стрілецьких і літературних 

пісень відомих українських композиторів. І 

одна з перших його збірок - «Великий співа

ник Червоної калиню> вийшла у Львові 1937 
року. Так що наука не була марною - вона 

дала добрі плоди. 

Більш, як через двадцять років Бонді зно-

146 Терен-Юськів Т Увірвалась мелодія. 
147 Ліра. Великий співаник: 222 українські народні пісні І 

Упор. Б. Заревич. - Відень, 1945. 



ву прилетить до Відня. Його турне до України 
він спеціально вибудує за таким маршрутом: 

Монреаль-Відень-Київ-Львів-Київ-Відень

Монреаль. А з переписки Богдана з дружи

ною ми дізнаємося, що, повертаючись з Укра

їни 1968 року, він зупинився у Відні та цілий 
день провів у товаристві свого друга - Андрія 

Гнатишина. 

Бомбардування. Втеча з Відня 

Кінець війни у Відні супроводжувався од

ним і тим же звуковим «рефреном»-постійними 

нальотами американської авіації. Тому все на

селення міста після звуків сирени майже «на ав

топілоті» спускалося у підвали і бомбосховища. 

12 березня 1945 року стався трагічний 
випадок, який зачепив сім'ю Весоловських. 

Остап Весоловський розповів нам, що після 

звичної сирени, всі ринулися до підвалу. Але 

70-річна Богуслава Мацілинська, яка разом з 

чоловіком Євгеном жила з ними у віденській 

квартирі сестри Олени Залізняк, залишилася 

на кухні. Вона хворіла на серце, і їй важко 

було рухатися. Але цього разу бомба вдари

ла у сусідній будинок і, фактично, «розруба

ла>> його навпіл. Як у кіно чи на сцені, мож

на було бачити «розрізані» інтер' єри кімнат. 

Вони жили на третьому поверсі . Вибуховою 

хвилею Богуславу викинуло через вікно на 

подвір' я, і вона загинула. А її чоловік, який у 

сусідній кімнаті відчиняв вікна, чудом уцілів. 

Він провалився з третього на другий поверх, 

і його врятувала кришка від фортепіано, з-під 

якої його витягли рятівники . Навколо зчини

лася жахлива паніка, усюди лежали тіла уби

тих людей . І у цій трагічній круговерті, наче 

в кіно, відбувся діалог між мамою (Оленою 

Весоловською) і Остапом. Дослівно цитую 

Остапа: «Я мав тоді три роки і запитав маму, 133 



Знову в дороzу 

134 

що трапилося. Мама відповіла, що це все зро

били дорослі. І я тоді їй відповів, що раз так, 

то не хочу бути дорослим !» 148 • 

У квітні місяці, невдовзі після цього злощас

ного бомбардуваюm, Весоловські разом з мамою 

Олени, пані Оленою Залізняк, втекли з Відня до 

Франкенбурга, що у Верхній Австрії. Причому 

тут їх врятувала непосидючість трирічного Оста

па, який на вокзалі у Відні вирішив утекш від 

мами. Шукаючи його, вона наштовхнулася на 

кондуктора-залізничника, який, побачивши мо

лоду маму з хлопчиком, вирішив їм допомогти і 

показав єдиний (!) поїзд, який у повному безладі 
на вокзалі мав вирушати з пораненими вояками 

у напрямку до Франкенбурга. Юліан, брат Олени 

Залізняк, так описував ці події: «Там (у Франкен

бурзі. - Прим. І. О.) жив стрийко Олени Весолов

ської - Гриць Залізняк з родиною. Олена, діти і 

мама виїхали перші. Тоді ... молодший син Юрій 
мав лише 5 місяців. Хоч у той час Гітлер видав 
наказ, за яким усі чоловіки від 16 до 60 мають 
залишатися у Відні для оборони, Богданові як 

"бездержавному" громадянину вдалося виїхати 

тиждень пізніше, дослівно останнім поїздом, що 

виїхав з Відня. У Франкенбурзі знайшли тимча

совий притулок у селян по стодолах, а пізніше, як 

пішла чутка, що ця частина Австрії має перейти 

під радянську окупацію, їм якось вдалося пере

братися до повітового міста Шердінr на кордоні 

Верхньої Австрії і Баварії»149 • 

Через тиждень у Франкенбурзі Олена Ве

соловська випадково побачила через вікно бу

динку, де їх прихистили, як з автобуса на місь

кій площі виходить ... Богдан. Так доля берегла 
їх від розлуки . У Франкенбургу Бонді поспіл

кувався англійською з американськими офіце

рами, і вони пояснили йому, що треба рухатися 

148 Інтерв'ю Ігоря Осташа з Остапом Весоловським 4 
грудня 2012 р. у Монреалі. , 

149 Залізняк Ю. Др Іван Богдан Весоловський, арк. 5. 



далі, на захід. При цьому один з них заповнив 

на Богдана перепустку з магічним словом СІС 

(Сі-Ай-Сі)- американської військової розвідки. 

Ця перепустка допомогла їм відкрити усі шлаг

бауми і безперешкодно добратися до Шердінга. 

Далі вони планували рухатися на Інсбрук, де 

жили Юліан та Слава Залізняки, але міст через 

Іни був зруйнований. А на додаток серйозно 

похворіли діти, і сім'я застрягла у Шердінгу. 
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« Vogelvilia» -
офіс, 

де працював 
Боzдан 
Весоловський 

у Шердінгу 
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Шердінг. 

Професійний пере-. 
кладач на кордон~ 

Добравшись до Шердінга, родина Весо

ловських ще два м1сящ тулилася по чужих 

стодолах. Бонді конвульсивно шукав роботу, 

навідуючись до різних установ в окрузі. І 

таки його настирливість була винагородже-

на - він знайшов собі роботу. Знову його 

штелект справив враження, цього разу - на 

американців. Для них фахівець із знанням 

такої кількості мов був справжньою зна

хідкою. Саме у Шердінгу, який потрапив у 

зону американської окупації, проходив кор

дон між Німеччиною (Баварією) та Австрі

єю (Земля Верхня Австрія). Саме місто було 

розташоване на річці Іни, недалеко від того 

місця, де вона зливається з Дунаєм. Руслом 

річки проходив і кордон. Його прийняли на 
роботу перекладача у тому ж Сі-Ай-Сі - у 

прикордонному відділі військової розвід

ки у Верхній Австрії. Дуже скупо про це 

Богдан Весоловський напише у своїй авто- 137 
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З колеzамu по 

роботі в Службі 

прuкордонноzо 

контролю 

у Шердінrу 

біографії: «Втікаючи від комуністів, я зали

шив Відень у квітні 1945 року і поселився 

у Верхній Австрії, у Американській зоні , у 

місті Шердінг. У червні 1945 року був при
йнятий на роботу до американської окупа

ційної влади» 150 . 

Згодом Весоловського як сумлінного пра

цівника, який себе дуже добре зарекомендував 

у роботі, призначили начальником Відділу при

кордонного контролю та спеціальним слідчим, 

що, безперечно, було виявом великої довіри. 

Його син Остап розповів мені про те, 
що батькові часто допомагало знання іно

земних мов і музичний слух, уміння розпіз

навати навіть діалектні особливості. Часто 

нацистські злочинці намагалися перейти 

кордон, подаючи неправдиву інформацію, 

але за мовними особливостями їх вдавалося 

розпізнати. Були й курйозні випадки, коли 

доводилось боротися з ... контрабандою тю
тюну. Деякі підприємливі «ділки» намагали-

150 Весоловський Б. Автобіографія, написана при влашту
ванні на роботу до Канадського Радіо 29 лютого 1952 р. 



ся на шнурку переправляти через річку Іни 

цигарки. Усі співробітники жили разом на 

одній віллі, і Весоловського зробили відпо

відальним за провіант. Бонді любив їздити 

на джиш i вантажівці, тому часто йому вда

валося міняти «казенні» армійські консерви 

на свіжі харчі по довколишніх селах. Коли 

співробітники збиралися сім'ями, то часто 

грав на фортепіано, багато жартував, був 

«душею компанії». 

На цій посаді йому вдалося допомог

ти багатьом українсью1м утікачам і навіть 

воз' єднати розділені війною родини. Одного 

разу, гуляючи з дружиною по Шердінгу він 

натрапив на знайомого гестапівця, який весь 

час стежив за українцями у Відні й навіть 

арештував його «кузена» Маркіяна Охримо

вича. Бонді, ризикуючи життям, наблизився 

до гестапівця і випалив: «repp Шарф!». Той . . 
оюмш вщ несподшанки, але перелякано по-

слідував за Богданом, який віддав його в 

руки американцям151 • 

Але розуміючи, що окупаційні зони - це 

тимчасове явище, Весоловський почав пере

писку щодо можливості еміграції до США 

або Канади. Його керівники написали йому 
кілька рекомендацій для канадського та аме

риканського консульств, де охарактеризува

ли його як блискучого знавця англійської, ні

мецької, російської, польської та української 

мов, як дуже ініціативного і комунікабельно

го професіонала, внесок якого у виконання 

надскладних завдань важко переоцінити. До 

речі, серед його керівників була й людина 

з явно слов'янським (якщо не українським) 

прізвищем - Зенон Маланяк. Весоловський 

пише листа до Українського національного 

об'єднання (УНО) в Канаді й отримує від

повідь. Так зав'язалося листування з музи-

151 Інтерв'ю з Оленою Весоловською 28 лютого 1999 р. 

З двома синами 

у Шердінrу 
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кознавцем і диригентом Павлом Маценком, 

який керував осередком української культу

ри й освіти у Вінніпезі. На щастя, він був 

колегою по професійному цеху, та й швидко 

знайшлося багато спільних знайомих. Ви

явилося, що П. Маценко працював разом з 

О. Кошицем, М. Колессою, Ф. Якименком, 

З. Лиськом, Р. Савицьким, Н. Нижанківським. 

20 січня 1947 року Весоловський одер
жав листа, у якому П. Маценко писав: «Ми 

потребуємо вчителів для наших вищих освіт

ніх курсів». І , звичайно ж, Весоловський не 

міг не зголоситися на таку пропозицію. У 

переписці з' ясувалося , що такі ж прохання 

щодо роботи у Канаді вислали з Відня й інші 

музиканти - Р. Новосад, В. Баран, А. Бирста, 

М. Дуда, Ю. Цибрівський та ін . 152 

У квітні 1948 року УНО подало до 

Оттави прохання про дозвіл на в'їзд Богда

на Весоловського до Канади , про що йому 

повідомив голова УНО В. Коссар, який і 

надсилав йому запрошення (афідавіт) до 

Канади. А 16 жовтня 1948 року Весолов

ський одержує листа від УНО з Вінніпегу, 

знову ж таки за підписом В . Коссара про 

те, що отримано на нього дозвіл на в'їзд 

до Канади. «Ви, полагодивши останні фор

мальносп, зможете вирушити у дорогу, по

даємо місце Вашого призначення - м. Ві

нніпег, УНО», - писав В. Коссар. Але ви

явилося, що це ще не все . 5 лютого 1949 
року Коссар знову пише листа Весолов

ському про те, що дійсно « 17 березня 1948 
року УНО підписало угоду з Міністерством 

праці у Оттаві . Але з огляду на пізніший 

приїзд було змінено призначення на Содбу

ри (замість Вінніпега. - Прим . І. О. ), про 

що було проінформовано керівника УНО у 

152 Весоловський Б. Матеріали про еміграцію та громадян
ство, арк. 63 
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Содбурах П. Іваницького» 153 . 

Ця епопея, яка тривала два роки, завер

шилася у лютому 1949 року, коли Весоловські 
як бездержавні біженці за допомогою Ряту

вальної та реабілітаційної служби ООН емі

грували до Канади. 

Лінц і Гамбург. 

Табір для переміщених осіб 

На короткий час (майже місяць) після за

вершення роботи в американській окупацій

ній зоні родині Весоловських довелося пере

селитися у так званий табір для Ді-Пі (DP 
- ·· «displaced person» означає «переміщена 

особа». - Прим. І. О. ) . Так називали біженців, 

поселених після закінчення Другої світової 

війни у спеціальних таборах. Ними опікува

лися ООН та спеціально створені міжнародні 

організації. Всього понад 300 тисяч україн
ців опинилися у становищі біженців або пе

реміщених осіб . Спочатку Весоловські зупи

нилися накоротко в Лінці, де отримали візові 

документи, а потім переїхали до Гамбургу, 

звідки мали відпливати до Канади. Остап 

Весоловський згадує барак, ряди ліжок, с1р1 
. . 

ковдри 1 дуже рщеньку каву. 

153 Весоловський Б. Матеріали про еміграцію та громадян
ство, арк. 57-58. 

Посвідчення 

переміщеної 

особи, видане 18 
вересня 

1948 року 
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Іміzраційна віза 

до Канади, видана 

у Лінці, та 

відбитки пальців 

А коли я в Оттаві шукав людей, знайомих 

з Весоловським, то зустрів цікаву жінку Віру 

Ярош, яка розповіла мені ще одну історію, 

пов 'язану з композитором. Вона пам'ятає, 

як до їхнього табору для переміщених осіб 

у Віндішбергердорфі (біля Каму), де, до речі, 

була збудована невелика українська каплиця, 

приходив з гітарою Богдан Весоловський. 

Приходив, щоб підняти настрій, розвеселити 

і підтримати. Але заходив він у сусідній ба

рак, тому вони, притиснувшись до стши, на

магалися почути його спів. І це було для них 

велике свято. 

Уже в Канаді композитор загориться ро

ботою над близькою йому темою - піснею 

про тих, хто пройшов табори для переміще

них осіб . Це буде «Танго Ді-Пі» на слова Віри 



Кемпе, яке заспівав Лев Іщук. Аранжування 

для оркестри здійснив Богдан Весоловський 

(принаймні, так записала Олена Весоловська у 

своєму «каталозі пісень Б. Весоловського»154). 

У рекламі видань «Арки» 1954 року ми зу
стрічаємо платівку з цим танго, де вказано, 

що «акомпонував Богдан Весоловський» 1 55 • 

Нині триває дискусія щодо авторства цього 

танго, але однозначно можна сказати, що ком

позитор має причетність до цієї пісні: 

Приходиш ти, мій сон ясний, 

Сліз жемчуги спадають з вій . 

І як колись шепоче все, 

Люба, вернись, я жду тебе ... 156 

154 О~ена Весоловська записала на магнітну стрічку усі іс
нуючі записи пісень Богдана Весоловського (всього 100 пісень). 
Копію цих записів разом з каталогом цих пісень люб'язно надав 

автору книги Володимир Мота. 
155 Б/а. «Хлопці підемо!», «Лента за лентою ... »: найновіші 

видання платівок «Арки» // Свобода, 9 вересня 1954 р. 
156 Текст пісні розшифрований автором книги із запису на 

магнітну стрічку Олени Весоловської. 143 
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Содбури. 

Громадська діяльність . . . 
1 перш~ плат1вки 

Приїзд до Канади 

23 лютого 1949 року сім'я Весоловських 
прибуває до порту Галіфакс кораблем S.S. 
Samaria. 

Дорога тривала два тижні, і не обійшло

ся без пригод. Спочатку Бонді страждав на 

«приступи морської хвороби», його постійно 

нудило. На щастя, його колега Роберт Роув, 

проводжаючи їх до табору, всучив йому трид

цять доларів на дорогу. І це його врятувало. 

Цю тридцятку він витратив на алкоголь, який 

пом'якшував його страждання. Була й інша 

небезпека. Як розповідав старший син Остап, 

одного рюу він (семирічний хлопчик) вирушив 

на палубу прогулятися і подивитися на хвилі. 

Море штормило, і його прибило до поручнів. 

От-от він міг опинитися за бортом. Але, на 

щастя, батько вчасно помітив, . що сина немає, 

і кинувся його шукати. І буквально в остан

ню мить встиг схопити сина за ноги і вряту

вати його від «купання» у холодному океані. 

Так само молодший син Юрко вночі зірвався 145 
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Корабель 

<<Самарія», 

на якому 

Весоловські 

прибули 

до Канади 

Іміzраційна 

картка 

із назвою корабля 

«Самарія>> 

та позначкою 

про прибуття 

до r аліфаксу 
23 лютоzо 1949 
року 
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--
з ліжка і пішов мандрувати кораблем і шукати 

маму! 57 . На щастя, все минулося, і вони зійшли 

на берег у Галіфаксі, куди прибувала більшість 

українських емігрантів. 

Далі їх чекала дорога залізницею до 

шахтарського міста Содбури . Місто відоме 

своїми нікелевими рудниками, світовим лі

дерством у добуванні руди, а також трива

лою, шестимісячною зимою. В Содбурах ще 

в травні часто йде сніг, і це не «білий сніг на 

зеленому листі», бо досить швидко він тем-

157 Інтерв ' ю з Оленою Весоловською 28 лютого 1999 р. 



ніє. Це місто природних контрастів - понад 

300 чистих озер і почорніла від індустріаль
них викидів земля. Чорне і біле. 

Українці приїхали сюди ще 1904 року, і 

вже через 5 років орrанізували громаду. Нині 
у Содбурах є дві українські церкви, і українці 

становлять 5 відсотків населення міста. Ме

ром міста нині є перша мер-жінка за історію 

Содбур, і її звати Маріан Матічук (Marianne 
Matichuk), а місцеву адм1юстрацію очо

лює Даг Надорозни (або Надорожний; Doug 
Nadorozny). 

Дорога Галіфакс-Содбури зайняла ще 

три дні, але була набагато приємнішою. 

Перший раз Весоловські скуштували смачне 

канадське молоко. Але канадський хліб ви

дався для подорожуючих «ватою» . Вперше 

малий Остап Весоловський побачив комікси 

про Дональда Дака, і вони йому дуже спо

добалися. Культурний шок стався з мамою 

Оленою: коли вона на станції збиралась за

йти в магазин, її перестрів екгібіціоніст у 

пальто наопашку. 

Квитки на поїзд коштували 11 7 доларів 
50 центів (55 для дорослих і 27.50 для дітей). 
З листування з інженером Коссарем ми дізна

ємося, що квитки були викуплені УНО, але 

згодом Весоловські успішно повернули ко

шти, як і передбачалося попередніми домов

леностями. Останні 40 доларів він переслав у 
жовтні, про що одержав від УНО з Вінніпегу 

лист 9 листопада 1949 року1 58 • 

Перші ночі у Содбурах провели на яко

мусь горищі, де було дуже вогко, вода текла 
. . . . 

по стшах, внасшдок чого вс1 похворши. 

УНО, яке зобов'язувалося допомогти з ро

ботою, запропонувало «заповнити вакансію» 

158 Весоловський Б. Матеріали про еміграцію та громадян
ство, арк. 55. 

Чи є сьоzодні 

пошта? Перший 

будинок у Канаді 
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Разом 

з Сніzовиком 

леzше переносити 

шість місяців 

зими 

Сім'я Весоловських 

біля будинку 

у Содбурах 

у споживчій кооперативі. Так що буквально з 

другого дня Богдан пішов на роботу. Спочат

ку три місяці працював продавцем і касиром 

у продовольчому магазині, потім протягом чо

тирьох місяців - у музичному магазині, який 

продавав ноти, платшки, музичю шструмен

ти. Це вже була «робота ·майже по спеціаль

ності». Про це дізнаємося також з листа ще 

одного його приятеля по Шердінгу полковни

ка Флойда Шовдена, який на той час жив у 

Лос-Анджелесі (Каліфорнія). Лист датований 

12 червням 1949 року159 • 

На диво, досить швидко родині Весолов

ських вдалося розжитися власним будинком. 

Бонді підтримував дружні стосунки зі своїми 
. . 

колишюми колегами І приятелями, листувався 

з ними. Давався взнаки його «дипломатичний 

вишкіл». Часто друзі підставляли йому плече. 

Воістину, краще мати сто друзів. І саме завдяки 

своєму колишньому колезі Роберту Роуву з Де

тройта, який позичив їм тисячу доларів, вони 

змогли в'їхати в нове помешкання за адресою: 

409 МсКіт Street. За три роки родина повністю 
сплатила кредит на будинок вартістю 6,5 тися-
. . 

ч1 доларш. 

Хоча умови життя у Содбурах були важ

кими через забруднену атмосферу, через сір

чані викиди, які спалювали все навколо, але, 

за словами Остапа Весоловського, «мама 

зробила найгарніший квітник довкола хати. 

А ще недалеко була річка, де вони рибали

ли. Жили поруч з залізницею, що додавало 

романтизму»160 • 

Мені особливо запам'яталася фраза дру

жини композитора про те, що вш грав на ве-

159 Шовден Л. Лист до Б. Весоловського від 12 червня 1949 
р. Текст люб'язно наданий автору книги Остапом Весоловським 

(з сімейного архіву Весоловських). 
160 Інтерв'ю Ігоря Осташа з Остапом Весоловським 4 

грудня 2012 р. у Монреалі. 



сіллях до 5-6-ої ранку, давав уроки музики, а 

одного разу 28 днів підряд грав на акордеоні, 
та так, що аж понатирав плечі, які були черво

ними від ран 1 6 1 • 
Тим часом паралельні пошуки робо

ти завершилися успішно, і сталося «майже 

чудо». Весоловський нарешті отримав «дер

жавну» роботу - з 1 жовтня 1949 року він 
почав працювати в Комісії з питань стра

хування безробіття службовцем другого 

класу, в обов' язки якого входили питання 

облаштовування переміщених осіб, тобто 

емігрантів. Для нього зробили виняток, бо 

для такої роботи треба було мати канадське 

громадянство. На прийняття цього рішення 

теж вплинуло знання іноземних мов. Цю 

інформацію підтверджує лист Р. Галла, ме

неджера комісії, до Богдана Весоловського, 

датований 19 вересня 1951 року162 • 

161 Інтерв'ю з Оленою Весоловською 28 лютого 1999 р. 
162 Галл Р Лист до Б. Весоловського від 19 вересня 1949 р. 

Текст люб 'язно наданий Ігорю Осташу Остапом Весоловським 

(з сімейного архіву Весоловських). 
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Стаття «Спікер 

з України 

бере участь 

у содбурзькuх 

святкуваннях» 

Появу родини Весоловських у Содбурах 

відразу помітили, і через тиждень після їх

нього приїзду у місцевій газеті «Садбері дей

лі стар» з'явилася публікація про їхній при

їзд. Вона називалася «Спікер з України взяв 

участь у святкуваннях в Содбурах», і писало

ся в ній дослівно таке: «Богдан Весоловський, 

який приїхав до Канади минулої п'ятниці, ви

ступив з привітаннями від Західної України 

на святковому вечорі у неділю в Українському 

національному об'єднанні (УНО) нaFrood Rd. 
з нагоди погашення об'єднанням кредиту. На 

світлині зліва направо Георгій Бідочка, віце

президент УНО, Богдан Весоловський та Пи

лип Іваницький, президент УНО. Бенкет був 

присвячений погашенню останнього траншу у 

3000 доларів при загальному кредиті на суму 
15000 доларів. Богдан Весоловський сказав, 
що сотні переміщених осіб вдячні за нагоду 

приїхати до Канади» 163 . 

163 Speaker from Ukraine attends Sudbury celebration // The 
Sudbury Daily Star, March 2, 1949. 



Клубне життя і благодійництво 

Через два місяці «Садбері дейлі стар» 

знову пише про емігранта з України. Стат

тя виходить під назвою «Український музи

кант розважає на клубній зустрічі». Цитую: 

«На додаток до офіційних виступів від іме

ні Товариства Допомоги дітям та сиротин

цю Д'ювіль на благодійній вечері у Клубі 

Рішельє членів клубу та гостей розважав 

молодий новоприбулець талановитий піа

ніст Іван Богдан Весоловський. Емігрант з 

України приїхав до Содбур два місяці тому. 

Він грав сучасні композиції у різних стилях 

і варіаціях, свої власні твори і зірвав теплі 

оплески. На світлині зліва направо доктор 

П. Ляфлам, який від імені клубу дякував 

піаністу, Василь Курилів (Українське На

ціональне Об'єднання), Весоловський та 

Д. Пакет, працівник Товариства Допомо

ги дітям. Велика вечеря пройшла у «Нікел 

Публікація 

<і Український 

музикант 

розважає 

на клубній 

зустрічі» 
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Ось такі веселі 

реве.лєрси у 

Содбурах (у 

zавайському 

cmwti) 

рейндж готеш> (Nickel Range Hote/)» 164 • І цей 

концерт був жестом доброї волі композитора 

у допомозі канадським сиротам. 

Бонді швидко вписався і у так зване клуб

не життя міста - став членом клубу «Ківа

ніс», що був заснований далекого 1915 року 
в США у Детройті (штат Мічиган), а вже на

ступного року з' явився перший канадський 

клуб у Гамільтоні. Отже, це була міжнародна 

організація, причому спочатку це був саме чо

ловічий клуб. Метою його було підтримувати 

бізнесові контакти, а назва «Ківаніс» утворена 

від багатозначного вислову американських ін

діанців Оджібве «нан кі ваніс», що переклада

ється як «ми продаємо», «ми зустр1чаємося», 

«ми ділимося талантамю>. Згодом організація 

перетворюється у благодійний рух, слоганом 

якої стає вислів «Ми будуємо». 

Клуб «Ківаніс» у Содбурах засновано у 

1942 році. Його члени підтримували благо-

164 Ukrainian Musician Entertains at Club's Meeting // The 
Sudbury Daily Star, April 6, 1949. 



дійні проекти допомоги обдарованим дітям, 

дітям-сиротам. Богдан Весоловський стає од

ним із організаторів Музичного фестивалю, 

який щорічно проводив клуб у Содбурах. Тут 

же він створив свій «бенд» і часто виступав з 

концертами . 

Ще один клуб, з яким співпрацював Богдан 

Весоловський, називався «У Phalanx сlиЬ» . Це 

чоловічий клуб, метою якого було «об 'єднати 

зусилля для практикування і поширення хрис

тиянських цінностей та ідеалів» 1 65 . Клуб мав 

своє гасло : «Дружба, розуміння, служба» . 

Але й на цьому його бурхливе клубне 

життя не закінчувалося (тут я сподіваюся, 

дорогий читачу, що ми правильно розуміємо 

різницю між нинішніми нічними клубами і 

тодішніми клубами за інтересами) . Ще одне 

дуже екзотичне об'єднання, в якому компо

зитор був надзвичайно активний, називалося 

«Товариство збереження та поширення квар

тетів перукарів у Америці (Північний від

діл)». Так, так. Перукарів. Ці творчі люди не 

165 З програмки концерту клубу «У РhаІапх Club» за уча
стю Богдана Весоловського хору перукарів. 
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Боzдан 

Весоловський 

з хором перукарів 

у Содбурах 

«Яби,ьо - джаз>> 

154 з банджо 

. можуть не співати навіть на робочому місці. 
А якщо уточнити, що товариство наро

дилося в Оклахомі, то відразу стає все зро

зумшим. 

Оклахома була однією зі столиць джазу, 

де його називають американською класичною 

музикою . Музиканти з Оклахоми творили му

зику так званого канзаського джазового сти

лю, більш блюзового і танцювального, який 

контрастував з диксилендами і регтаймом Но

вого Орлеану. 166 Саме звідси поширювалася і 

популярність музичного інструменту банджо, 

який на американський континент привез

ли з собою африканські раби ще в середині 

ХVП ст. Розквіт банджо припадає на так зва

ний «золотий вік джазу» 1920-30-их років, і 

саме в Оклахомі знаходиться Американський 

музей банджо 167 • Тут треба віддати належне 

учасникам «Ябця», які активно застосовували 

166 Oklahoma Jazz Hall of' Fame (http://www.okjazz.org). 
167 American Banjo Museum (www.americanbanjomuseum. 

com). 



цей інструмент вже у 1930-му. Це ми бачимо 

на світлині першого складу капели. 

Але найцікавішим є те, що Бонді дуже 

добре розумів сутність цього явища, бо воно 

було відповідником наших ревелєрсів. Ан-

глійські словники подають «квартет перука-

Piono ~ ~cqfl<! ~t! 

во~ ci\ot". 

рів» як чоловічий квартет без супроводу (а · ~ ..int.~.,,_ 
капела), який співає сентиментальні пісні у 

чотиричастинній гармонії. Існує навіть тер- DrcWIO ~··~ 
. . . 
мш «перукарська гармоюя» - це стиль сшву а 

капела, що характеризується звучанням чоти

риголосих акордів для кожної мелодії у гомо

фонічній текстурі. Мелодію співає соліст, до 

неї додається тенор, бас і, нарешті, баритон, 

який довершує акорд 168 • Бонді став керівни

ком квартету і хору перукарів, і був дуже ба

жаний у колективі, про що свідчать чисельні 

похвалью грамоти . 

Але і це ще не все. До цього треба додати 

й активне життя в українській громаді. Він ор

ганізував оркестр, що грав на різних забавах, а 

також керував хором при УНО. 

Ось іще одна цитата зі статті у «The 
Sudbury Daily Star» під назвою «Взяли участь 
у яскравій програмі української музики»: «У 

яскравому спектаклі танцю і пісні члени Укра

їнського Національного Об'єднання (будинок 

на Frood Rd.) презентували фантастичну про
граму у Меморіальному залі у неділю ввечері, 

познайомивши місцевих жителів з музикою і 

народними танцями їхньої батьківщини ... 
Зліва направо: танцюрист Петро Бендік, 

талановита співачка Олена Шульга, танцю

ристка Рамона Шилюк та музичний директор 

Іван Богдан Весоловський. 

Уся програма була аранжована паном Ве

соловським, який зірвав оплески від учасни-

168 Barbershop Music (en.wikipedia . org/wiki/Вarbershop_mu-
sic). 

Фрагмент 
з проzрами 

концерту, де 
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І. Б. Весоловськоzо 
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Сертифікат 

І.Б . Весоловськоzо, 

керівника хору 

Боzдан 

Весоловський -
керівник хору 

УНО в Содбурах 

Стаття у 

«Содбурзькій 

зірці» про 

концерт 

української 

музики 



ків та глядачів за свій музичний талант» 169 . Олена Весоловська 

Олена Весоловська теж не відставала від з учнями школи 

свого чолоюка, активно включившись у гро- українознавства 

мадське життя. Вона працювала вчителем в 

українській школі при філії УНО, вела Кур-

си українознавства, а також керувала гуртком 

вишивальниць . Тут мені згадалася мати Бог-

дана - Марія Весоловська, яка «майже кож-

ної нед1ш виїздила на села, організувала там 

гуртки і при них дитячі садки на час вакацій, 

влаштовувала куховарсью курси ... вела гуртки 
з господинями і дівчатами, заохочуючи їх до 

вишивання стилевої ноші» 170 • 

Десь так приблизно працювала й Олена 

Весоловська. Ми всі добре знаємо про сучасні 

досягнення гендерної політики в Канаді. Але 

тоді (у 1950-ті роки) в Канаді ще не було рів

ності чоловіків і жінок. Її «суворо попереджу-
,., Took Part in Colorful Program of Ukrainian Music // 

The Sudbury Daily Star, 1950 (вирізка з газети, дату пубікації 
встановити не вдалося) . 

110 Пеленська І. Наше організоване жіноцтво. - С.23-24. 157 
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Олена Весоловська 

з zуртком 

вишивальниць 

вали», щоб вона, не дай Боже, не розповідала 

при влаштуванні на роботу про те, що вона 

має вищу освіту 171 • 

У Содбурах Богдан Весоловський ак

тивно прилучився І до загальноканадського 

громадського життя. Він прагнув стати до

бропорядним громадянином і, звичайно ж, 

миттєво відгукувався на гострі проблеми й 

події, якими жила Канада. Символічно, що 

українець, який став жертвою (тобто біжен

цем) у повоєнному горнилі великих пересе-
. . . . 

лень, з1 сшвчуттям поставився до насшдкш 

великої повені у канадській провінції Ма

нітоба. Так, власне, і народжується почут

тя національної солідарності. Знову ж таки 

нам про це розповщає репортаж з газети 

«The Sudbury Daily Star» за червень 1950 
року «Переміщені особи допомагають про

типовеневому фонду». 

У ньому йдеться про те, що українські 

емігранти внесли у Протиповеневий фонд 

Манітоби 303 долари 50 центів. На світлині 
мер міста Содбури В. Бітон приймає великий 

внесок від М. Пузяка (в центрі) та І.-Б. Ве-

171 Інтерв'ю з Оленою Весоловською 28 лютого 1999 р. 
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соловського, працівника Національної служ

би зайнятості, який організував цю збірку. 

Весоловський сказав, що нові канадійці, які 

пережили лихоліття війни, почуваються гор

дими, що допомагають канадським громадя

нам. Вони віддячують Канаді за те, що вона 

прийняла їх як нових громадян, і такими 
. . 

внесками хочуть засвщчити, що ною кана-

дійці готові розділити канадські труднощі та 

йти нога в ногу з іншими громадянами задля 

кращої Канади, у якій вони будуть жити в 

майбутньому' 72 • 

Переді мною лист подяки від імені керів

ництва Центральної лікарні в Содбурах, дато

ваний 15-м грудня 1951 року на ім'я Богдана 
Весоловського, який модерував благодійний 

концерт для збирання коштів для лікарні 173 • 

Подібний концерт організувало Товари

ство Червоного Хреста, і диригентом його, як 

172 Displaced Persons Aid Flood Fund // The Sudbury Daily 
Star, June 14, 1950. 

173 Подяка Б.Весоловському від імені керівництва Цен
тральної лікарні в Содбурах від 15 грудня 1951 р . .Текст люб'язно 
наданий авторові книги Остапом Весоловським (з сімейного ар
хіву Весоловських). 

Стаття в 

содбурзькій zазеті 

«Переміщені 

особи 

допомаzають 

протиповеневому 

фонду» 
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Різдвяний 

блаzодійний хор 

під керівництвом 

І.Б. Весоловськоzо 

писала вже знайома нам місцева щоденна га

зета, був Богдан Весоловський. 

Не була осторонь благодійної діяльності 

й дружина композитора. В одній із публіка

цій того часу, що називалася «Чай допомагає 

Червоному Хресту», читаємо, що жіноча гру

па Українського національного об'єднання 

провела незвичайну чайну гостину, на якій 

були представлені українські ремесла та 

страви. 

На світлині бачимо пані Парчевську, яка 

наливає чай, пані Весоловську, пані Підза

мецьку, пані Шульгу та пані Юзьків. «Кож

ного року, коли Червоний Хрест закликає 

допомогти збирати фонди на гуманітарну 

роботу на місцевому, національному та між

народному рівні, українські жінки у Садбері 

роблять значні зусилля для допомоги»174 . 

174 Теа Helps Red Cross // The Sudbury Daily Star, 1950 
(вирізка з газети б/д, точної дати встановити поки що не 

вдалося). 
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Содбурзький літопис 

Червоному 

хресту» у zазеті 

« Содбурзька 

зірка» 

Серед архівних документів того часу є цікавий лист у ю

ршованій формі - своєрідний літопис життя-буття у Содбурах, а 

«содбурзьким Нестором» тут постає сам Бонді. 

Содбурu, 1419151 

До верховної ради 

До Наталці і до Левця 
Цього пишу я листа, 
Бо на нього вже чекають 
Вони із давен-давна. 

Бо Наталця разом з Левцьом 
Люблять віршики читать, 
Як то Бонді із Оленцьов 
В Содбурах господарять. 

Перш усього я розкажу 
Вам про наші будні дні, 
А можливо про щось інше, 
Як лиш стане сил мені. 

Чи в погоду, чи у бурю 
Помідори ми їмо, 
Редькву з власного городу 
По обіді жуємо. 

І так день минає скоро 
На забаві і їді, 
А на власних огірочках 
Нам не скаржитись біді. 

А вже як там час до часу 

Прийдеться і працювать, 
То це зовсім не причина 
На Канаду нарікать. 161 
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Вправді фріджа ще нема в нас, 
Але й так зима іде, 
Так щоб де що не поставив 
Зимним всьо і так буде. 
А як сумно стане часом, 
То грамофон пустим в рух 
І погані всі настрої 
Розбиваєм в прах і пух. 
Як для гри на грамофоні 
Нам вже плит не достає, 
То Оленця на піаніні 
Сонатіни виграє. 

Так музичною рікою 
Ми у даль пливем собі, 
Всю журбу і всі клопоти 
Залишаємо судьбі. 

Хоч на «сейл» дали ми хату, 
Тяжко нам єї продать, 
То ж можливо, 

що прийдеться 
Нам в Содбурах зимувать. 

Зимні ранки, ніч холодна, 
Хоч тепліє ще за дня, 
То всеж чути як під плотом 
Підкрадається зима. 

Так то разом, милі друзя, 
Не судилось нам бувать, 
Бо можливо, що в Оттаву 
Нам прийдеться мандрувать. 

Але долі не збагнути, 
Не поможе мудрувать, 

Бо можливо, 
що вже в грудні 

Будем разом бріджа грать. 
Треба бути терпеливим, 
Бо ще прийде слушний час, 
Що та доля сороката 
Усміхнеться і до нас. 

Так що друзі я мудрую. 
Без лаврового вінця 
В поетичному бігові 
Добігаю до кінця. 

Здоровіть там свого сина 
Хай на славу Вам росте 
І Кулиничів булаву 
Хай високо він несе. 

На кінець Вас 
дружюм серцем 

Здоровлю і кажу «Па>>, 
Все любіться і множіться 
Каже заповідь стара. 

По камінню - по болоті 
Все прямує до мети, 
Хоч до кіна раз на тиждень 
Не зашкодить Вам піти. 

Тож бувайте і згадайте ... 
«Джізиз», я самий не знав, 
Що за цю малу хвилину 
Двайцять строф вже написав 

Гуррей!!! 

Бонді175 . 

Цей лист, датований 14-м вересня 1951 року, адресовано ро

дині Левка та Наталки Кулиничів, які були дуже близькими дру

зями родини Весоловських. Вони одружилися ще у Європі та від

відували Весоловських у Шердінгу. Потім Богдан допоміг Левко

ві приїхати до Канади, і той працював на тютюнових плантаціях 

біля Ніагарського водоспаду, щоб заробити гроші на переїзд до 

175 Весоловський Б. До верховної ради: вірш, написаний 14 вересня 1951 р. Оригінал 
тексту люб'язно наданий автору книги Остапом Весоловським (з сімейного архіву Весо

ловських). 
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Канади Наталі. Вони жили в Міссісазі, поблизу 

Торонто, де у них народився син, якого всі зва

ли «Ницю». Це пестливе ім'я походить з дитя

чої мови - саме так маленький хлопчик вимов

ляв батьківське звернення до нього - «синцю». 

У сімейному фольклорі побутував жарт, що 

саме «магічний» тютюн допоміг народженню 

сина. Левко Кулинич згодом став великим архі

тектором і будував готелі на Карибському морі. 

Подружжя часто відвідувало Весоловських, 

спочатку у Содбурах, потім у Монреалі. Крім 

того, Левко Кулинич чудово грав на гітарі. 

Дуже цікавою є мова цього листа - така 

собі «бурлескно-суржикова». Написано цей 

вірш латинськими літерами на друкарській 

машинці, бо, зрозуміло, що українізованої дру

карки не було. Цікаво, що Бонді починає вірш у 

епістолярному стилі зверненням «до Верховної 

ради», що на той час виглядало дуже «проро

че». Тут бачимо також вкраплення англійських 

слів на зразок «фрідж» (холодильник), «на 

сейш> (на продаж) чи «Джізиз» (вигук «Ісусе!») 

чи припис внизу «гуррей!» (ура!). Підписаний 

лист традиційно - «Бонді». 

З листа дізнаємося про побут родини у 

холодному місті на північ від Торонто, про 

родинні плани і про дозвілля. Серед улюбле

них занять звичайно - музика. Це і «слухання 

грамофона», це і сонатини дружини Оленки на 

шаншо. 

Перший контракт і перша платівка 

Захоплення грамофоном було не випад

ко~им, бо вже у Содбурах Богдан Весолов

ський активно працював над записом сво

їх пісень. У червні 1951 року Бонді уклав 
свою першу угоду зі «спонсором» Б. Бер

нардом, яка передбачала запис чотирьох 
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танго з Dixie Dean Orchestra у студії R. С.А . 

Victor у готелі «Royal York» Toronto 176 • За 

цією угодою Б. Бернард покриває усі ви

трати на запис (всього 1200 дол.). Зокрема, 
витрати на оркестр становили 288 дол . , на 

двох солістів (баритона і тенора) - по 50 
дол., а на запис 2000 платівок - 808 дол. 

Усі чотири танго (і слова, і музику) напи

сав Богдан Весоловський. Це (мовою оригіна

лу): «When you return», Tango Serenade «Ні
Но», «The Тіmе Will Соте» і «You Should Not 
Ве Lonesome». Прибуток мав розподілятися 
порівну, але у випадку нереалізації платівок Б. 

Весоловський мав повернути позичку у 1200 
176 Угода між Б.Весоловським та Б. Бернардом від І черв

ня 1951 р. Оригінал угоди люб'язно надав автору книги Остаn 
Весоловський. 

Так виzлядає ориzінал 

першої уzоди 

про випуск перших 

платівок 
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дол. та ще й плюс 6% річних. Тому угода була 

ризикованою для композитора. Але «хто не 

ризикує, той не п'є шампанського». У випад

ку успіху контракту вже наступного року диві

денди розподілялися інакше - 60 відсотків для 
композитора і 40 відсотків - для «інвестора». 

Дружина Олена згадувала, що випуск 

платівок дійсно фінансував канадієць, бо 

в українській громаді не було ще розу

міння важливості цих записів, та й, ма

буть, ще не виросли місцеві «українські 

рокфеллерю> 177 • 

В архівних рукописах є навіть точна дата 

запису. Своєю рукою Весоловський написав 

на кількох піснях: «Накручено на плиту 22 
червня 1951 року у Торонт0»178 • 

Отже, у співпраці з Б. Бернардом він пра

цює у студії звукозапису «Віктор» у Торонто, 

розташованій у найфешенебельнішому готе

лі - «Роял Йорк». І саме тут 22 червня 1951 
року народиться, як його назвуть критики, 

новий король української танкової (естрад

ної. - Прим. І. О.) музики Богдан Весолов

ський. А чотири танго - «Було не тужитю>, 

«Повернеш», «Гей-га» та «Прийде ще час» 

- миттєво стануть популярними, і перші ві

нілові платівки будуть розкуплені, «як гарячі 

пиріжки». Більше того, вони стануть справ

жнім вибухом на ринку платівок. Несподі

вано американські конкуренти вдадуться до 

плагіату і випустять на ринок «лівий» тираж 

за демпінговою ціною. Навіть дійде до того, 

що респектабельна газета (<Свобода» надру

кує дуже незвичну для читачів інформацію 

під назвою «Пересторога» 179 • Але це буде та

кож і свідченням успіху та популярності. 

177 Інтерв'ю з Оленою Весоловською 28 лютого 1999 р. 
178 Весоловський Б. «Верни!», «Тихо без слію>, «Часом 

хотів би я ... », арк. 64. 
179 Б/а. Пересторога // Свобода, 15 листопада 1951 р. 
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Перші «канадські>! пісні 

Олена Весоловська згадувала, що у но

вому будинку у Содбурах ще нічого не було, 

а вже стояло фортепіано1 80• І, як не дивно, 

але содбурський етап творчості композито

ра виявився дуже плідним. Мабуть, Бонді 

скучив за творчістю, бо два останні роки у 

Відні та чотири у Шердінгу він не мав мож

ливості писати музику. Практично за два 

роки, за досить стислий час він написав такі 

композиції, як «Подай рученьку» (24 листо
пада 1950 р.), «Не плачте, рожі» (21 грудня 
1950 р.), «Ціле моє життя» (липень 1951 р.), 

«Серце» (24 лютого 1951 р.), «Добраніч 

(тобі), кохана» (18 грудня 1951 р.) та ін. 

У Содбурах він в основному писав пісні, 

у яких був автором і слів і музики. Винятком, 

що підтверджує правило, стала пісня «Ніч» 

(липень 1950 р.) на слова української канад
ської поетеси Ольги Федейко, яку потім ком

позитор перейменує у «Серце самітне». 

180 Інтерв'ю з Оленою Весоловською 28 лютого 1999 р. 

Перестороzа у 

«Свободі» 
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Рукопис 

анzлійськоzо 

переКJІаду пісні 

<<Подай рученьку» 

Як зазначалося вище, тексти Бонді з Оле

ною Весоловською часто писали разом. Так 

було з піснями «Лети, тужлива пісне» та «Чи 

справді». У Содбурах Богдан Весоловський, 

звичайно ж, не мав доступу до тогочасної 

української поезії. Така можливість у нього 

з' явиться лише в Монреалі. 

У Содбурах він написав також чудову 

інструментальну музику, зокрема «Танго

серенаду» (2 вересня 1951 р . ), «Орхідеї» 

(І Should't Have Sent Уои Those Orchids) та 
«Beguine» (Every Тіте І Kiss Уои). Бонді пи
сав пісні і на англійські тексти, як це було 

з «Dreamer 's Serenade» (квітень 1950 р.) на 
слова Фреда Кермайкла (Fred Carmichael). 
Тут треба додати, що ця пісня має слова у 

трьох мовах . Для українського варіанту він 

обрав поезію В . Ткаченко «У горах» , а авто

ром німецького варіанту «Dи Sollst Mir Nicht 
So Тіеf Ins Auge Sehen» є Вальтер Штребель 
( Walter К. Strebel). Ще один випадок двомов-



них текстів був також із піснею «Say That Уои Will» на слова 
Р. Нассо (R.Nassau), український варіант «Скажи чи таю> на
лежить перу Олеся Музики. 

Але Бонді й сам перекладав українські тексти англій

ською мовою, як це, наприклад, було з піснею «Подай ру

ченьку» . Автограф перекладу композитора є на рукописному 

варіанті пісні 181 . 

Подібним прикладом перекладу своїх пісень англійською 

мовою є також фокстрот «Лиш тебе одну», який в англійському 

варіанті композитор назвав «That Certain Day»: 

І was bom f or you 
You're bom for me too, 
Just because we had 
То meet that certain day ... 182 

«Подай рученьку» 

Світив нам місяць чудний 

і зорі над ставом 

Як ти сказала любий 

нам не одним шляхом 

І стало сумно 

і тяжко на душі 

Подай рученьку 

і до серденька пригорни 

Минулі мрії 

й кохання наше приверни 

Щоб промінь щастя 

юколи нам не гас 

І вже ніщо на світі 

не розлучить нас 

«Лети, mуJІСлuва пісне» 

«Give Ме Your Hand» 

The тооn was high above us, 
the stars were shining bright 
The wind was blowing slightly, 
it was а lovely night 

And then you told те 
that we would have to part 
But now you have retumed dear, 
І pledge to you ту heart. 
How are things going, 
in other words how do you do 
Do you still love те 
because І keep on loving you 
І did not change dear, 
ту \ove is still the same 
For І ат yours and now 
we'l\ never part again. 

Особливе місце у його «содбурзькій» творчосп займає 

«Лети, тужлива пісне», яка стала однією з найулюбленіших 

пісень українців за океаном, таким собі ліричним гімном для 

181 Весоловський Б. «Верни ! », «Тихо без слів», «Часом хотів би я ... », арк. 62. 
182 Весоловський Б. «Верни!», «Тихо без слів», «Часом хотів би я ... », арк. 41 ; Весо-

ловський Б. Альбом танкової музики, арк. 26-27. 169 
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Одна з перших 
платівок Боzдана 

Весоловськоzо. 

«Лети, туJІОІuва 

пісне» 

багатьох українців за кордоном. Вона була за

писана на одній з перших платівок Б. Весо

ловського, а її першим виконавцем став Антін 

Дербіш. Олена Весоловська згадує, що пісня 

написана у перший рік їхнього побуту у Кана

ді, у Содбурах (очевидно, в 1949 р. ). «Перші 
роки завжди тяжкі на еміrрації. Туга за рід

ним краєм, за молодістю. Усе це висловлено у 

цій пісні. Тому вона стала такою популярною. 

Ще не було тоді телевізії, але кожний еміrрант 

мав змогу купити собі якийсь грамофон, і на

гравав плитю> 1 83 • Вона також розповідала, що 

важко на той час було знайти співаків у незна

йомому середовищі. 

Антін Дербіш народився 13 червня 1921 
року в місті Ярославі (теперішня Польща) 

у родині Івана і Ангелини Дербіш, які мали 

десятеро(!) дітей. Антін був найстарший, а 

отже, відповідальний за усіх. В часи поль

ської окупації родину Дербішів було вивезе

но до Галичини, де вони жили у дуже важ

ких умовах. У часи Другої світової війни 

183 Інтерв'ю з Оленою Весоловською 28 лютого 1999 р. 



Пісню «Кожний 

раз» також 

виконував 

А Дербіш 

Антін вступив в ряди першої Української дивізії Української 

національної армії. Після війни він перебував в таборах для 

переміщених осіб у місті Брегенс (Австрія), співав у знаме

нитому хорі «Ватра», яким керував професор Лев Туркевич. 

Хор виступав у Австрії, їздив з концертами до Німеччини, 

Швейцарії. 

У 1949 році Антін одружився з Дарією Зарицькою, і у бе

резні того ж року (через місяць після родини Весоловських) 

подружжя виїхало до Канади, оселившись у Едмонтоні. А 

через рік сім'я переїхала до Торонто, там у них народилося 

троє дітей і п'ятеро онуків. У Торонто Дербіш виступав со

лістом у хорах «Прометей», «Бурлака» і у церковному хорі 

парафії Св. Покрови, при цьому активно працює у новому 

жанрі «легкої» музики, бере участь у різних сценічних ре

віях. Познайомившись із Б. Весоловським та С. Гумінілови

чем, він записує на платівки танго, фокстроти, вальси. «Лети, 

тужлива пісне» була для Антона Дербіша однією з перших. 

Він багато гастролював у США та Канаді. А за рік до смерті 

(майже, як у випадку з Бонді, - про це нижче) здійснює свою 

мрію і їде в Україну, де завершує свою кар'єру виступом у 

Львові 184 • 

184 Останнє танrо: життєпис Антона Дербіша. Рукопис, наданий авторові книги Лю
бою Паньків (Дербіш) під час інтерв'ю в Торонто 9 грудня 2012 р . 171 
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Колишні члени хору «Ватра» дуже влуч

но написали про нього: «Господь обдарував 

його гарним голосом милозвучного тембру 

та вродженою музичною культурою. Його 
інтерпретація пісень була ніжна і переко

нуюча. Незабутніми залишаються його пла

тівки і пісні композиції доктора Богдана 

Весоловського з Монтреалю, ностальгійно-
. . . 

сентиментального жанру, р1зноманпного зм1с-

ту і фолькльору» 185 • 

У грудні 1972 року у редакційній статті 
газети «Свобода» з' явиться фраза, яка надзви

чайно точно змалює їхню співпрацю: «Здаєть

ся, покійний Богдан Весоловський не споді

вався кращих інтерпретацій своїх настроєвих 

танr. Антін Дербіш проспівав з великим чут

тям< ... > «Лети, тужлива пісне», яке присутні 
прийняли грімкими оплескамю>186 • 

НесправдJІСена надія 

Активне клубне життя ледь не призвело 

до серйозних змін у житті композитора. У 

листопаді 1951 року .до Содбур на запрошен

ня Жіночого канадського клубу приїхала жур

налістка Мод Фергюсон, яка працювала на 

Канадському радіо в Оттаві. У розмові з нею 

Богдан Весоловський висловив побажання 

влаштуватися на роботу у військову розвідку 

або на канадському радіо. 

Наприкінці січня 1952 року Мод Фергю
сон озвалася і написала про те, що перший 

варіант працевлаштування відпадає через 

відсутність таких вакансій, а от щодо радіо, 

то вона запропонувала його кандидатуру ке

рівникові східноєвропейської служби, чеху за 

185 З передмови до альбому «Останнє танrо. Співає Антін 

Дербіш». 
186 Б/а. Імпреза АДУК в Ірвінгrоні в Ню Джерзі США // 

Свобода, 2 листопада 1972 р. 



походженням Вальтеру Шмолці. А згодом, у кінці лютого вона 

надіслала анкети для влаштування на роботу, які Весоловський 

заповнив і відправив до Монреалю 1 87 • 

4 березня він отримує у відповідь листа від Вальтера Шмол
ки, у якому його просили записати на радіостудії в Содбурах 

спеціальний тест (4- 5 хвилин читання українською мовою, ба
жано з української газети). Після одержання диска із записом 

у Монреалі Богдан протягом трьох тижнів мав отримати відпо

відь. Ситуація була обнадійливою. Однак рівно через два тижні 

прийшов лист з Монреалю, у якому сповіщалося, що вакансія, 

на яку він подавався, уже заповнена. Бонді знову опинився на 

роздоріжжі. 

Але на той час до Канади приїхали ще й матір Олени Весо

ловської - пані Олена Залізняк та брат Богдана Ярема. Ще восе

ни 1951 року родина Весоловських прийняла рішення продати 
будинок, кредит на який вони вже виплатили, та переїхати до 

Торонто. Без конкретних планів, а з надією, що щось там зна

йдеться. Але покупець - українська родина - знайшовся тільки 

навесні. Виручивши 1 О тисяч доларів за будинок, на початку 
травня родина Бонді вирушила до Торонто. 

Щоправда, Богдан не забуватиме про Содбури, і через рік, 

у червні 1953 року, складе пожертву на будівництво Народного 
дому у Содбурах, які вже стали для них дорогими. 

187 Весоловський Б. Листування з Мод Фергюсон та з керівництвом Канадського ра
діо. Тексти люб ' язно надані Ігорю Осташу Остапом Весоловським (з сімейного архіву 

Весоловськнх). 173 





Торонто. 

Через «Арку» -. 
до слухач1в 

Після Содбурів сім'я Весоловських пе

реїхала до Торонто, але в цьому канадському 

мегаполісі жила недовго, кілька місяців. Тут, у 

Торонто вже жив брат Богдана - Ярема з дру

жиною Ольгою, який за допомогою Бонді вла

штувався на роботу механіком-інспектором в 

компанії Massey Harris & Со. Сім'я оселилася 
на вулиці Дандас, і діти Остап і Юрко пішли 

до нової школи. Вони мали добру компанію 

Юрка-Ореста, сина батькового брата Яреми, 

який був однолітком з Остапом. 

Як згадувалося вище, до Торонто Богдан 

Весоловський приїжджав і раніше, бо саме тут 

була студія звукозапису «Віктор» (торонтонська 

філія), де він записував свої пісні. Вона розта

шувалася в одному з найкращих історичних 

готелів Торонто «Роял Йорю>, який ще назива
ли «королівським», бо один з поверхів готелю 

вважався офіційною королівською резиденці

єю. Саме тут під час своїх візитів до Канади 

зупинялася британська королева Єлизавета 11. 175 
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Альбом 

«Останнє танго. 

Співає Антін 

Лербіш» 

Тепер він належить мережі «Фермонт», яка, до 

речі, нещодавно відчинила двері свого готелю 

у Києві. Кілька років тому Королева Єлизаве

та 11 мала державний обід з прем'єр-міністром 
Канади Стівеном Гарпером у цьому торонт

ському готелі . 

Перебуваючи у Содбурах, Богдан Весо

ловський в один зі своїх приїздів до Торонто 

вступив до Асоціації композиторів, авторів та 

видавців Канади (САРАС), яка знаходилася за 

адресою Джордж Стріт, 132 (І 32, George St. ). 
Асоціація, створена у 1925 році, фактично за
ймалася охороною авторських прав, а також 

надавала право на публічні виступи. 

У Торонто також жила сім'я Антона Дербі

ша, і Бонді заходив до них у гості. Люба Пань

ків, дочка Дербіша, розповідала мені, що під 

час роботи над записом платівок композитор 

заїжджав до батька. «Згадую, як дискутували, 

хто важливіший - Шевченко чи Франко. Також 

вони зустрічалися на оселі «Союзівка», куди 

приїжджали художники Михайло Мороз, Яків 

Гніздовський, Едвард Козак та інші. Часто гра

ли у бридж» 1 88 • «Союзівка», мабуть, нагадува

ла чимось Черче чи Зелем'янку. Це було місце, 
. . . 

де могли спшкуватися творч1 люди, 1 значення 
«Союзівки» для поширення української куль

тури також варте окремого досшдження. 

Завдяки дружині Дербіша Дарії та доч

ці Любі Паньків було видано компакт-диск 

«Останнє танго. Співає Антін Дербіш», на 

якому звучать пісні Богдана Весоловського та 

Степана Гумініловича. Це видання здійснене 

з великою любов'ю, і треба вклонитися обом 

жінкам за їхню жертовну працю. Пригадую 

передачу Василя Глинчака на Львівському те

лебаченні у 2003 році про Антона Дербіша, у 

188 Інтерв'ю Ігоря Осташа з Любою Паньків (Дербіш), 

учасницею тріо «Троянда», 9 грудня 2012 р. у Торонто (Запис 
зберігається в приватному архіві автора книги). 



якій дочка Люба розповідала про своє дитин

ство. Тоді вона, слухаючи, як тато співає «До

браніч, люба» (слова з «Останнього танго» С. 

Гумініловича), думала, що це колискова тіль

ки для неї, для Люби. Але минув час, і вона 

у складі тріо «Троянда» сама співала це по

пулярне в українській діаспорі танго, разом із 

піснями Бонді. 

Весоловському судилося прожити в То

ронто неповний місяць. Несподівано надій

шов лист з канадського радіо, у якому його 

негайно запрошували на співбесіду (у Канаді 

кажуть «на інтерв'ю»), потім ще й зетелефо

нували. І він поїхав. Поїхав, щоб не поверну

тися. Через кілька днів подзвонив дружині, що 

залишається працювати на радіо в Монреалі. 

Сім'я не змогла відразу виїхати за Богданом, і 

лише коли діти закінчили шкільний рік, вони 

вибралися до Монреалю. На цей час вони 

прийняли рішення «викликати на допомогу» 

тещу з Монреалю. Так без Бонді дві жінки, 

теща і дружина, дві Олени - Олена Залізняк 

та її дочка Олена Весоловська у Торонто взя

ли на себе тягар відповідальності за сім'ю. 

Бонді у житті, мабуть, пощастило в тому, 

що він жив у оточенні сильних жінок. Його 
мама очолювала стрийську філію «Союзу 

Україною>, а його теща - Олена Залізняк очо

лювала СФУЖО - Світову федерацію україн

ських жіночих організацій. 

Вона також народилася на тодішній Стрий

щині, в селі Сенечів, 21 березня 1886 року у 
родині о. Юліяна Охримовича. Цікавою є істо

рія з її днем народження. Її батько, отець Юлі
ян на радощах забув записати факт народжен

ня власної дочки у парафіяльну книгу. Виявив 

він це лише при складаню р1чного звіту, і тому 

вписав її дату народження лише січнем 1887-
го. Вчилася вона в Стрию, а потім у Львові, де 

Олена Залізняк 

- президент 
СФУЖО 
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Олена Залізняк 

з сином Юліаном 

Залізняком та 

дочкою Оленою 

Весоловською 

екстерном закінчила гімназію (1905), а згодом 
і Львівський університет зі ступенем магістра 

філософії. Після закінчення студій вчителювала 

у дівочій гімназії Сестер Служебниць. У 1911 
році вона одружилася з Миколою Залізняком, 

нащадком славної козацької династії Залізняків, 

яка втекла на вільні землі на півдні України. 

Тому він народився в Криму, у Феодосії. Ми

кола Залізняк є дуже відомою постаттю в істо

рії української дипломатії. У 1918 році він брав 
участь у мирних переговорах у Бресті (Берес

тю Литовському) як «дорадник від українських 

справ для австрійської делегації». Про це він 

написав у книзі, присвяченій цим переговорам. 

У 1919-1920 роках він був послом УНР у Фін
ляндії, у 1920-1921 - послом УНР у Австрії. З 

1921 року перебував на еміграції, був професо

ром Українського вільного університету в Пра

зі. "'! 1945 році Миколу Залізняка заарештували 
радянські спецслужби в американській окупа

ційній зоні та засудили на 15 років. Помер він 
у тюрмі орієнтовно у 1950 році десь на півдні 
України (у Миколаєві або Одесі). 



Олена Залізняк, перебуваючи разом з чоловіком у Фінляндії, 

багато контактувала з жіночими організаціями північної Європи, 

домагаючись участі українських делегацій у міжнародних фору

мах жіночих організацій. Живучи у Відні, вона була головою 

Українського жіночого союзу та української секції Ліги миру і 

свободи. Повернувшись, працювала у Львові директоркою фа

хової школи при кооперативі «Труд», у «Союзі Україною> і була 

членом редакційної колегії жіночих журналів «Мета» і «Нова 

Хата». Як згадувалося вище, під час війни вона працювала пе

рекладачем зі слов'янських мов при австрійській пошті у Відні. 

Емігрувавши до Канади, вона активно включилася в працю Ор

ганізації українок Канади ім. О. Басараб і була її головою. Після 

смерті Олени Кисілевської з 1956 року стала головою СФУЖО, 
а з 1957 року була членкою Президії Світового конгресу вільних 
українців (СКВУ). Померла 12 червня 1969 року в Монреалі. 

У домашньому архіві Весоловських збереглися унікальні 

світлини з історії українського жіночого руху. На одній з них 

ми бачимо трьох визначних діячок - Ірину Павликовську, Оле

ну Кисілевську та Олену Залізняк на нараді СФУЖО 5-9 лю
того 1952 року в Оттаві. Дві з них головували у СФУЖО. Це 
Олена Кисілевська, яка 1948 року очолила Світову федерацію 
українських жіночих організацій, та Олена Залізняк. 

У Торонто Бонді співпрацював з українською книгар

нею «Арка». Остап Весоловський згадує про зустрічі батька 

з Степаном Рошком, який був одним із засновників книгарні 

«Арка». Її відкрили в Торонто на густо заселеній українцями 
вулиці Батерст у 1950 році, але потім книгарня розширилася 
і переїхала на вулицю Квін. Партнерами Степана Рошка були 

Володимир Кліш та Петро Яцик, який згодом вийшов із за

сновників. Власники «Арки» (С. Рошко і В . Кліш) були також 

одними з ініціаторів створення кредитної спілки «Будучність», 

надзвичайно важливої для українського життя фінансової ін

ституції. 

Платівки, випущені «Аркою» (Нью-Йорк - Торонто), по
пуляризували українську музику, але видавалися записи пере

важно тих музикантів, хто працював на заході , у США і Канаді. 

Всього було випущено понад 1 ОО платівок різних музикантів. 
В «Українській енциклопедії» є згадка про те, що «З 1950-х 

популярними були теж довгограйні перевипуски або й нові дис- 179 
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Нарада 

СФУЖО 5-9 
лютоzо 1952 р. 
в Оттаві. Ірина 

Павликовська, 

Олена Кисілевська, 

Олена Залізняк. 

Внизу - їх 

автоzрафи 

на звороті фото. 

• " j; U 

дL.EXANPER дRТ SТUDIO СО. 
OTTдWJA., ONJ . 

ки танцювальної музики та естрадного жанру 

оркестри «Амор» Б. Гірняка з участю І. Раков

ського та репертуаром танr І.Весоловського» 189 • 

У співпраці з «Арка рекордз» у серії «Бібліо

тека» Богдан Весоловський видавав свої ноти 

у стилі тих же чотиристорінкових метеликів, 

які були простими в оформленні і відрізня

лися лише кольором обкладинки. Ціна тако-

189 Звукозаписи// Енциклопедія Української Діаспори. Спо

лучені Штати Америки (http://eudusa.org/index.php?title=Sound _ 
Recor°/oC2%ADdings). 



го одного метелика була цілком прийнятною 

- 50 центів. Пісні були аранжовані так, «що 
їх можна грати на фортепіяні, гармонії і гі

тарі . Для сольоспіву поданий повний текст 

пісень» 190 • Всього у цій серії вийшло близько 

тридцяти шсень композитора. 

І, нарешті, саме у Торонто (а згодом та

кож у Львові) було створено «Товариство при

хильників музики Весоловського». 

190 Цит. за текстом на обкладинці видань. 

Під час Конzресу 

СФУЖО вНью

Йорку 1959 р. 
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Монреаль. 

Керівник української 

секції Сі-Бі-Сі 

Сі-Бі-Сі або Це-Бе-Це 

Ідея створити канадську радіокомпанію ви

никла ще далекого 1929 року саме через вплив 
американського радіо, який тоді поширювався 

на Канаду. У 1932 році було організовано Дер
жавну ком1соо з питань радюмовлення, а вже 

1936 року була заснована канадська радіоком
панія Сі-Бі-Сі на зразок британської Бі-Бі-Сі. 

Мовлення велося двома мовами - англійською 

та французькою, а також 8 мовами аборигенів. 
Крім того, було створено міжнародну секцію, де 

мовлення велося 9 мовами, включно з україн
ською. 

Українську секцію засновано у 1952 році. 
У газеті «Свобода» за 27 червня 1952 року у 
розділі «Хроніка українського життя» була 

опублікована інформація «Обсаджено укра

їнський відділ «Голосу Канади», у якій пові

домлялося, що «український відділ вже має 

визначений персонал. До редакційного скла- 183 
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Канадська 

радіокомпанія 

(Сі-Бі-Сі) 

ду мали б увійти: Б. Панчук, Р. Шульгин, Д. 

Кислиця, Весоловський і Сальський». 191 Тут 

працювало багато науковців, літераторів . 

Серед них - Роман Олійник (Рахманний), 

письменник, публіцист, член НТШ, який 

народився, до речі, недалеко від Стрия, в 

с. Піддністряни нинішнього Жидачівського 

району (мені свого часу випала дуже відпо

відальна місія підтримки будівництва серед

ньої школи у Піддністрянах, і педколектив 

школи тод1 порушив клопотання про при

своєння школі імені братів Олійників, їхніх 

земляків). Доктор Роман Рахманний також 

багато писав і про творчість Весоловського. 

У своїй статті «Коментар про мову калино

ву» він наголошував: «Найбільш промовис

тим виявом нашого національно-особистого 

«Я» була і є наша пісня. Вона на різні лади 

показує мистецькі обдарування нашого на

роду. Вона зберігає живучість у найтяжчі 

століття неволі - коли переважна більшість 

191 Б/а. Обсаджено український відділ «Голосу Канади» // 
Свобода, 27 червня 1952 р. 



наших предків загубила власну історичну 

пам'ять - українська пісня була єдиною са

мооборонною зброєю нації, що страждала 

амнезією» 192 • 

ІЦе один колега композитора - доктор 

Марко Антонович, народжений у Києві, був 

організатором українського наукового життя 

в діаспорі, членом НТШ, президентом Укра

їнської вільної академії наук. У статті «Бог

дан Весоловський (В 1 О-ті роковини смер
ти)» він так написав про композитора: «Му

зичні досягнення Весоловського оцінювали 

по-різному: одні їх хвалили, інші ганили, 

але багато їх виконували, не лише зі сцени, 

але й приватно зійшовшися, як це наша мо

лодь тут називає на «партії». А цей широкий 

успіх серед молоді чи не найбільше радував 

композитора, який стільки часу і труду ви

тратив на те, щоб заповнити одну відчутну 

прогалину в українській музиці» 193 • 

192 Рахманний Р Коментар про розмову калинову // 
Свобода, 16 липня 1970 р. 

193 Антонович М Богдан Веселовський (В 10-ті роковини 
його смерти) //Новий шлях, 21 листопада 1981 р. 

Орест Павлів 

у своєму 

монреальському 

будинку 
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Працівники 

української секції 

Сі-Бі-Сі Роман 

Олійник, Орися 

Судч.ак, Марко 

Антонович, Боz

дан Весоловський, 

Левко Гусин, 

Славка Мак

симків, Омелян 

Бачинський 

Орест Павлів, мовознавець, викладач 

української мови і культури в Оттавському 

університеті, прийшов у секцію 1967 року 
і чотири роки працював з Весоловським. У 

своєму інтерв'ю він поділився своїм вра-. . . 
женням вщ сшвпращ з композитором, ска-

завши, що той «був завжди толерантний 

і люб'язний, був нам як батько. Був дуже 

скромним і ніколи не нав 'язував нам на радіо 

своєї музики» 194 • 
В українській секції працювали також 

композитор Юрій Фіала, актор Володимир Ра

євський, поет Левко Гусин, який часто писав 

про творчість композитора. Саме під впливом 

Бонді цей, тоді молодий журналіст з Кривого 

Рога, почав писати вірші 1 95 • 

Богдан Весоловський починав у Сі-Бі

Сі як диктор-продюсер української секції, 

на перших порах його чекав тримісячний 

випробувальний термін. На цій посаді його 

194 Інтерв'ю з Орестом Павлівим, записане 4 грудня 2012 
року у Монреалі. Відеозапис знаходиться в приватному архіві 

автора книги. 

195 «Вечір пісні і слова», проведений Організацією 

українок Канади ім. О.Басараб у грудні І 983 року. Стенограма 
Олени Весоловської (з сімейного архіву Весоловських). 



річна зарплата складала 3700 доларів. Через 
. . . 

кшька роюв вш став головним продюсером, 

а з 1959 року - очолив українську секцію. 

Разом з високою посадою прийшла й велика 

відповідальність. Уже в перші місяці роботи 

на новій посаді його чекало серйозне випро

бування. 

Тиха революція 

За час перебування Богдана Весоловсько

го на Сі-Бі-Сі мовлення української секції роз

ширилось з 14 до 60 годин на тиждень. Бонді 
жив Україною щодня, був добре обізнаний з 

усіма подіями, що там відбувалися. Крім того, 

з України на студію слухачі писали листи, з 

якими був постійний контакт. 

Він був трудоголіком, дуже рано приходив 

на роботу і завершував її за потребою. Завжди 

працював у вихідні дні, і навіть у святкові. За 

час роботи у нього залишились невикориста

ними 220 днів відпустки. 
Але не все було таким безхмарним. За

вдячуючи Оксані Сеньків, великій популя-

От би на літо 

в Крим! Левко 

Гусин, Роман 

Олійник, Боzдан 

Весоловський. 

187 



188 

Автоzраф присвя

ти І. Судчак на 

альбомі «Мрії» (2 
ч.ервн.я 1970 р.) 

ризаторці творчості Весоловського у Мон

реалі, у мої руки потрапила платівка «Мрії» 

з автографом композитора і присвятою Ірині 

Судчак. На ній було написано : «На згадку 

про тиху революцію та бурхливі дні на Це

Бе-Це». 

Мене зацікавило, що ж то була за «тиха 

революція». Виявилося, що це була жорстка 

дискусія з керівництвом радіостанції проти 

скорочення української секції. Вона завер

шилася «тихо і безкровно» перемогою укра

їнської редакції. Звичайно, тут було багато 

нюансів, пов' язаних з іншими секціями, чи у 

спілкуванні з адміністрацією. Але й тут Богдан 

Весоловський проявив свою дипломатичність, 

і їхня позиція знайшла розуміння в керівни

цтві компанії. «Тиха революція» завершила

ся ... листом від директора Міжнародної служ
би Ч. Делафілда щодо розв'язання «робочої 

дискусії», датованим 17 березням 1959 року, 
а сам Весоловський одержав додатково два 

тижні оплачуваної відпустки. У такий спосіб 

українська редакція отримала нагоду зробити 

Україну ще ближчою для світу та наблизити 

світ до України. 

Через багато років, а точніше - у 2009-му 

на Сі-Бі-Сі виникла ще одна «революційна си

туаціЯ>>, коли було прийнято рішення закрити 

українську секцію. Але цього разу намагання 

української громади у Монреалі відновити ро

боту секції виявилися марними. 



Перші музичні записи на Сі-Бі-Сі 

З серпня 1953 року у студії Міжнародної 
служби канадського радіо було записано три 

пісні Богдана Весоловського, які докорінно 

відрізняються від його «содбурзького» періо

ду, наповненого, в основному, танцювальни

ми мелодіями з власними текстами. Це були 

«Сонячні кларнети» на слова Павла Тичини, 

«Літо» на слова Олекси Слісаренка та «Ро

манс» на слова Тодося Осьмачки. 

«Сонячні кларнети» були справжнім «кла

сичним» вибухом композитора, достойним 

оперної сцени, згустком експресії і драматиз

му. Свого часу П. Тичина написав свою збір

ку, перебуваючи в епіцентрі революційних по

дій, і це був український маніфест символізму. 

Тоді заговорили навіть про нову «світоглядну 

естетичну концепцію» П. Тичини і називали її 

«кларнетизмом». Цю нову «революційну» ес-

Запис у студії 

еве 
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Бас -бандурист 

Володимир Мата 

у своїЙ домашній 

студії (Монреаль) 

тетику відчув і передав у своєму прочитанні 

Богдан Весоловський. Тут дійсно «біжать світи 

музичною рікою» й «акордяться планети»: 

І стежив я, і я веснів, 

акордились планети, 
. . 

нав1к я взнав, що ти не гнш, 

лиш СОНЯЧНІ кларнети. 

Надзвичайно настроєве, тепле і світле 

«Літо» було поверненням до Олекси Сліса-
. . 

ренка, до реч1, також «симвошста>>, творче 

життя якого обірвалося у 1937-му на Солов

ках (в урочищі Сандормох), і поезію якого 

він дуже цінував . Пісня, написана у 1938-му 

році у Львові, звучала під авторський аком

панемент на фортепіано, але так і напрошу

валося тут звучання арфи. 

«Романс» Тодося Осьмачки, поета, який 

також пройшов через символізм і експресіо

нізм, є дуже близьким до народної традиції, 

тут «вітер гойда на могилі у житі довічну 

журбу» . Інтонаційно він вийшов дуже туж

ливим твором. 

Але всі три пісні були своєрідним повер

ненням до академічної музики. Тут у ньому 

зазвучало його класичне «ero», яке нарешті 



виплюснулося назовні, засвідчивши всю 

глибину його композиторського потенціалу. 

Складалося враження, що з композитора на

решті спав вантаж надзавдання - творення 

української естрадної музики, і він скучив за 

камерністю, за експериментом, за глибокою 

амплітудою. 

Дві пісні - «Сонячні кларнети» та «Ро

манс» - записав молодий бас-бандурист Воло

димир Мота, який разом з дружиною Марією 

Колянківською емігрував з Англії до Канади, 

в Монреаль у 1952 році. Він часто виступав і 

співав з бандурою на концертах, а згодом по

знайомився з Богданом Весоловським, який 

вже працював на канадському радіо. На про

позицію записати дві композиції Весоловсько

го люб'язно погодився. У записі брав участь і 

сам композитор, він акомпонував на фортепі

ано. Володимир Мота також згадує, що тоді 

отримав від «Радіо Канади» дві оригінальні 

платівки, які він передав у 1990-х роках до кі

нофотоархіву у Києві. Згодом він наспівав ще 

дві пісні, але вже з оркестром - «Усміх» на 

слова Ярослава Масляка та «Чар карпатських 

гір» (слова Б. Весоловського ). Їхня співпраця 
далі не продовжувалася з дуже банальної, на 

перший погляд, причини. Володимир Мота 

пояснює це тим, що він отримав роботу на 

авіаційному заводі, де працював по змінах, і 

практично не мав вшьного часу для музики. 

Тоді неможливо було прогодувати родину од

нією лише музикою, треба було мати постійне 

місце роботи196 • Через багато років я, будучи 

в іпостасі Посла України в Канаді, запрошу 

славного бас-бандуриста на концерт в Оттаві, 

присвячений Дню Незалежності України, і це 

буде перше наше знайомство. 
І% Інтерв'ю Ігоря Осташа з Володимиром Мотою 5 грудня 

2012 року у Монреалі. Відеозапис знаходиться в приватному 
архш1 ат-ора книги. 191 
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Мирооzава 

Вербицька 

Третю пісню Весоловського «Літо» заспі

вала Мирослава Вербицька, або Мирося, як її 

тоді називали. З цією співачкою, як і з Анто

ном Дербішем, композитора пов'язує тривала 

творча сшвпраця, що розпочалася записом 

платівок на 78 обертів (на такій плиті було дві 
пісні) на початку 1950-х (одну з таких платі

вок з танго «Серце» я зберігаю у власній ко

лекції). 

Співпраця Бонді з Миросею Вербицькою 

розпочалася у другій половині 1952 року. А у 
травні 2005 року співачка написала короткий 
спомин, у якому розповіла про те, як вони 

познайомилися: «У студії «Радіо Канади» за 

фортепіано сидів наш улюблений композитор 

«Бонді» Весоловський, загублений у своїх 

творах. У даний час, як умовлено, заходжу в 

студіо і чую милозвучний акомпанемент до 

вальсу "Всі мої мрії''. Приспівую до легкої ме

лодії, і композитор мені каже: "Добрий звук, 

надається голос. Ось слова". Співаю пісню та 

після кількох хвилин пан Весоловський каже: 

"Записуємо на наступний тиждень". Ось такі 

мої перші спомини про пана Весоловського. 

У супроводі найкращих професійних монре

альських музикантів, де сам композитор грав 

на фортепіано, записали у студії "RCA Victor" 
мої перші звукозаписи "Всі мої мрії" та танго 

"Як тебе не любити". Ці пісні здобули велику 

популярність у Північній Америці. У наступ

ні роки я записала пісні "Щоночі", "Згадай", 

"Прийди", "Сині очі" та дуже популярне тан

го "Серце". Ці пісні гралися на забавах, балах, 

весіллях та радіопередачах, які передавалися 

навіть в Україну» 197 • 

Цей надзвичайно світлий спомин передав 

197 Вербицька М Спомин про Богдана Весоловського. 
Рукопис, датований 27 травня 2005 року, переданий автору 

книги Тарасом Кулішем під час інтерв'ю з ним у Монреалі в 

листопаді 2012 року. 



мені бас-баритон Тарас Куліш, оперний спі

вак, який співав на сценах США, Канади, За

хідної Європи, і який активно пропагує твор

чість Богдана Весоловського . На його персо

нальному сайті можна послухати його власне 

виконання пісень композитора. Тарас Куліш 

розповів мені, що його мама - сестра Мирос

лави Вербицької, і що він виріс на піснях Ве

соловського, часто слухав тету Вербицьку під 

час записів у студії. Вона мала дуже дзвінке 

сопрано. Він згадує: « .. .Перша пісня, яку вона 
записувала, - це були "Всі мої мрії". Вона тоді 

мала 17 (!) років . Весоловський сам грав на 

фортепіано. Стиль був - імпровізація, нот тоді 

не було, і не було ніяких аранжувань». Тарас 

вважає, що «найкращі пісні Весоловського -
це пісні на його власні слова. І багато його 

пісень є дуже патріотичними, вони беруть за 

серце»19s. 

І на завершення нашої розмови він розпо

вів про свій власний досвід співпраці з твар-

198 Інтерв 'ю Ігоря Осташа з Тарасом Кулішем 4 грудня 
2012 р. у Монреалі. 

Оперний співак 
Тарас Куліш під 
час інтерв'ю у 
Монреа.л~ 
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Платівка 

«Серце». Співає 

МироСJtава 

Вербицька 

«На здоров'я». 
Платівка 

на 78 обертів. 

чістю Б. Весоловського: «Я почав співати його 

пісні 1 О років тому у Ванкувері на концерті . 

Слухачі були неукраїнці. Я вирішив співати 

кілька пісень Весоловського. І публіка цілком 

"здуріла". Музика його - феноменальна»199 • 

Коли розпочався випуск нових довго

граючих платівок на 33 з третиною оберти, 

то її «Серце» увійшло у платівку «Русалки 

рекордз» під назвою «Дві зіроньки» (за на

звою однойменної пісні В. Тритяка), де були 

не тільки пісні Б . Весоловського. Ще дві пісні 

М. Вербицької - танго «Як тебе не любити» 

і вальс «Всі мої мрії» увійшли в альбом «Як 

тебе не любити», випущений «Русалкою ре

кордз» у 1962 році. Це була друга довгогра
юча платівка композитора після «Альбому 

пісень Б. Весоловського», записаного з орке

стром І. Піжука-Романова тією ж «Русалкою 

рекордз» у 1956 році. 
Крім того, на платівці «Як тебе не люби

ти» було п'ять пісень у виконанні А. Дербі

ша - вальс «Вина, вина, дівчино», фокстрот 

«Ти з любови собі не жартуй» та три тан

го - «Було не тужити», «Бували дні» та «Чи 

справді?», дві пісні Т. Косач - «У горах» 

(на слова В. Ткаченко) і «Як знайдеш ти ко

гось», а також дві «інструменталкю> - вальс 

«Шуміли верби» та полька «На здоров'я». У 

цьому альбомі вміщено і славнозвісну «Па

раску», про яку М. Антонович написав, що 

це була пісня з першої його творчості, коли 
. . 
вш «мав замилування до легкого жанру" . І в 

музиці цінив легкість і мелодійність»200 • Її 
виконував ще один наш славний земляк Ва

силь Тисяк, уродженець села Велдіж (нині 

Шевченкове поблизу м. Долини). Він студі-

199 Інтерв'ю Ігоря Осташа з Тарасом Кулішем 4 грудня 
2012 р. у Монреалі. 

200 Антонович М Богдан Веселовський (В 10-ті роковини 
його смерти). 



ював в Мілані, Варшаві й Празі, був актив

ним учасником УСС та УГА, прекрасно спі

вав стрілецькі пісні, часто виступав з кон

цертами в Стрию. З 1941-ого по 1944-ий рік 

Василь Тисяк - тенор Львівської опери, де 

недовго працював разом з Леонідом Яблон

ським. Йому аплодували Варшава і Прага, 
Відень і Мадрид, Брюссель, Париж та Бар

селона. Василь Тисяк співав на десяти мо

вах, був зайнятий у 56 операх. У 1951 році 
він емігрував до Канади, де активно співп

рацював зі своїм краянином Весоловським. 

Крім «Параски», він виконував «Не плачте 

рожі» , «Мов поцілунок сонця», «Ти і твої 
. . . 

чорю оч1» та ш. 

А у 2012 році я знову почув, як Тисяк спі

ває пісні Бонді. У найкращому українському 

ресторані «Золотий лею> у Торонто разом з 

«Четвертою хвилею» та її керівником, а заод

но і власницею ресторану Анною Кисіль ми 

проводили вечір «Прийшов вже час», присвя

чений творчості Богдана Весоловського. Пісні 

композитора співали Наталя Кулініч-Колач, 

Діана Пліхтяк, Тарас Пуняк ("Золота ліра"), 

Ваш покірний слуга, Дейдрі з острова Санта 

Лючія та... Олексій Ти сяк, син того самого 

Василя Тисяка. 

· Студіо «Віктор» 

У спогаді Мирослави Вербицької йдеться 

про «Студіо Віктор», де Бонді записував свої 

пісні. Я вирішив знаИ:ти цю студію у Монреа

лі. І цей будинок виявився Музеєм радіохвиль 

Еміля Берлінера, чиє ім'я тісно пов'язане з 

Монреалем. Він був винахідником мікрофона, 

і в 1888 році першим збудував грамофон та ви
готовив плапвку. 

З Німеччини вчений емігрував до США, 

Перша 

довzоzраюча 

платівка -
Альбом пісень 

Б. Весоловськоzо 

(1956 р.) 

<іЯК тебе не 

любити» - друzий 

домоzраючий 

альбом 

Б. Весоловськоzо 

(1962 р.) 195 
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Так виzлядала 
студія «Віктор>> 

у перші роки 

Студія «Віктор» 
у Монреалі, 

де записував 
свої пісні 

Б. Весоловський 



а згодом переїхав до Монреалю і тут збуду

вав фабрику для виробництва грамофонів та 

платівок . Згодом цю фабрику поглинула ре

кордингова компанія «Віктор», яка будує на 

вулиці Лякас у Монреалі модерну студію. Це 

було підприємство, оснащене за «останнім 

словом техніки» . І саме тут записував свої 

платівки Богдан Весоловський. Дещо пізні

ше у цьому ж будинку працювала «втаємни

чена» група, яка, починаючи з 1958 р. роз
робляла перший канадський супутник. У цій, 

тепер вже історичній будові на вулиці Лякас, 

у 1995 році і було відкрито Музей радіохвиль 
Еміля Берлінера. 

Компанія мала кілька філій, і одна з них 

знаходилася в Торонто. Тому для Богдана 

Весоловського , перші платівки якого були 

записані у торонтській філії, це вже була 

«рідна звукозаписуюча домівка». У студії я 

побачив прекрасний рояль, і мені подума

лося, що, мабуть, саме за цим роялем сидів 

композитор. І я не міг відмовити собі на

грати «Прийде ще час», як це було майже 

шістдесят років тому. Я дійсно переконався 

в тому, що з технічного боку на той час за

пис був найвищої якості. І, як правило, до 

запису запрошувалися найкращі на той час 

музиканти. Знай наших! 

Грамофон Еміля 
Берлінера у студії 
«Біктор» 
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Сертифікат про 

zромадянство 

Канади 

(1955 р.) 

Для того, щоб уявити собі розмах і обсяги 

випуску платівок у той час, давайте погляне

мо з Вами на рекламу видань «Арки» у газеті 

«Свобода» за вересень 1954 року. Там ми по
бачимо такий перелік платівок з музикою Бог

дана Весоловського: 

«Заграй мені», «Ніччю»; 

«Чи знаєш ти», «Ти з любови собі не 

жартуй»; 

«Шуміли верби» (в'язанка вальсів), 

«Як ми покохались»; 

«Серце», «На здоров'я» (полька)201 • 

На таких платівках було дві пісні, і ко

штувала вона 1 долар 25 центів. А першу 

рекламу першої довгограючої платівки «Аль

бом пісень Богдана Весоловського» (солісти 

А.Дербіш і О.Тихнович) я побачив у «Свобо

ді» за травень 1956 року. Правда й коштувала 
вона 4 долари 95 центів. Там же рекламували 
й «старіший формат»: 

«У горах» (Тамара Косач), «Вина, вина 

дівчино» (Антін Дербіш); 

«Як знайдеш ти когось» (Тамара Ко

сач), «Бували дні» (Антін Дербіш)202 • 

201 Б/а. «Хлопці підемо! Лента за лентою".». 
202 Б/а. Бандуристи на платівках! Нові платівки «Арки» // 

Свобода, 24 травня 1956 р. 



Весоловський - пілот-офіцер 

2 квітня 1955 року у житті Весоловсько-
. . 

го сталася переломна подІя - шсля шести 

років перебування у Канаді він отримав ка

надське громадянство. До того його робота 

на державній службі була швидше винятком 

з правил, і лише його інтелект і дипломатич

ність у стосунках з людьми були основними 

переконливими аргументами для роботодав

ців. Але відразу ж у нього з'являються нові 

громадянські зобов'язання, які, зрештою, до

помагають йому здійснити його мрію. В од

ній із своїх анкет Весоловський написав про 

своє зацікавлення авіацією . І навіть одним з 

варіантів працевлаштування він бачив працю 

у розвідці Королівських повітряних сил, він 

подавався на цю роботу, однак без успіху. 

Але до Королівських повітряних сил 

вш все-таки потрапив. Отримавши грома-
. . . . 

дянства, ВІН через два мІсяц1 як резерВІст 

поступив на службу пілотом-офіцером і у 

такий спосіб виконав свій громадянський 

обов'язок, про що й отримав відповідний 

сертифікат, який засвідчив, що з 27 червня 
1955 року по 1 вересня 1956 року він служив 
пілотом-офіцером Королівських повітряних 

сил . А згодом йому вручили ще й документ 

про присвоєння звання пілота-офіцера за під

писом самої королеви Єлизавети П. 

Крім того, ще 1953 року Весоловський 
вступив до Українсько-канадського легіону 

імені гетьмана Івана Мазепи у Монреалі . Ка

надський легіон - це громадська організація 

ветеранів, яка має свої філії у різних містах 

Канади. І серед патронів Канадського легіо

ну є один із найславніших українців Канади 

- Пилип Коновал, герой Першої світової ві

йни. Він був нагороджений найвищою бри-

Паспорт 

zромадянина 

Канади 
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Сертифікат 

пілота -
офіцера Боzдана 

Весоловськоzо, 

підписаний 

Королевою 

Єлизаветою 

ганською нагородою - Хрестом Вікторії. До 

реч1, при зустр1ч1 з кавалерами цього ордена 

британські королі мають першими віддавати 

їм честь. 

1960: «Марічка» і «Намалюй мені ніч» 

У газеті «Вільне слово» за 28 травня 1960 
року з'явилася рецензія на «дві нові платівки 

легкої танцювальної музики з баритоновим та 

сопрановим солями» Богдана Весоловського 

під назвою «Прослухаймо платівки»203 • Вони 

побачили світ у видавництві «Ехо рекордс», і 

їх можна було купити на книжкова-музичній 

гуртівні «Базар» у Монреалі . 

Три з чотирьох пісень написані на тек

сти поетів з України - М. Ткача («Марічка»), 

М. Петренка («Намалюй мені ніч») та В. Тка

ченко («Не питай»). Як пише автор рецензії, 

«усі три тексти далекі від дотеперішнього 

шаблону доморобних текстів і вносять у піс

ні подих справжньої непідмінкової поезії». 

А текст Б. Нижанківського «Катеринка», на 
. . . 

думку автора, є «орипнальним, 1з своєрщним 

кольоритом львівської вулиці» . Автор харак-

203 Б/а. Прослухаймо платівки // Вільне слово, 28 травня 
1960р. 



теризує музику Весоловського як «основану 

на чуттєвих моментах, просту і гармоній

ну, так, що раз заслухана мелод1я засвою

ється дуже легко, і вам навіть важко від неї 

відв'язатися»204 • Окрім баритона Антона Дер

біша із «оксамитно-м'яким голосом», на цій 

платівці звучить молода дебютантка - сопра

но Роксоляна Росляк. 

Ці дві платівки-сингли мають дві родзин

ки, на яких хочеться особливо наголосити. 

Першою особливістю є поява одразу двох пі

сень, назви яких були дуже добре знайомими 

в Україні. Це надзвичайно популярні твори, 

один з яких - «Марічка» Степана Сабадаша 

- сприймався як народна пісня, яку часто спі

вали за столом. А другий - «Намалюй мені 

ніч» на музику Мирослава Скорика - був сво

єрідним «шлягером», який часто звучав на ра

діо та телебаченні і навіть виборював звання 

найкращої пісні року. Особливо яскраво пісня 

звучала у виконанні Софії Ротару. 

Цікаво, що поет Микола Петренко напи

сав текст «Намалюй мені ніч» десь на зламі 

1959- 1960 років, і невдовзі, тобто на початку 

1960-го, М. Скорик написав музику205, отже, . . . . 
вщстань м1ж створенням сшв до шсю 1 музи-

. . . 
ки складає кшька м1сяцш. 

У Канаді більше відомим був варіант 

Богдана Весоловського, «для декого він пере

важав глибшим розкриттям ліричного заду

му, пов'язаного із жертовністю молодих сер

дець, які лаштувалися "вилітати у путь, щоб 

згоріть»206• 

Автор слів Микола Петренко згадував: 

«При нашій зустрічі вже сам Богдан Весо-

204 Б/а. Прослухаймо платівки. 
205 Житкевич А. Прийшов час згадати Богдана 

Весоловського // Свобода, 15 травня 2009 р. 
206 Петренко М Пісня з Канади від Богдана 

Весоловського. 

Сертифікат 

пілота - офіцера 

Королівських 

повітряних сил 

Канади 

Пілот - офіцер 

Королівських 

повітряних сил 

Боzдак Весоловський 
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ловський так пояснював мені, чому він взяв

ся за написання цієї пісні, знаючи вже про 

популярність Скорикового варіанту «Ночі»: 

йому видавалося, що не на повну силу ви

користано можливості підтекстової колізії 

офірування найдорожчим заради ідеї світла і 

правди. Тобто для нього було очевидним, що 

мова йде про дисидентську молодь шістдеся

тих років, яка справді ладна була жертвува

ти собою - що й було переконливо доведено 

розгромом тогочасного молод1жного твор

чого середовища, численними арештами та 

судами. І посміхнувся: його сини твердять, 

що батькова пісня точніше відображає дійсні 

реалії, то й вважають її кращою ... »207• 

Історія пісні «Марічка» є також дуже ці

кавою. Молодий поет Михайло Ткач напи

сав свій перший вірш ще студентом-медиком 

на практиці у гірському селі Путилі для 16-
річної Марічки Киселиці, яка тоді працювала 

кухаркою у райлікарні (бо пообіцяла, що буде 

краще годувати). Він і став першою піснею, 

яка згодом стала народною: 

В ' ється, наче змійка, 
Неспокійна річка, 
Тулиться близенько 
До підніжжя гір. 
А на тому боці -
Там живе Марічка, 
В хаті, що сховалась 
У зелений бір. 

Будинок народної творчості оголосив 

конкурс на найкращу музику до вірша. На 

конкурс надійшло сорок варіантів, а вибрали 

мелодію студента Чернівецького музичного 

училища Степана Сабадаша, згодом Нродного 

артиста України. Це сталося 1953 року. Але 
згодом «Марічку» заборонили на п'ять років, 

207 Петренко М Пісня з Канади від Богдана 

Весоловського. 



хоча пісня вже звучала всюди208• За творчим розмахом обидва 

композитори дещо подібні. Степан Сабадаш після «Марічки» 

написав ще кілька пісень, які також стали майже народними, зо

крема «Пісня з полонини» на слова Олени Пономаренко та «Очі 

волошкові» на слова Анатолія Драгомирецького. Він так само 

легко, як і Богдан Веселовський, творив музику. Про «Марічку» 

він згадував: «Вірші схвилювали, доки біг додому, в голові вже 

зароїлась мелодія. Музика лягала легко, як туман на долину»209• 

А про «Очі волошкові» він говорив, що просто поруч були ве

ликі голубі очі молодої дівчини, які й спонукали до народження 

твору: 

Ой ви, очі волошкові, 
Мов троянди пелюстки, уста ... 
Стан твій ніжний, смерековий, 
Ти - веснянко моя чарівна .. . 

Але між двома композиторами була й суттєва різниця. Са

бадаш творив на рідній землі, де «лиш перейдеш Черемош, сам 

співаєш, душа прагне»210, а Весоловський творив далеко від 

батькової хати, у чужомовному середовищі. На той час він вже 

був у Монреалі, мав змогу слухати тогочасні українські шля

гери, в тому числі й «Марічку». Що спонукало його написати 

ще одну пісню, залишається загадкою. Будемо вважати, що це 

був сорок перший конкурсний варіант, який пошта не змогла 

вчасно доправити до райцентру. Але пісня виграла конкурс у 

Канаді. Нову «Марічку» заспівав Антін Дербіш, і вона зажила 

своїм життям і стала популярною серед діаспорних українців. 

Користувачі YouTube мають змогу слухати «Марічку» у вико
нанні канадського гурту «Рушничою>211 • 

Сабадашеву «Марічку», так само, як і «Очі волошкові» по

ніс у світ Дмитро Гнатюк. Доля розпорядилася так, що у Мон

реалі відбудеться зустріч Богдана Весоловського і Дмитра Гна

тюка, але про це - дещо шзюше. 

І ще одна особливість цієї платівки, яка мені особисто «гріє 

душу» - це була співпраця «двох метрів», «двох маестро». Усі 

чотири пісні записані у супроводі оркестру Леоніда Яблонсько-

208 Фещук Н. «Марічку» Михайло Ткач присвятив дівчині, що досі живе в Путилі // 
Високий замок, 7 квітня 2007 р. (http://archive.wz.lviv.ua/articles/55733). 

209 Нечаєва П. «Та нехай сміється неспокійна річка ... » // Доба, 20 травня 2003 р. 
210 Нечаєва П. «Та нехай сміється неспокійна річка .... » 
211 bttp://www.youtube.com/watch?v=nuEVe9eng_ 4. 203 
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го, яка «акомпаньює сшвакам дискретно з 

вичуттям ритму»212 • 

Леонід Яблонський - Ябцьо 

Леонід Яблонський у «соборному» «Ябцьо

джазі» був єдиний родом з «Великої України». 

Він народився 12 березня 1908 року в Києві. 
1919-го, при відступі частин Української на

родної армії, він разом із батьком - полковни

ком УНР, матір'ю й братами Іваном, Анатолем 

і Ярославом опинився в таборі для інтернова

них осіб неподалік польського містечка Калі

ша. Після звільнення з полону батьки залиши

лися в Каліші, а хлопців було відправлено на 

навчання до Станіславова та Львова. Леонід 

обрав Львів, де навчався в учительській семі

нарії, а згодом - у Вищому музичному інсти

туті імені М. Лисенка213 • Тут він і створює з 

числа студентів капелу свого імені або просто 

«Ябцьо-джаз». 

Як ми вже знаємо, у 1937-му він одружу

ється з Наталею Бігус, і вже через рік у них 

народиться перша донька Мартуся. З першо

го погляду складається враження, що життя 

Леоніда Яблонського було безхмарним, і на

віть важко повірити, що він був ... політичним 
в'язнем. Іван Костюк пише про нього як про 

«визначного музику-скрипаля, пюнера укра

їнської танкової і джазової музики», і як про 

«учителя і політичного в' язня Берези картузь

кої і польських тюрем .. . »214• У середині 1941 
року на нього підстерігає серйозна загроза, і не 

виключено, що він потрапив у тюрму на вул. 

Лонцького у Львові. Про це свідчать учасники 

тих складних подій кінця червня 1941-го, коли 

212 Б/а. Прослухаймо платівки" . 
213 Жuткевuч А. Останнє танrо // Meest-online, 26 квітня 

20 І 2 р. (http://meest-online.com/?p=8445). 
214 Костюк І. Леонід Яблонський <<Ябцьо». Некролог // 

Свобода, 28 січня 1966 р. 



після дворічного терору НКВДисти вибиралися зі Львова, пе

ред відступом закатувавши багато політичних, громадських ді

ячів та просто мирного населення . Тетяна Хамула-Криницька (з 

родини Левицьких) дослівно згадує: «Два чоловіки з трьох, що 

залишились живими у цій тюрмі (один з них футболіст Босий, 

другий музикант ,,Ябцьо" - Яблонський, не є певна) сказали мені 

що Данка і Левка (чоловіка пані Тетяни та приятеля-пластуна. -
Прим. ІО.) випроваджено з келії в п'ятницю 27-ого червня, так 

що їх тіла можна б було ще легко зідентифікувати у цих гарячих, 

червневих днях ... »215 • У щоденнику Северина Левицького, батька 

Тетяни, який також шукав Данька і Левка Назара 2 липня 1941 
року, читаємо: «Випадково довідуюся, що Босого можу зустріти 

у Яблонського при вул. Пуласького. Застаю. Оповідає: В четвер 

2616 перенесли його з камери в сутеринах на поверх ч. 40. В суте
ринах сидів сам. Чув крики побиваних і розстріли. Тут на поверсі 

не чути було, хиба стріли з міста, а не з підвалу. В камері застав 

м.и. Данька (його добре знає) і Назара»216 • 

З цих розповідей ми розуміємо, що Яблонський і Босий були 

друзями, ділили вони на двох і «енкаведистські» переслідування. 

Тому на основі цих свідчень ми однозначно можемо стверджува

ти, що обидва музиканти були під серйозною загрозою. 

Василь Босий у другій половині 1930-х захищав ворота фут

больної команди «Україна» (через свою худорлявість мав ще пріз

висько «Ганді»)217 • До речі, так само чудовим футболістом, а точ

ніше, голкіпером, був і відомий композитор Степан Гумінілович . 

Крім того, Василь Босий був скрипалем високого класу і грав у 

оркестрі Львівського оперного театру. Після війни він опинився 

у Філадельфії, де керував оркестром і навіть брав участь у запи

сах платівок танцювальної музики. Газета «Свобода» у лютому 

1957 року розповіла про традиційні вечорниці «Червоної калини» 
у Нью-Йорку, на яких грав оркестр В. Босого218 • 

Чудом вирвавшись з енкаведистської кривавої м'ясорубки, 

Ябцьо під час німецької окупації деякий час працював у Львів-

215 Зі споминів Тетяни з Левицьких Хамули-Криницької (липень 1997 р.) І Матеріал 
підготувала Оля Свідзинська (http:// IOOkrokiv.info/2011/06/zi-spomyniv-tetyany-z-
levytskyh-hamuly-krynytskoji/). 

216 Зі споминів Тетяни з Левицьких Хамули-Криницької. 
217 Яремко І. Славу приносять ие тільки забиті голи (http;//zaxid.net/home/showS

ingleNews.do?slavu _prinosyat_ ne _ tilki _ zabiti _goli&objectld= 1233532). 
218 Б/а. В Ню Йорку відбулися «Традиційні Вечерниці Червоної Калини» // 

Свобода, 26 лютого 1957 р . 205 
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ському оперному театрі, але, розуміючи реаль

ну загрозу для родини, 1942 року емігрував 
до Чехословаччини, де народилася друга його 

донька Рома. У 1948-му Яблонські емігрува

ли до Аргентини. Як розповідає дочка Яблон

ського Марта (тепер Гордон) «у Буенос-Айресі 

батькові вдалося організувати гарний оркестр 

легкої музики, який мав постійні виступи в од

ному із найпрестижніших ресторанів столиці 

Аргентини. Отже, жилося нам там незле»219 • 

У тій же публікації ми читаємо, що 1956 
року родина Яблонських переїЖдЖає до Ка

нади, у Торонто, де жила мати Ябця і його 

брат Ярослав220• Але його платівки у Канаді 

з' являються вже у 1954 році. Тут він потрапив 

у своє звичне творче середовище. Організував

ши ще один оркестр Яблонського, він багато 

виступав з концертами, брав участь у багатьох 

творчих вечорах, забавах та відновлених «З до

брих львівських часів» музично-гумористичних 

ревіях. Одна з таких перших ревій під назвою 

«Під веселим оборогом» відбулася 27 березня 
1960 року у залі Українського народного дому 
на вулиці Ліппінкот, 191. Як подано в афіші, 
музичним керівником цього дійства був Ле

онід Ябцьо~Яблонський, який також керував 

оркестром. Літературним редактором та авто

ром текстів був Василь Левицький. У програ

мі виконувалося п'ять пісень Весоловського: 

«Колискова» (у виконанні Марії Луцькоі), «Не 

питай» (у виконанні Роксоляни Росляк), «На

малюй мені ніч», «Катеринка» та «Марічка» у 

виконанні Антона Дербіша221 • Як пише А. Жит

кевич, «особливо вдало колективом Ябця було 

проведено музичне ревю «Раз козі смерть», яке 

відбулося 1963-го, за текстами Є. Козака, В. Ле-

219 Жuткевuч А. Останнє танrо. 
220 Житкевuч А. Останнє танrо. 
221 З програми ревії «Під веселим оборогом», 27 березня 

1960 р. (зберігається в приватному архіві автора книги). 



вицького, Б. Нижанківського в режисерсьюи 

постановці Юрія Бельського, де було задіяно 25 
учасників»222 . Хай живуть львівські ревії! 

Остап Весоловський мені розповідав, що 

Леонід Яблонський часто приїжджав у гості 

до Богдана Весоловського в Монреаль, дав

ні друзі підтримували теплі стосунки. І мені 

особливо щемить серце, коли слухаю запис 

пісень «Прийде ще час» та «Чорні очі» у су

проводі оркестру Леоніда Яблонського, але 

зроблений у Канаді. На «канадській» платівці 

їх виконує О. Хлябич. А історія цього запису 

така. У 1954 р. видавництво Миколи Дени

сюка почало видавати платівки у співпраці з 

RCA Victor. У супроводі джазового оркестру 
Л. Яблонського було записано перші три пла

тівки у виконанні солістів Л. Гумініловича і 

О . Хлябича. Це 4 пісні С . Гумініловича та 2 
пісні Б. Весоловського (танго «Чорні очі» та 

«Прийде ще час») . Налагодивши разом з Бон

ді «конвейєр» для випуску платівок, Ябцьо та-

222 Житкевич А . Останнє танrо. 

Леонід 

Яблонський 

з учасниками ревії 

у Торонто 
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Маестро Леонід 

Яблонський 

у Торонто 

кож почав записувати й видавати свої компо

зиції. Одними з найславніших його пісень, до 

яких він зробив свої оркестрації і склав влас

ні україномовні тексти, були «Ла Палома» і 

«Маямі Румба», записана в «Арці рекордз». 

На платівці звучить голос Мирона Ебергард

та. А його «Маямі Румбу» ще й досі припису

ють Богдану Весоловському. 

Після приїзду до Торонто Степана Гумі

ніловича у 1957 році з'явилось кілька пісень 
- «Відень», «Як ніч», «Сою> та ін., до яких 

Ябцьо написав слова223 • 

Серед них було і «Останнє танго», яке не

сподівано для всіх прозвучало увечері 11 січня 
1966-го після того, як схвильованим голосом 

по радіо «Пісня України» Борис Дніпровий 
. . . . 

ПОВІДОМИВ, що СЬОГОДНІ увечер1 помер ПІСЛЯ 

короткої важкої недуги від розриву кровонос

них судин у мозку Леонід Яблонський»224 : 

Останнє танго тобі співаю я. 
Вже сонце згасло 

далеко в моря дш. 

Добраніч, люба, 
засни спокійно, 

Тобі співав я ці пісні. 

Довгі роки по тому дружина Яблонського 

Наталя продовжувала підтримувати стосунки 

з Анатолем і Надією Косами. У червні 1983 
року у листі до «дорогих Таці» вона пише: 

«Треба жити минувшиною, яка була чудова, 

безжурна, але часом і бідна. Пам'ятаю, як од

ного літа до червня ходила в сніговцях, бо не 

мала за що купити мештів. Різне бувало, але 

молодість вирівнювала брак чогось з безжур

ністю, і все було добре ... Дуже хотілося б ще 
колись стрінутися з Вами ... »225 • 

223 Житкевич А. Останнє танrо. 
224 Житкевич А. Останнє танто. 
225 Яблонська Н. Лист до родини Косів. Листи Н. Яблонської 

до родини Косів люб'язно надала автору книги п. Надія Кос (з 

сімейного архіву родини Косів). 



1965: «Верба)) 

Наприкінці 1965 року побачила світ ще одна ІШатівка Бог
дана Весоловського, яка вважається його першим цілісно запи

саним альбомом. Вона отримала назву «Верба». Стрияни під

твердять, що той, хто хоч раз побував на річці Стрий, вже ніколи 

не зможе забути стрийські верби. Але той, хто почув перші ря

дочки з пісні <<Верба», зачаровується ними на все життя: 

Коли б хто знав, які то ночі 

У нашім краї чарівнім. 

Верба схилила стан дівочий 

На зимні води весняні226• 

Коли я вперше почув цю пісню, то був шокований вступом, 

бо почув .. . той самий «Політ джмеля», який юний Богдан любив 
грати у Стрию, і про що згадувала у своєму спомині Олена Ве

соловська. Так виглядає, що «Верба», яку співає Антін Дербіш, 
. . 

навІЯНа композиторов~ спогадами з дитинства, що проходило з 

друзями на річці Стрий, з першими романтичними зітханнями 

під вербою ... 
У січні 1966 року у газеті «Гомін України» виходить рецен

зія на цю ІШатівку під назвою «Слухаючи вербу». Автор, підпи

саний ініціалами «3. Л.», наче підтверджує мої думки: «Якщо у 
вас хоч трохи розвинена уява, то вже перша пісня нагадає вам 

рідний край, погідну весну і тихий став чи річку, у сині води якої 

схилила свій дівочий стан красуня-верба, купаючи в ній свої ку

черяві віти. Мелодія вас зворушить, потім заспокоїть і понесе в 

царство спогадів. Якщо ж ви ніколи не бували на Україні, то чу

довий текст пісні, автором якої є Надія Приходько, допоможе вам 

уявити романтичну весняну українську ніч, породить мрії ... »227• 

Богдан Весоловський у цей період творчості часто звертаєть

ся до текстів Володимира Сосюри. Не була винятком і ця пла

тівка, на якій Остап Гавалешка співає пісню «Ти рвала ожину». 

Можете уявити собі мої емоції, коли я почув цей голос, бо Остап 

Гавалешка на час мого приїзду до Канади був Почесним консу

лом України у Вінніпезі (Манітоба). Ми мали кілька спільних 

проектів, багато співпрацювали, але я й гадки не мав, що десь со

рок років тому він жив у Монреалі і приятелював з Бонді, часом 

проводячи разом вихідні з гітарою. Пан Остап вразив мене своє 

226 Весоловський Б. Я знов тобі ... (Пісні і танцювальні мелодії). - С. І 03. 
227 З.Л. Слухаючи «Вербу»// Гомін України, 22 січня 1966 р. 209 
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любов'ю до авіації, він має унікальну колекцію 

макетів українських АНів і постійно пропагує 

українські досягнення в літакобудуванні . Коли 

я попросив його згадати про їхню співпрацю, 

то він був дуже зворушений. Але однією своєю 

фразою він навіть розсмішив мене: «Я коли по

бачив Бонді за фортепіано, то ніяк не міг зро

зуміти, як він з такими короткими і грубими 

пальцями так віртуозно грав свої мелодії! »228 • 

На цій платівці ми чуємо «Ноктюрн» на 

слова С . Чарнецького та вже знайому нам піс

ню «Намалюй мені ніч» у виконанні А. Дербі

ша, ще раз маємо змогу послухати «Літо» на 

слова О. Слісаренка, але на цей раз у вико

нанні Оксани Блюй. У дуеті з Женею Котиш 

вона заспівала «Може так не треба» на слова 

Ірини Рейт. 

У «Вербі» ми вперше зустрічаємося з 

монреальським квартетом «Верховина» під 

керівництвом Олени Глібович, у складі Надії 

Лисанюк, Віри Івашко, Жені Котиш та Тамари 

Елдер . Вони виконують пісню «Я люблю» на 

слова Платона Воронька. Надалі їх чекатиме 

довга і плідна співпраця з Бонді, а наш знайо

мий Теодор Терен-Юськів про цю пісню на

писав: «Треба вірити, що в течці композитора 

знайдуться ще інші прегарні речі, проте я за

лишуся при своїй оцінці, що «Я люблю» - це 

у своїй простоті, щирості і глибині почувань 

найкраще, що Весоловський написав : 

" .Підійди, пригорну, поцілую, 

Підем разом по рідних степах, 

Бо про тебе, любов молодую, 

Кожен колос шепоче в снопах229 • 

Тонкий поетичний смак композитора на 

цей раз втілюється у жанрі мелодекламації, 

яка несподівано виринає серед пісень . Це 

228 Інтерв 'ю Ігоря Осташа з О . Гавалешкою 19 травня 2012 
р. у Вінніпез і . 

229 Терен-Юськів Т. Увірвалась мелодія . 



поезія Олександра Олеся «Ніч в маю» у виконанні Льва Тер

нопільського. Композитор і надалі практикуватиме такі екс

перименти. 

Альбом «Верба» був записаний компанією «Lyra Recordings» 
у Монреалі, з музичним супроводом блискуче справився оркестр 

під керівництвом італійця Джека Зази, який дуже часто запису

вався разом з Бонді, включно з наступним альбомом «Зірка» і 

частиною «Мрій». Меломани можуть також насолоджуватися 

двома інструментальними композиціями Весоловського «Наше 

танго» та «Золота рибкю> у виконанні оркестру. 

У згадуваній мною рецензії також йде мова і про обкла

динку - дуже «поетичну» вербу, яку зобразив наш краянин зі 

Стрийщини Едвард Козак, якого ще звали ЕКО. Як вдало заува

жив відомий науковець Михайло Рудницький, це був «перший 

в Україні козак, що мав ім'я анrлійських королів і романтичних 

трубадурів»230 • 
ЕКО народився 21 січня 1902 р. в селі Гірне (тепер Стрий

ського району Львівської області) у селянській родині ні

мецького походження, але його дитинство пройшло у моєму 

рідному селі Дуліби. Так само, як і Богдан Весоловський, він 

був пластуном і вчився у Стрийській гімназії. Свій художній 

талант він «огранюваю> у Львівській художній школі Олекси 

Новаківського. Коли вибухнула революція й була проголоше

на ЗУНР (1918 р . ), Козак зголосився до Української Галицької 
Армії і був чи не наймолодшим (шістнадцятирічним. - Прим. 

І.О.) стрільцем. 

У 1933 р. починається його золота доба, пов'язана з одним з 
найкращих українських гумористично-сатиричних часописів «Ко

мар» (1933-1939), який видавався у Львові. У 1942 році ЕКО долу
чився до театру-ревю «Веселий Львів», де писав тексти сценаріїв 

та малював декорації. «Веселий Львів» був створений на зразок 

європейських розважальних театрів малих форм і ставив перед со

бою мету плекати українську популярну міську культуру231 • 

У 1944 році він потрапив з сім'єю до Німеччини, де згодом 
очолив Українську спілку образотворчих митців у таборах для 

переміщених осіб у Німеччині. 1951 року Едвард Козак переїхав 
до США, де займався оформленням книжок та часописів, ви-

230 Савчук М Геній, якого не поцінували (http://www.chasipodii.net/article/ 10194/?vsi 
d=040067543ce l lae55eb2b2b33fa4b7d8). 

231 Савчук М Савчук М Геній, якого не поцінували. 211 
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давав власний журнал сатири та гумору «Лис 

Микита», утримував власне видавництво з 

такою ж назвою, був автором сатиричних і 

гумористичних оповідань. Саме він створив 

образ «Гриця Зозулі» - «хитрого сільського 

філософа, в уста якого вкладав неповторні 

МОНОЛОГИ»232• 

Щоправда, у мене в якийсь момент закра

лися сумніви щодо авторства Едварда Козака 

в оформленні «Верби». Це сталося, коли в 

статті Дам'яна Горняткевича «Мистці Стрий

щини» я побачив ще одну «Вербу». Зрештою, 

виявилося, що автором другої «Верби» є ... 
молодший син художника Ярема Козак, який 

народився вже у Кракові у 1941 році, студі
ював малярство в Університеті Вейн і на той 

час проживав у США233 • Як не крутіть, а гени 

працюють. 

Цікавою та інтригуючою є історія про те, 

як вперше платівка «Верба» потрапила через 

залізні кордони до Львова. Це сталося у 1970 
році, коли провідна солістка львівської опери 

Володимира Чайка разом із чоловіком, відо

мим скульптором Яковом Чайкою, поверну

лася з Канади і привезла цю платівку у по

дарунок Миколі Петренку, автору слів пісні 

«Намалюй мені ніч». І на додаток Чайки по

відомили поету, що невдовзі сам пан компо

зитор завітає до Львова, то й вручить йому 

платівку вже офіційно234 • Микола Петренко 

оцінив якість платівки: «Пісні і їхнє вико

нання, техніка запису були на досить висо

кому рівні, нам тогочасним на науку»235 . Але 

ще раніше вона потрапила до Дрогобича, про 

що ми дізнаємося з листування Бонді . 

232 Кедрин І. Едвард Козак // Свобода, 26 вересня 1992 р. 
233 Горняткевич Д Мистці Стрийщини // Стрийщина. -

Т. 2. - С. 195-214. 
234 Петренко М Пісня з Канади від Богдана Весоловського. 
235 Петренко М Пісня з Канади від Богдана Весоловського . 



Листування з родиною 

У листопаді 1963 року зав'язалася переписка Богдана Весо
ловського з родичами в Україні, ініціатором якої, очевидно, став 

його двоюрідний брат Остап Охримович. На перший лист від

повіді не отримано, і лише через півроку в Дрогобич прийшов 

пакунок з Канади. Невдовзі після другої спроби з'явився дов

гожданий лист з Канади. Він ішов дуже довго, бо Богдан Весе

ловський у адресі вказав тільки область і вулицю, випустивши 

«місто Дрогобич». У цьому листі Бонді просив розповісти про 

долю родичів і особливо дату смерті мами Марії Весоловської, 

оскільки він не знав нічого про її останні роки. Брат Остап у 

листі, датованому 20 червням 1964 року, повідомив композито
ру, що «Його мати померла в Дрогобичі 24 липня 1948 року. На її 
передсмертне бажання Остапова мама відвезла її тіло до Стрия, 

де й похоронена разом з Вашим батьком. Причиною смерті був 

міокардит»236• Остап також написав, що її брат Дизьо (Дем'ян. -
Прим. І. О.) пропав у часі війни. Коли помер і де похований -
так і не вдалося довідатися. До листа Остап долучив останню 

(вже посмертну) світлину Марії Весоловської. Можна уявити 

собі емоційний стан Богдана Весоловського після прочитання 

листа з Дрогобича. Але прочитавши його, він взяв авторучку 

і на зворотньому боці написав математичну дію: 1948 - 1884 
= 64. Рівно стільки прожила на білому світі його мати Марія 
Весоловська. 

Час від часу канадська родина надсилала в Україну пакунки 

- там отримували хустини, ковзани (так звані «джекси»), леза до 

гоління, нитки до вишивання, зимові чоботи тощо. У відповідь 

родичі збиралися надіслати щось карпатське, бо Богдан написав, 

що хоче обладнати у себе карпатський куточок. Часом пакунки 

пропадали і не доходили до адресата у Дрогобичі. Захоплення у 

Дрогобичі викликала звістка про весілля «канадського» Остапа 

Весоловського - сина Богдана. Український Остап написав, що 

«втішило нас дуже, що син взяв собі дружину з-поміж наших ді

вчат, а не погнався за чужинкою, як це роблять інші»237 • На про

хання надіслати платівки композитор відгукнувся і передав їх 

236 Весоловський Б. Листування з О.Охримовичем. Оригінали листів Б. Весоловського 
та О. Охримовича люб'язно надав автору книги Остап Весоловський (з сімейного архіву 
родини Весоловських). 

237 З листування О.Охримовича та Б.Весоловського. 21 З 
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до Дрогобича людиною, яка побувала у Мон

реалі. Її звали Олександром Тимофійовичем. 
Це було у жовтні 1967 року. Ризикну припус
тити, що це був хтось з української делегації 

на Експо-67. 

Експо-67 

1967 рік в історії Канади - особливий, це 

рік святкування 1 ОО-річчя молодої держави -
Канадської конфедерації. 

Канада виборола право проводити світо

ву виставку, яка скорочено називалася Експо-

67. У Монреалі, який приймає виставку, 

розгортається колосальне будівництво. Спо

руджуються павільйони, унікальні шляхові 

розв' язки, концертні зали, нова інфраструк

тура аеропорту. Експо-67 відбувалося шість 

місяців, з 27 квітня по 29 жовтня 1967 року, 
і темою експозицій була «Планета людей». 

Виставка стала однією з найуспішніших ви

ставок в історії 20-го століття, у ній взяло 

участь 62 країни та приблизно 50 мільйонів 
відвідувачів. Серед найвідоміших - були : ко

ролева Великої Британії Єлизавета П, прези

дент США Ліндон Джонсон, Роберт Кеннеді 

і Жаклін Кеннеді, президент Франції Шарль 

де Голль і актриса Марлен Дітріх. 

На Експо-67 був презентований також па

вільйон України. Тому в Монреалі з літака ра

дянської делегації, який летів за маршрутом 

Москва - Монреаль, висадився потужний укра

їнський десант, що складався з багатьох відомих 

людей. У радянські часи для таких делегацій іс

нувало жорстке квотування, у складі української 

«командю> були президент Академії наук Украї

ни Борис Патон і голова колгоспу Василь Кавун, 

український богатир Леонід Жаботинський і ав

тор мініатюр Микола Сядристий та ін. 



Серед успішних українців, які брали участь у виставці у 

складі інших держав, був син українських емігрантів режисер 

Роман Кройтор, фільм якого «Лабіринт» з Коліном Лоу був ви

знаний найкращим фільмом на Експо-67 і який згодом буде прИ

четний до створення нової !МАХ-технології. 

Українська громада в Канаді організувала Український тиж

день, який завершився виступом на острові Святої Олени 1600 
(!)молодих українців зі США та Канади, які показали 19-актне 

шоу про українські традиції, танці, співи, ремесла. Воно завер

шилося творенням величезного живого кленового листка - сим

вола Канади, з розгорнутим поруч українським синьо-жовтим 

прапором під спів гімну «Ще не вмерла Україна». Це було гран

діозно, і це можна було бачити навіть з океанських лайнерів на 

воді . На багатьох майданчиках виставки показували українську 

оперу «Коза-дереза», тут концертували меццо-сопрано Ольга 

Павлова, сопрано Анна Чорнодольська і Мирослава Вербицька, 

Володимир Луців, Володимир Мата. Люба Жук на фортепіано 

виконувала твори українських композиторів, виступали танцю

вальні ансамблі з Торонто, Монреалю, капели бандуристів. 

Також виставлялися малярські роботи В. Курилика, П. Ма

дренка, Л. Темертей, Р. Новаківської, В. Мокрицького та ін. У 

рамках канадського українського тижня були також прочитані 

наукові лекції, присвячені розвитку української культури. Разом 

з тим, були організовані політичні акції, зокрема, пікетування 

радянського павільйону з гаслами «Свободу Україні!», під час 

яких 15 українських студентів було заарештовано. 
Українська громада в Монреалі щиро вітала земляків, але 

разом з тим намагалася донести світові правду про українську 

історію, особливо про трагічні її сторінки - голодомор, сталін

ські репресії та ін. 

Для багатьох членів української радянської делегації 

спілкування з місцевою українською громадою було одкро

венням. Анатолій Авдієвський згадував: «Пам'ятаю, преса 

високо оцінила виступи хору. А ще - незабутні теплі зустрічі 

земляків. Все було: і усмішки, і сльози радості . Тоді, влас-

не, для нас і відкрилися вперше трагічні сторінки нашої іс-

торії. І на концертах не раз пересвідчувались в любові до 

нас канадських українців . І те, наскільки впливає українська 

народна пісня на людину. Тим більше - на земляків. Що й 21 5 
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Альбом пісень 

Бориса Гмирі 

казати, словами це передати неможливо»238 • 

Більш, ніж через 40 років я як Посол 
України в Канаді був запрошений керівни

цтвом Національних зборів Квебеку на спе

ціальне засідання, на якому обговорювалося 

питання визнання голодомору в Україні 1932-
1933 років як геноциду. Завдяки нашій спіль
ній співпраці з українською громадою в Мон

реалі, це питання було включено до порядку 

денного і одностайно підтримано. 

Виставка стає особливою і для Богдана 

Весоловського, і, зрештою, для всієї україн

ської редакції Сі-Бі-Сі. Це були, з одного боку, 

постійна напруга, недоспані ночі, складні 

дискусії, а з іншого боку - унікальна моЖJШ

вість поспілкуватися з земляками з України, а 

особливо з колегами по мистецькому цеху. У 

складі делегації був композитор Платон Май

борода, відомі співаки Дмитро Гнатюк і Ана

толій Солов'яненко, Євгенія Мірошніченко і 

А. Авдієвський - керівник академічного хору 

ім. Г. Верьовки та ін. Однак це було непросто: 

учасників української делегації серйозно «опі

кували» представники радянських спецслужб. 

Через багато років у колекції музичних 

альбомів Богдана Весоловського у Монреалі я 

побачив відгомін тих далеких днів - платівки 

Дмитра Гнатюка, Академічного ансамблю піс

ні і танцю ім. Григорія Верьовки та платівку 

видатного Бориса Гмирі, випущену фірмою 

грамзаписів «Мелодія». 

1967: Ще яскравіше спалахнула «Зірка» 

Другий великий альбом Богдана Весолов

ського «Зірка» побачив світ у першій половині 

1967 року і також був приурочений 100-річчю 

238 Корнійчук В. Портрет хору в людських долях // 
Президентський вісник, № 33-34, 24 серпня 2001 р. 



Канади. Серед авторів семи пісень ми знову 

бачимо добре знайомих нам поетів - Воло

димира Сосюру ( «Синії очі» та «Жоржина»), 
Максима Рильського («На білу гречку»), Олек

сандра Олеся («Хтось не прийшов»), Василя 

Симоненка («Море радости») і розуміємо, 

наскільки вдумливо та дбайливо композитор 

працював над добором поетичного матеріалу. 

Адже всі ці поетичні твори є дійсно шедевра

ми світової поезії. 

Серед авторів виринає і нове прізвище -
Дан Мур, що написав слова до пісні «Матіо

ли», яку виконує вже знайомий нам квартет 

«Верховина» з Вірою Байрак. Прізвище пое

та звучить дуже по-англійськи, але насправді 

це український канадський поет Данило Му

ринка, родом з Теребовлянщини. Він прибув 

до Канади також у 1949 у році. Написав три 
поетичні збірки, і був навіть обраний секре

тарем Едмонтонської філії Асоціації діячів 

української культури. Мені відразу згадався 

Майкл Стар, який був чи не найпопулярні

шим міністром праці в уряді Трюдо. Але 

його справжнє ім'я-Михайло Старчевський. 

Таких випадків скорочення українських пріз

вищ у Канаді було багато . 

Платівка 

Дмитра Гнатюка 

та Лержавноzо 

ансамблю 

пісні й танцю 

під керівництвом 

[ Верьовки 
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Альбом 

«Зірка» (1967 р.) 

В альбомі «Зірка» Весоловський знову 

повертається до жанру мелодекламації. На 

цей раз - це «Ліричний двовірш» Федора 

Малицького у виконанні того ж Льва Тер

нопільського (що стає «фірмовою стравою» 

для гурманів від поезії). Ще одну симетрію 

з «Вербою» ми бачимо також і у двох ор

кестрових мелодіях оркестру Зази - тут це 

«Зірка» та «Зустріч» з дуже добрим піаніс

том Беном МекПіком . 

Якось у Торонто я зустрівся з відомою 

українською і канадською мисткинею, ре

жисером, автором фільму «Коза-дереза» та 

багатьох відомих короткометражних та до

кументальних фільмів Аріядною Охримович. 

Від неї я почув історію написання пісні «На 

білу гречку». Цей твір на слова Максима 

Рильського Богдан Весоловський скомпону

вав після смерті її батька Маркіяна Охри

мовича і присвятив його пам'яті. Маркіян 

Охримович, так само як і Богдан, після ві

йни жив у Верхній Австрії, там у 194 7 році 
народилася Аріядна. М. Охримович того ж 

1949 року емігрував до Канади, щоправда до 

Вінніпегу. Переїхавши до Торонто, він засну

вав Суспільну опіку українців Канади і дуже 

багато допомагав знедоленим людям. По

мер він через хворе серце у листопаді 1966 
року. Аріядна Охримович подарувала дуже 

дорогий для мене дарунок - видання цієї 

пісні з автографом самого автора. На цьому 

виданні Богдан Весоловський написав влас

норуч: «Дорогій Аріядні на добрий спомин. 

24.02.1967. Вуйко Бонді» . Такий же авто

граф, тільки підписаній мамі Аріядни, вона 

залишила у сімейному архіві, що полегшило 

мені боротьбу з сумлінням239 . 
239 Інтерв'ю Ігоря Осташа з Аріядною Охримович 12 

грудня 2012 р. у Торонто. Відеозапис знаходиться в приватному 
архіві автора книги. 



Цікавинкою цього альбому є поява арфи 

(Джон Данкен) у супроводі морських хвиль у 

пісні «Ти не прийшов» на слова Олександра 

Олеся (в оригіналі «Ти не прийшла». -Прим. 

І. О.) у виконанні Віри Байрак. 

У рецензії на платівку, яка побачила світ 

у «Вільному слові», автор, що підписався як 

«В. К», висловлює думку, що «"Зірка" заслу

говує на увагу українського читача ще й тому, 

що кожна пісня є нова - ориrінальна, та що її 

створили наші мистецькі сили на еміrрації. А 

видання такої коштовної платівки не є легка 

справа в наших обставинах. І тільки завдяки 

жертвенності й великому зрозумінню видав

ців маємо нагоду почути українські пісні в 

мистецькому виконанні та доброму технічно

му виданні»240 • 

На обкладинці альбому - юіркова» діва. 

Це репродукція малюнка В. Гринька, яка 

дуже нагадує стилістику львівських кабаре 

1930-х років. 

У рецензії на альбом, що вийшла у «Ново

му шляху», зазначено, що він вийшов завдяки 
. . . 

гуртов1 торонтських меломанш, 1 тому немає 
зазначеної видавничої фірми. Однак на аль

бомі у моїй колекції (можливо, це - переви

дання?) вже подано компанію «Pean Recording 
Toronto Canada». 

Автор публікації в «Новому шляху» по

бажав залишитися невідомим, і тому підпи

сався «(вл)», тобто власний кореспондент. 

Але він настільки глибоко проникнув у твор

чу «матрицю» Весоловського, що, прочи

тавши ці рядки, я зааплодував йому. Тільки 

вслухайтеся: «Альбом ("Зірка". - Прим.І. О.) 

має такий самий, притаманний Весолов

ському, настроєвий ключ: тужливий ліризм, 

240 В. К. [Левицький В. ] Нова платівка «Зірка» // Вільне 
слово, 17 червня 1967 р. 

ВПАЛИ РОСИ." 

Слова: МакСJІМ Рильс:ькd 

Автоzраф Бонді 

дл.я Аріяднu 

Охри.мовuч 
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розп'ятий на шовковому павутинні задуми і 

ностальгії. Це правда, що цей ключ трохи 

не від цього шумливого і верескливого сві

ту, але може й тому він так легко відчиняє 

наші душі»241 • На щастя, потім в матеріалах 

дружини композитора я знайшов прізвище 

автора. Це - Василь Левицький. Браво! 

Бас-баритон 

Андрій Добрянський 

Через рік після «Зірки» у канадсьюи 

компанії «Echo Records» виходить перший 

стерео-альбом композитора, на якому скромно 

написано «Андрій Добрянський співає пісні 

Богдана Весоловського». 

Український і американський оперний та 

камерно-концертний співак (бас-баритон) Ан

дрій Добрянський народився 2 вересня 1930 
року у Львові. До США приїхав як стипенді

ат Амгерст Коледжу (штат Масачусетс), де 

він студіював хімію. Та згодом зацікавлення 
. . . 

музикою перемагає, 1 ВІН починає студоовати 

спів у Нью-Йорку. У 1964 році співак дебю
тує на сцені Ліричної опери у Філадельфії в 

опері Дж. Пуччіні «Дівчина з Заходу». З 1970 
року він стає солістом Метрополітен-опери у 

Нью-Йорку, де зіграв понад 60 ролей та брав 
участь у понад тисячі вистав. У його репертуа

рі такі ролі, як Лепорещю (<<дон Жуан»), Мелі

тоне («Сила долі»), Рокко («Фіделі0»), Фігаро 

(«Весілля Фігаро») та ін. Загалом він виступав 

у Метрополітен-опера понад 27 років! З 1980 
року маестро очолював хор української греко

католицької церкви Св. Юрія у Нью-Йорку. 
А. Добрянський солював разом із аме

риканськими симфонічними оркестрами. Він 

- довголітній соліст хору «Думка» у Нью-

241 В.К. [Левицький В.] Нова платівка «Зірка» // Вільне 
слово, 17 червня 1967 р 



Йорку, у виступах з яким створив такі ролі, як 
Микита («Відьма» П. Печеніги-Углицького), 

князь Ярослав Мудрий (<<Анна Ярославна» 

А.Рудницького). 

Андрій Добрянський - один з найвидат

ніших пропагандистів української музики в 

США, у його репертуарі - твори М. Лисенка, 

Я. Степового, Л. Ревуцького, В. Барвінського, 

О. і Н. Нижанківських, Б. Лятошинського та 

багато народних пісень242 • 

Згаданий вище альбом складається з но

вих пісень Б. Весоловського, написаних на 

слова Б.-І. Антонича («Дівчино, хмелю вес

няний»), Д. Загула («Не ходи у садочок» та 

«Ти звідки, пісенько», В. Сосюри («Чекання», 

Життя», «Білі акації»), В. Швеця («Прощан

ня»), Д. Мегелика («Багряна осінь»), М. Риль

ського («Моряю>) та В . Лазарука («Зрозуміть 

не можу», «Ти звідки, пісенько»). 

Коли вперше слухаєш цей альбом, ча

сом складається враження, що шсю писав 

зовсім інший композитор, це була музика, 

яку Бонді з дружиною називали ще «на

строєвою». 

242 Кузишин О. Андрій Добрянський. Передмова на 
обкладинці СD-альбому <<Андрій Добрянський співає пісні 

Богдана Весоловського», 2000 р. 

Андрій 

Лобрянський 

співає пісні 

Боzдана 

Весоловськоzо 

(1968 р.) 
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Записи пісень Б. Весоловського у вико

нанні А. Добрянського свідчать про нього 

як композитора різножанрового, зі схильніс

тю до експерименту, до пошуку нових вира

жальних засобів, як творця музики широкого 

діапазону. І це відразу відчули його слухачі. 

Одна з перших презентацій цих пісень від

булася під «французьким соусом». У залі ка

надського клубу в Монреалі відбулася зустріч 

з нагоди річниці Французько-Українського 

Товариства Дружби у Квебеку. З української 

сторони визначним запрошеним гостем був 

Андрій Добрянський, якого французька пре

са назвала «амбасадором талановитої Украї

ни». Він виконав кілька арій з французьких та 

українських опер, а також заспівав дві пісні 

Богдана Весоловського «Життя» та «Дівчино, 

хмелю весняний» під акомпанемент відомої 

монреальської піаністки Люби Жук, які ви

тонченою публікою були зустрінуті гучними 

оплесками. У наступні дні з' явилися чисель

ні схвальні публікації та фотографії у фран

цузьких часописах «Ля Пресс», «Лє Девуар», 

«Монтреаль-Матею> та ін . 243 

Альбом А. Добрянського наштовхнув 

мене на думку, що Богдан Весоловський зна

чною мірою став жертвою ювання» короля 

танцювальної музики, яке «затінило» решту 

його творчості. Таке однобоке сприйняття осо

бливо характерне й зараз, коли на «YouTube» 
чи на інших інтернет-ресурсах можна знайти 

переважно естрадну його музику. Але давайте 

поглянемо на перелік виконавців його пісень. 

Там ми знайдемо десятки відомих оперних спі

ваків. Крім Андрія Добрянського, це - всесвіт

ньовідомий маестро Володимир Луців («Очі», 

«Одинокий риболов», «Біжить доріжка», «Чу-

243 Орuщук М Французько-Українська дружба в Монреалі 
11 Свобода,20 листопада 1968 р. 



мацький шлях», «Сокіл»), вже знайомий нам 

тенор Василь Тисяк. Це також Іванка Мигаль, 

яка була першою українською (та й узагалі 

- слов'янською) солісткою у «Метрополітен

опері», де заспівала 11 партій в операх «Чарів
на флейта», «Ернані», «Мадам Баттерфляй», 

«Ріголетто», «Фауст», {<Тоска» та ін. Збере

глася програма ювілейного концерту, присвя

ченого 10-річчю Конгресу Українців Канади, 

де Іванка Мигаль співала твори К. Стеценка, 

В. Барвінського, С . Гулака-Артемовського, 

А. Гнатишина, М. Вериківського, Дж. Россіні, 

Ж. Оффенбаха та Б. Весоловського. 

Переглядаючи старі афіші, я побачив ре

кламу концертної програми у Маямі на Фло

риді (США), де співала сопрано Ольга Пав

лова. Вона народилася у Вінніпезі, але по

тім переїхала на Флориду. Співачка знайома 

нам за виступами в українській програмі на 

Експо-67 . У своїх класичних концертах у Ма

ямі у супроводі оркестру Сезара Ле Монака 

вона співала «Лети, тужлива пісне» . 

Перелік виконавців творів Б. Весолов

ського продовжують меццо-сопрано Соня 

Рогожинська, яка співала два його романси 

- «Літо» і «Маю>, Стефанія Федчук, яка ви-

Проzрама 

концерту у Мая.мі 

5 лютоzо 1971 р. 
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Перша листівка 

до дружини з Відня 

1 травня 1968 р. 

Позначка 

про перетин 

кордону у Києві 

З травня та виїзд 

16 травня 1968 р. 

конувала <<Маю> і «Колискову», Оксана Блюй 

(«Літо», «Може так не треба» - разом з Же

нею Котиш), Віра Байрак («Ти не прийшов», 

«На білу гречку»), сопрано Роксоляна Росляк, 

Тамара Лихолай та ін. 

Дуже подібна ситуація і в Україні, де піс

ні Богдана Весоловського співали і співають 

народні артисти України Володимир Ігнатен

ко, Ігор Кушплер, Олександр Громиш, Василь 

Бокоч, заслужені артисти України Володими

ра Чайка, Леся Боровець, Наталія Дитюк, Во

лодимир Кудовба, Орест Сидір та ін. 

1968: Подорож в Украіну. 
Київ, Канів, Львів 

Богдан Весоловський мріяв хоча б раз 

відвідати Україну, і така нагода трапилася. Він 

отримав запрошення в рамках культурного 

обміну між Канадою та Радянським Союзом, 

і канадський уряд надав Весоловському від

рядження до України. Звичайно, були ваган

ня, були сумніви. Але перемогло нестримне 

бажання ще раз побачити батьківщину. 

Маршрут Бонді обрав через Відень, щоб 

побачитися ще й зі своїми австрійськими дру

зями. Літак у Відні приземлився 1травня1968 

року. З Відня Весоловський надіслав листівку 

дружині Олені: «Люба жінко! Заїхав щасли

во. Сьогодні тут дуже спокійно, бо свято 1-ше 

травня. Завтра проведу день у товаристві Ан

дрія Гнатишина. З іншими побачуся за другим 

разом. Цілую, Бонді. 1.5.68»244• 

У Відні Богдан не був 23 роки, тому це 
була добра нагода поринути у спогади, по

ностальгувати за містом, де він народився, де 

студіював, де одружився, де народилися його 

244 Весоловський Б. Листи Весоловській О.М. (дружині) 1, 
16 травня 1968 року// ІЩАМЛМУ, ф. 1356, оп. 1, спр. 13. 



Під 

каштанами 

сини. День, проведений у товаристві Андрія 

Гнатишина, з яким у нього склалися надзви

чайно теплі стосунки, був для нього подарун

ком ДОЛІ. 

А вже З-го травня він зійшов з трапа літака 

у Києві. 

Його поселили у готелі «Дніпро», який 
знаходиться у серці Києва, у хвості «Хре

щатика». І Богдан відразу ж захоплено пише 

дружині: «Люба Олено! Прийняли мене тут 

дуже гостинно. Живу в готелі "Дніпро" . 

Сьогодні оглянув Київ. Чудовий, зокрема, 

каштани. Ввечері піду на балет на льоду. 

Післязавтра вибираюся до Канева. Завтра 

день діловий з радіо. Зустрів багато знайо

мих. Згодом напишу ще . Вітай хлопців і всю 

родину. Цілую. Бонді. 4.5.68»245 • 

Наступного дня він вже пише молодшому 

245 Весоловський Б. Листи Весоловській О.М. (дружині) І , 
І б травня 1968 року. 

Лруzа листівка 

дружині вже 

з Києва 

4 травня 1968 р . 
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Листівка сину 

Юрію 5 трав
ня 1968 року 
із зображен

ням Київськоzо 

університету 

синові, студентові Юрію: «Дорогий сину! Тут 

дуже гарно. Багато вже оглянув, надіюся, що 

час дозволить побачити ще більше. Незабаром 

виберуся корабликом по Дніпрі до Канева. Ти 

певно тепер пильно підготовляєшся до іспи

тів. Тому і посилаю карточку з видом універ

ситету. Цілую щиро. Твій тато. 5.5.68»246• По

слання написане на листівц~ 1з зображенням 

Червоного корпусу Київського університету 

ім. Т. Шевченка. 

У програмі перебування, звичайно ж, був 

Канів, куди він вирушив кораблем по Дніпру. 

І це було символічно. Композитор Богдан Ве

соловський, який написав один з перших своїх 

творів «Вітер віє» на слова Кобзаря, їде по

клонитися йому до Канева. І відвідини могили 

Т. Шевченка і музею були одними з найглиб

ших вражень у його житті. 

Юліян Залізняк згадував розповіді компо

зи'.Lора про поїздку до Канева: «Дуже велике 

враження зробила на нього також невеличка 

подія коло могили, що він був її свідком: Чо-

246 Весоловський Б. Лист Весоловському Ю. (сину) 5 травня 
1968 року // ЦДАМЛМУ, ф. 1356, оп. 1, спр. 12. 



ловік, яких 55 років віку, по одеж~ 1 вигляді 

рук - шахтар, стояв приблизно з десятилітнім 

хлопцем - правдоподібно внуком - перед мо

гилою і запитав його, по-російському, чи він 

вміє прочитати напис на надгробній плиті. 

Хлопчина прочитав гарною українською мо

вою. «Ну, добре, -сказав дід, дальше по росій

ському, - "пам'ятай, сукін сину, що ти тут був 

і читав ці слова! Ніколи цього не забудь!"»247• 

Після поїздки до Канева Весоловський 

знову коротенько пише дружині: «Дорогень

ка Оленко! Київ оглянув досить добре. Був 

у Каневі. Враження незабутні. Завтра їду до 

Львова. Повернуся 15-го, а 16-го від'їжджаю 

до Відня. Погода напрочуд гарна. Цілую. Б. 

Київ, 11-те травня»248 • 

Попереду на нього чекав Львів, а може, 

й Стрий, і це була мандрівка в дитинство, 

юність, студентські роки. Своєрідна маши-

247 Залізняк Ю.М Др. Іван Богдан Весоловський. 
248 Весоловський Б. Листи Весоловській О.М. (дружині) І, 

16 травня 1968 року. 

Бі.л.я входу 

до Музею 

Т Шевченка 

у Каневі 
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СпLякування 

3 людьми 

біля Тарасової 

MOZUJ!U у Каневі 

Боzдан 

Весоловський біля 

мozuлu Великоzо 

228 Кобзаря 

на часу мала повернути його у дні, коли вш 

творив свої перші шлягери, коли він уперше 

закохався. Тут його чекав «Таці» - приятель 

молодості й колега по «Ябцю» Анатоль Кос

Анатольський . Про зустріч саме з ним, а та

кож з Євгеном Козаком і Миколою Колессою 

він попросив організаторів поїздки. 

І ось він сходить з трапа літака. На очі на

гортаються сльози. Схвильовано шукає очима 

знайомих. І бачить знайоме жіноче обличчя. 

Його зустрічала музикознавець Оксана Пала
марчук, надзвичайно подібна на її сестру Іре

ну Паламарчук, знайому подругу Богдана ще 

зі (;Тудентських літ. Він навіть попросив свого 

«супроводжуючого» з Києва, щоб вона була 

весь час з ним. 

Однією з перших офіційних зустрічей 

була зустріч у консерваторії. Серед учасників 



- його давні знайомі, друзі - проректор кон

серваторії Євген Козак, композитор Микола 

Колесса, а також ректор консерваторії, уро

дженець Стрия Зенон Дашак. Розмова точи

лася навколо української діаспори в Канаді, 

проблем української культури. На завершення 

Євген Козак попросив щось виконати. Весо

ловський навідріз відмовився: «Ні, я не можу 

у цьому храмі мистецтва співати свої легкі пі

сенькю>. Але все ж таки погодився і заспівав 

«Лети, тужлива пісне»249 • 

Левову частку свого часу у Львові Бонді 

провів з Таці. У подарунок другові він привіз 

свої, видані у Торонто, пісні «Чар Карпатських 

гір», «Чи справді» та ін. На першому «карпат

ському» виданні він написав: «Дорогому дру

гові юних літ Анатолію Кос-Анатольському з 

привітом карпатським ялинам від канадських 

прерій. Богдан Весоловський». А на другій 

пісні «Чи справді?» (далі йдуть слова «Вже 

нам не стрінутись з тобою?») він написав: 

«А ми ще таки стрінемось з Тобою». На до

бру згадку Тобі, дорогий друже, Анатолію! 

Богдан»250. 
Дружина Таці Надія Кос люб'язно розпо

віла мені про час, проведений разом з Бонді: 

«Ми були в оперному театрі, і після зустрічі, 

після вистави ми пішли до професора Юрія 

Луціва. Професор перед тим був у Канаді, 

прожив майже два тижні у Монреалі, вдома 

у Весоловських. І вважав за потрібне при

йняти його у себе вдома, якраз після вистави. 

Прекрасний вечір, і нас зустрічає пані Луців, 

мама професора і диригента Луціва. Ми ще 

були під враженням такої теплої місячної ночі. 

249 Богдан Весоловський та його пісні: Телепередача І 
Автор і ведучий О. Зелінський, режисер А. Якимишин, редактор 

Л. Козак. -Львів, Львівське телебачення, 2012. 
250 Оригінали пісень Богдана Весоловського з автографами, 

датованими 7 травня 1968 р" люб'язно надані автору книги 
Надією Кос. 

Третя листівка 

дружині 11 

травня 1968 р. 
(Київ) 
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Автоzрафи Бонді 

з присвятою Таці 

(1 968 р.) 

І вона нам задекламувала вірш Олександра 

Олеся «Сміються, плачуть солов 'ї» . З ними 

була ще вже знайома нам пані Оксана Пала

марчук. І він ставився до неї з такою тепло

тою і увагою, вдивлявся в її обличчя, наче шу

каючи давно минулих днів. Очевидно, це був 

якийсь спогад його молодих літ (була Оксана 

подібною, як вже згадувалося, до своєї сестри 

Ірени. - Прим. І.О.). І я собі пригадую слова 

Богдана Весоловського, які він сказав в той 

вечір: «Знаєш, Тацьо, ти зробив наймудріше, 

тому що ти залишився на рідній землі»251 • 

У Львові його чекала й рідня, родина дво

юрідного брата Остапа Охримовича. Однак 

до Стрия виїхати не вдалося, побачити стрий

ські верби ще раз не судилося. Так вирішило 

«всевидящеє око» - у ті часи кагебісти не до

зволяли зайвих вольностей, тому в райцентри 

їздити тоді було «зась». 

Поета Миколу Петренка також вразила 

«наполегливість» службістів. Він згадує: «Ми 

розмовляли з ним у приміщенні Спілки пись

менників, і то не віч-на-віч: поряд із гостем 

було ще двоє «супроводжуючих» із товари

ства, яке й опікувалося долею закордонних 

знаменитостей. Один із них кілька днів по 

251 Інтерв'ю Ігоря Осташа з Надією Кос 25 квітня 2013 р. у 
Львові. Відеозапис знаходиться в приватному архіві автора. 



тому запросив мене на розмову: йому, бачте, було цікаво, що ж 

за презент передав мені композитор. Але більше його цікавило: 

як це я насмілився передати свої тексти за океан, бо в розмові 

йшлося ще про одну пісню на одвічну тему людської носталь

гії. Я заперечив: не передавав нічого, Весоловський, певніше за 

все, переглядає українські часописи»252 • Супроводжувачі нашого 

гостя приспішували: ви вже все переговорили? У них наче ще 

заплановано зустріч із колишнім колегою молодих років, відо

мим композитором Анатолієм Кос-Анатольським. Та й сам Ве

соловський згадав про можливий візит до високого львівського 

посадовця: йшлося про відмову поїздки на малу батьківщину, 

до Стрия, бо наче й обіцяли, а тут все щось не так, якісь за

тримки. Чи ж треба пояснювати, як праглося ступити на береги 

рідної ріки, вишукати там згадок далекого дитинства і музичної 

юності»253 • 

Поїздка до Стрия зірвалася, але зустріч з родичами - роди

ною Охримовичів з Дрогобича відбулася у готелі «Інтурист». Як 

і на багатьох інших зустрічах, дуже часто доводилося приклада

ти вказівний палець до губ - усі розмови записувалися. Тому, як 

згадувала Христина Охримович, з братом Остапом Охримови

чем Бонді розмовляв". під ковдрою254 • 
Ще одне львівське подружжя, з яким Бонді теж спілкувався 

і потім зустрічався у Канаді, було подружжя Чайок - співачки 

Володимири та скульптора Якова. Зовсім недавно, завдяки На

дії Кос, мені пощастило зустрітися з Володимирою Чайкою у її 

львівському помешканні. Це була дуже зворушлива зустріч. Пані 

Володимира багато років співала у Львівській опері. У її послуж

ному списку арії Оксани («Запорожець за Дунаєм» С. Гулака

Артемовського ), Віолетти, Джільди («Травіата», «Ріголетто» 

Дж. Верді), Констанції («Викрадення із Сералю» В.-А Моцар

та), Лейли («Шукачі перлин» Ж. Бізе) та ін. Ми ввімкнули мі

крофон і зачаровано слухали розповідь В. Чайки. «Моя зустріч 

з паном Весоловським, і моє знайомство були дуже цікавими. 

Кожну суботу в будинку архітектора, у пороховій вежі, збирала

ся інтелігенція Львова - письменники, художники, архітектори, 

актори. І ми в суботу завжди там робили такий чай. Ну, зви

чайно, жартували, сміялися, танцювали. І були дуже гарні роз-

252 Петренко М. Пісня з Канади від Богдана Весоловського. 
253 Петренко М Пісня з Канади від Богдана Весоловського . 
254 Інтерв'ю Ігоря Осташа з п. Христиною Охримович 28 квітня 2013 р. 

у Дрогобичі. 231 
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Володимира 

Чайка під час 

інтерв'ю (квітень 

2013 р.) 

мови про враження від всього теперішнього і 

минулого. Одного разу Анатолій Йосипович 
Кос-Анатольський каже: "Я вам приніс неспо

діванку. Мені пан Весоловський, композитор 

з Канади, передав платівку своїх творів капе

лою "Думка", яка була в Канаді" . Він включив 
. . . 

цю музику, 1 ми не могли вщ1рватися, тому що 
для нас це було нове, знайоме якесь і незна

йоме, свіже і цікаве. Декілька разів повертали 

все спочатку. Ми захопилися його музикою, 

особливо на слова Володимира Сосюри, на 

слова Миколи Петренка і його власні . Дуже 

гарні твори. Це така музика, яка дуже скоро 

запам'ятовується . Якщо є в пісні мелодія, то 

вона дуже запам ' ятовується»255 • 

Пані Надія Кос додає: «Коли крутили пла

тівки Богдана Весоловського, то знаєте, люди 

на очах змінювалися. І хоч тоді мало про це 

говорилося, бо все було так засекречено, за

крито. Вони якісь ставали такі поетичні, такі 

гнучкі, такі уважні. Усі підспівували. І я собі 

пригадую, коли ми танцювали з Анатолем під 

ту музику, то я відчувала, що наче в небеса 

ш Інтерв'ю Ігоря Осташа з п. Володимирою Чайкою 

25 квітня 2013 р. Відеозапис знаходиться в приватному архіві 
автора. 



злітаю від поезн тих слів і музики. Очевид

но, що атмосфера тих забав, товариство, му

зика, поезія переносила Анатоля 30- 35 років 
назад»2sб. 

Далі пані Володимира розповіла про їхню 

першу зустріч з Весоловським: «А одного 

разу через деякий час дзвонить до мене пись

менниця Дарина Дмитрівна Вільде (Ірина 

Вільде . - Прим. І.О.). Вона мала такий звичай 

говорити, як щось відбувалося, що "Вісла го

рить". От і каже: "Приходи сьогодні до Спіл

ки письменників, має приїхати Весоловський, 

і буде з ним зустріч". Ну я й побігла відразу 

1уди. Одним словом, чекаємо. Прийшов Кос

Анатольський, і письменників було дуже ба

гато . Відкриваються двері, приходить люди

на зовсім звичайна, дуже проста, одягнена в 

якомусь светрі такому, бо було холодно тоді, 

й каже: ,,Я - Весоловський, ви у Львові мене 

не знаєте, бо я пишу естрадну музику, таку 

легку музику, з танцювальними ритмами, тан

го, вальси" . А тоді Анатолій Йосипович Кос
Анатольський піднявся й каже: ,~айкине (він 

мене так називав), ану ходи до фортепіано!" 

256 Інтерв'ю Ігоря Осташа з п. Надією Кос 25 квітня 2013 р. 
у Львові. Відеозапис знаходиться в приватному архіві автора. 

Надія Кос під час 

інтерв'ю (квітень 

2013 р.) 
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Він сів, і ми почали співати дуетом: 

Може так не треба, 

Може даром жду, 

Може не для тебе 

Ночі бережу .. . 
То слова Ірини Рейт, української поетеси 

з Варшави. Я бачу, як у Весоловського сльози 

на очах від радості. Від того, що ми його зна

ємо, шо ми його цінуємо (плаче). Потім ще я 

заспівала "Намалюй мені ніч" на слова львів

ського поета Миколи Петренка, а потім "Лети 

тужлива пісне" на слова Весоловського. 

Лети, тужтmа пісне через море у даль ... 
Неси мою любов, мою туrу і мій жаль. 

Лети у голубі простори 

Буйним вітрам навздогін, 

Неси понад Чорнеє море, 

Рідним степам мій уклін ... (плаче). 

Одним словом, він каже мені: ,,Я хочу 

Вас записати, ходіть зі мною на Львівське ра

діо". І мені акомпанували, і я записала дуже 

багато творів . Він каже : "Візьму із собою в 

Канаду, бо ніхто не повірить, що мені співа

ла оперна співачка". Для мене то була велика 

радість. Звичайно, я телефоную додому і кажу 

нашій господині: "Де хочете, беріть продукти, 

що хочете, десь шукайте по сусідах, але має 

бути вечеря" . Тоді прийшли всі до нас. Якраз 

тоді прийшов Анатолій Йосипович Кос
Анатольський, мій чоловік. А мій брат, дирек

тор школи в Винниках з апаратом прийшов і 

сфотографував нас . Оце була наша така гарна 

зустріч з ним»257 • 
Але світлин могло й не бути . Супрово

джуючі особи чи «опікуни», які ні на мить не 

відходили від композитора, все тримали під 

контролем, і вже наступного дня до Винни-

257 Інтерв'ю Ігоря Осташа з п . Володимирою Чайкою 25 
квітня 2013 р. 



ків приїхали люди у штатському і ввічливо 

попросили плівку. Довелося віддати. Але на 

щастя непрошею госп не знали, що один про

бний відбиток все ж таки було зроблено до їх

нього візиту. І цей єдиний кадр таки потрапив 

у історію. Зараз Ви бачите цю єдину світлину, 

на якій зафіксований високий чоловік, який 

скромно нахилив голову вперед, наче сором

лячись камери. Отже, сидять зліва направо: 

Яків Чайка, Богдан Весоловський, Володими

ра Чайка, голова Львівського обласного комі

тету з радіо та телебачення Іван Петрів. Сто

ять: наш «невідомий» та музичний редактор 

Львівського радіо Юрій Булка. 

Вона показала мені альбом пісень Б. Ве

соловського у виконанні Андрія Добрянсько

Під час зустрічі у 

подружжя Чайок 

у Львові. Єдиний 

незнищений кадр, 

на якому зафік-

савана й «супро

воджуюча особа» 

(у білій сорочці) 

го з автографом композитора, подарований їй , 
в Монреалі, і згадала свою зустріч з Бонді у 

Монреалі під час її концерту. Весоловський 

прийшов на концерт разом з дружиною Оле

ною і запросив на наступний день до себе до

дому, хотів показати свою українську бібліо-

Автоzраф Бонді 

для Володимири 

Чайки на платів

ці А. Лобрянськоzо 235 
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теку. Але тут трапилося непередбачуване . Те 

ж таки «невсипуще око» вир1шило, що це вже 
. . . 

занадто - ходити в госп до ем1грантш додому. 

Тому співачку примусили зіграти роль хворої 

- поклали її в ліжко і обклали різноманітними 

ліками. І коли Весоловський зайшов за нею в 
. . . . 

номер, то зрозумш, що зустр1ч вщм1няється . 

Як тільки він вийшов з номера, то всі ліки 

моментально щезли, а сшвачщ довелося ще 

відспівати вечірній концерт. Але вони спілку

валися й надалі, писали одне одному листи, 

вітали на свята, на Великдень, на Новий рік .. . 
І ось закінчилася програма перебування 

у Львові, і настав час від'їжджати додому. На 

летовищі у Львові його проводжав Таці, Окса

на Паламарчук, інші «спеціальні» особи. Бон

ді, дуже схвильований, піднявся у літак, щоб 

поставити речі й вийти попрощатися з прово

джаючими. Але з літака він більше не виходив. 

Його «супроводжуючий» вийшов і попросив 
усіх розійтися, бо Весоловський ... плаче. Ком
позитор не стримався і заридав, при цьому у 

розпачі промовляючи: «Я вже ніколи не повер

нуся в Україну ... »258 • Пригнічений і морально 

розбитий, він повернувся до Канади. Його син 
Остап Весоловський зі сльозами на очах роз

повідав мені, що батько після України так і не 

повернувся у звичне життєве русло. Глибока 

рана після України так і не загоїлася ... 

Анатоль Кос-Анатольський 

Спілкуючись з дружиною Таці - Надією 

Кос, я відчув, наскільки подібні ці два компо

зитори, два велети української музики. Вони 

зустрілись у Львові, але обидва приїхали з 

258 Інтерв'ю з О. Паламарчук у телепередачі «Богдан 

Весоловський та його пісні». 



провінції - зі Стрия і Коломиї. Їхні молоді студентські роки 
були дуже нелегкими, бо треба було власним потом заробляти 

на навчання і ще підтримувати сім'ю. Особливо складно було 

Таці, бо їх було в сім'ї п'ятеро дітей, мама дуже молодою віді

йшла в кращий світ, а тато був далеко. І одним порятунком для 

сестер Ліди і Марусі був Анатоль. І Бонді, і Таці студіювали 

право в університеті, а попри тому, ще вчилися у Музичному 

інституті ім. Лисенка. Кос вчився у професора Тараса Шухе

вича, і той, знаючи про матеріальні статки Анатоля, вчив його 

безкоштовно. Анатоль якось згадував, що граючи десь дан

синг, в перервах ніколи не сидів чи розважався, а брав книжку 

і готувався до лекцій. І коли він приходив під ранок додому, 

то наймолодша сестра Маруся вже чекала на нього. І крізь сон 

Анатоль давав інструкції: «Там, в кишеньці є гроші, бери і йди 

на іспит». І вона була дуже вдячна йому. 

Пані Надія згадувала, що між Марусею і Анатолем були 

надзвичайно душевні відносини. У 1931-1934 роках Марія Кос 
була активним членом ОУН. У 1934-му вона відійшла у світ 

кращий дуже молодою, у 20 років. І Анатоль завжди зі сльозами 
говорив про свою сестру. 

Коли вся родина Таці емігрувала, то на запитання дружини 

«Чому ти не виїхав?» він відповідав: «А що я там не бачив, чого 

я туди поїду? Тут - мої люди, тут моя земля, і я можу сказати їм 

то, що я хочу» ... 
Мене вразила фраза пані Надії Кос про відчуття ліктя: «Їм 

же ж було по 25-30 років, але яка культура взаємовідносин 
між ними! Яка повага один до одного, яка відповідальність, 

яке намагання дотримати слова, нікого не підвести, нікому не 

зробити кривди!»259• 

Після повернення з України Богдан Весоловський підтри

мував листування зі старими і новими українськими друзями. 

Але особливо теплою була переписка з другом Анатолем. Пе

рерва у їхньому спідкуванні складала близько тридцяти років 

(1938 - 1968). У радянські часи листуватися з українцями за 
кордоном було небезпечно. Однак старий друг Таці, попри усі 

можливі загрози, продовжував писати Бонді. В архіві Весолов

ського я знайшов три листи від Кос-Анатольського260, ще три ко-

259 Інтерв'ю Ігоря Осташа з Надією Кос 25 квітня 2013 р. у Львові. 
260 Кос-Анатольський А.Й Листи Весоловському І.Б. І О грудня 1968 - 6 грудня 1970 

року // l.ІДАМЛМУ, ф. 1356, оп. І, спр. 14, арк. 8. 237 



238 

респонденції від Бонді мені люб'язно надала 

дружина Кос-Анатольського, за що я складаю 

їй велику подяку. Епістолярну спадщину двох 

композиторш ми подаємо в окремому додатку 

«Вибрані ЛИСТИ». 

Перший лист Кос-Анатольського датова

ний 13 лютим 1969 року. Таці у свої листах 
писав про зацікавлення творчістю Весолов

ського в Україні, про можливість видання 

його творів, а також виконання українськими 

артистами. Зокрема, йшла мова про сестер 

Байко, «які хотіли б заспівати щось на тер

цеТ>>, та про запис «Колискової» у виконанні 

Марії Байко. 

Особливо ностальгійними були його спо

гади у листах про молоді роки, про Черче. 

Щодо запрошення Бонді в Канаду він напи

сав: « ... Мені трохи трудно рушитися зі Львова 
через безліч різних занять, від яких не дуже 

хочу відриватися. Також літання літаками 

в останнім часі стало дуже небезпечним на 

Вашій півкулі через тих т.зв. поривачів (так 

А. Кос називав тодішніх авіатерористів. -
Прим. І.О.), які примушують летіти в якомусь 

цілком непередбаченому напрямку. Все це не 

дуже приємно!». 

Натомість Весоловський першу свою лис

тівку відправив з привітанням до 60-річного 

ювілею Таці, який припадав на грудень. Як 

справжній друг, він хотів першим поздоро

вити ювіляра і надіслав привітання ще в лис

топаді. І він дійсно тут був першим. До того 

ж, у наступний лист він вклав привітання від 

Баньки (Івана Костюка) з Трентона - це було 

фото чотирьох з Черче - Крутія, Баньки, Ябця 

і Таці з написом «Дорогому Таці зі 60-літтям! 

Щиро вітаю! Банька, 22.1.70»261 • 

261 Кос-Анатольський А.Й Листи Весоловському І.Б. 10 
грудня 1968 - 6 грудня 1970 року, арк. 12. 
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Але сам лист від Бонді, датований третім 

квітня 1970 року, був для мене великою не
сподіванкою, бо розповідав про співпрацю ... 
з Реною Яросевич над новою платівкою. Хоч 

вона тоді вже була Ірена Андерс, у цьому лис

ті він назвав її так, як називав 30 років тому 
- Реною Яросевич. Він пише: «Саме недавно 

закінчив роботу над новою платівкою. Оди

надцять пісень. Платівка вийде в другій поло

вині травня. Серед виконавців-співаків є теж 

Рена Яросевич, яка живе тепер в Лондоні . Як 

тільки буде платівка готова, негайно вишлю 

Тобі одну, бо цікавий знати твою думку. Ліри

ка Сосюри, Загула, Ганни Чубач і ще кількох 

молодих київських поетів». Бонді і Таці по

стійно обмінювалися своєю творчістю - пла

тівками та нотами своїх пісень. 

У липні 1970-го народився Анатолій Кос

молодший. Бонді привітав Таці піснею з посвя

тою. Це була одна з останніх композицій Весо

ловського «Подаруй мені Карпати», на якій він 

написав: «Дорогому Толі з нагоди народження 

сина Анатолія. Богдан. 18.9.70»262 • 

262 Рукопис пісні «Подаруй мені Карпати» з присвятою на

дала авторові п. Надія Кос. 

Привітання Івана 

Костюка з наzоди 

ювіJ!ею А. Коса 

' 

23 



240 

Автоzраф Бонді 

з присвятою пісні 

«Подаруй мені 

Карпати» 

ПодАР>'ІІ 111!111 l<АРІL\ТИ 

1970: 100-та пісня Бонді 
на платівці «Мрії» 

І ось настає травень 1970-го року. Кри

тики високо оцінюють появу нового альбому. 

«Мрії злеліяні, сни перемріяні ... ». Здається, не 
міг Богдан Весоловський вибрати кращі сло

ва, ніж цей рядок Дмитра Загула для першої 

своєї пісні нової платівки «Мрії», що стала 

ювілейною, а також містила соту пісню у його 

творчості263 • 

Це була данина пам'яті славному буко

винському поетові, якого знищив сталінський 

режим. «Мрійливий» зачин па платівці або, 

як писали тоді, гітсонг «Мрії» зробив Антін 

Дербіш, який заспівав ще дві пісні : <<драму» 

(на слова Степана Чарнецького) та «Кожний 

раз» на слова Б. Весоловського у супроводі 

тріо «Троянда» (Христина Гарасовська, Люба 

Дербіш та Люба Мороз). Тріо виконало ще дві 

пісні - «Любов» та «Вечірня пісня» на слова 

Володимира Сосюри. Преса високо оцінила 

дебют тріо торонтських студенток, яких од-

263 Левицький В. Мрійливі пісні Б.Весоловського на 

платівці «Мрії» // Новий шлях, 27 червня 1970 р. 



разу назвали одним з найкращих українських 

жіночих ансамблів не тільки на Заході, а й в 

Україні. 

У рецензії канадсько-української газети 

«Новий шлях» також високо оцінили «Ве

чірню пісню», виконану «Трояндою». Ци

тую: «"Вечірню пісню" можна сміло і без 

усякого перебільшення порівняти з "Руш

ничком" чи "Мої ясени". В порядку неофі

ційного музичного культобміну, який вже 

роками йде тільки в одну сторону, "Вечірня 

пісня" повинна стати в Україні найпопуляр

нішим із закордону імпортом, і я перекона

ний, що вона такою і буде, якщо наші ра

діопересилання на Батьківщину її достатньо 

спопуляризують»264 • 

Погодьтеся, дуже цікава думка. Однак 

«радіопересилання» на той час було мізер

ним, тому сподіваймося, що сучасні виконавці 

«Богданового ноктюрну» - «Вечірньої пісні» 
. . . 

зможуть шднести цю шсню на ною висоти 

популярності. Шерше ля фам, тобто, шукаймо 
. . 

нове жшоче трю. 

У «Мріях» дві пісні виконала також Анна 

Чорнодольська - «Не дивись на годинник» на 

слова Надії Щербань та «Прохання» на слова 

Володимира Сосюри. 

Певну ностальгійність цього альбому за

уважили також і критики: «Якщо йдеться про 

музичну мелодику й фактуру < ... >, то завжди, 
з першого моменту, можна шзнати як, трохи 

може пересантименталізовану, але надзвичай

но інтимну і сугестивно-настроєву творчість 

цього композитора»265 • 

А загалом, підсумовуючи рецензії на аль

бом, хотів би процитувати «Новий шлях»: 

264 Максимюк С. Шедеври нашої популярної музики // Новий 
шлях, з жовтня 1970 р. 

265 Левицький В. Мрійливі пісні Б.Весоловського на 
платівці «Мрії». 

Альбом пісень 

«Мрії» (19ї0 р.) 
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Боzдан 

Весоловський 

з тріо «Троянда» 

«3 нагоди 100-ї пісні композитора варто по
вторити за словами цієї пісні, що зокрема в 

еміграційній творчості Весоловського справді 

"поскладалося все, що кохалося, все, що про

жито колись" і що воно "розвіялося з вітром, 

росами посіялося", щоб колись долинути до 

рідної землі»266 • 

Оформлення «Мрій» теж було дуже 

«мрійливим» . На обкладинці ми бачимо ліно

рит В. Вечерського, на якому зображено паро

чку снігурів на зимовому засніженому дере

ві . І мріють вони, вочевидь, про довгождану 

весну. Якщо порівняти оформлення «Зірки» 

та «Мрій», то побачимо, що обидва альбоми 

об'єднує кольористика (різні відтінки синьої 

барви) та подібна лаконічна стилістика мо

дерної графіки. Видала альбом компанія «Ехо 

рекордЗ». І хоча запис був не стереофонічний, 

з точки зору технічної, це був бездоганний за

пис. 

266 Левицький В. Мрійливі пісні Б.Весоловськоrо на 
платівці «Мрії». 



Тридцять років по тому. 

Співпраця з Ренатою 

Справжньою сенсацією стала поява в 

альбомі двох пісень, виконаних Ренатою 

Богданською, яку тут подано просто як Ре

ната. Це «Я знов тобі» та «Було високе чисте 

небо» . Перед тим востаннє вони співпрацю

вали на сцені ще в 1938-му. І ось, по тридця

ти роках розлуки, Рената співає пісні Бонді. 

При всій ностальгійності - успіх шалений. Зі 

шпальт газет звучать суперлативні епітети. 

Ось, наприклад, Степан Максимюк: «Проте 

на мою скромну думку, найкращою піснею 

з найкращим виконанням на платівці є "Я 

знов тобі" на слова Ганни Чубач у виконанні 

Ренати, однієї з найвизначніших українських 

популярних співачок тут на Заході, запис якої 

українською мовою появляється чи не впер

ше за довгі роки її вокальної кар' єри. Сила 

переданого тексту пісні повністю відповідає 

пережитій особистій трагедії самої солістки, 

і тому її виконання так до болю драматичне і 

хвилююче. Друга її пісня "Було високе чисте 

небо" на слова Лесі Тиглій - вже щось зо

всім протилежне. У співі Ренати відчуваємо . . . . 
тут життєрад1сюсть 1 романтичюсть, прямо 
усмішку на її обличчі. Композиторові Весо

ловському можна щиро поrратулювати за те, 

що зумів заанrажувати співачку такого ви

сокого калібру для виконання своїх пісень. 

Особисто сподіваюся, що своїм дебютом на 

платівці "Мрії" пані Рената започаткує нову 

сторінку своєї мистецької діяльности, від

криваючи для себе нові можливості в розу

мінні масового українського читача, та стаю

чи тепер невід'ємною частиною українсько

го репертуару наших найкращих популярних 

пісень»267 • 

267 С.М Шедеври нашої популярної музики. 243 
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Альбом 

Володимира 
Луціва, записаний 

у Лондоні 

Якось, розмовляючи у Торонто з донь

кою А. Дербіша - Любою Паньків, я запитав 

учасницю тріо «Троянда» про участь Ренати у 

цьому проекті. Вона розповіла мені, що пісня 

«Я знов тобі» спочатку планувалася для тріо. 

Тривали репетиції. Але не все виходило так, 

як хотів композитор. І раптом він прийняв 

рішення попросити заспівати цю пісню Рена
ту268. Медіатором у цій домовленості виступив 

Володимир Луців, який організував у Лондоні 

разом з оркестром Стіва Норберта запис чоти

рьох пісень для цього альбому. Дві пісні Рена

ти та ще дві - «Біжить доріжка» (сл. Михайла 

Масла) та «Чумацький шлях» (сл. Володими

ра Сосюри) заспівав сам В. Луців. 

Маестро Луців про це згадує: «Я зустрічав

ся з ним (Бонді. - Прим. І. О.) три рази при на

годі моїх концертів у США і Канаді. Він мене 

просив до себе додому, мав зі мною інтерв'ю. 

Потім підкинув мені свої пісні зі свого репер

туару. А пізніше, коли я згадав, що Рената Ан

дерс живе в Лондоні, в нього очі колосально за

сяяли. Вони були знайомі з студентських років 

і правдоподібно були близькими приятелями, а 

потім їхні дороги розійшлися. І коли я запитав 

її: "Кажуть люди, що ви були близькі дуже", то 

вона відповіла: ,,Я то можу напевно твердити, 

що це моя перша любов, а чи Весоловський 

Богдан, то я не знаю". І тоді я попросив пані 

Ренату заспівати дві пісні ... »269. 
Багато років по тому, а точніше 42, у мон

реальській квартирі Остапа Весоловського я 

побачив платівку, трохи пожовтілу і побиту 

часом, з ледь помітними цівками від води. На

пис на платівці змусив мене затаїти дихання. 

Так воно і є: «Renata. Piosenki sentymentalne». 
У 1960-х роках вона використовувала скороче-

26' Інтерв'ю Ігоря Осташа з Любою Паньків (Дербіш), 
учасницею тріо «Троянда», 9 грудня 2012 р. у Торонто. 

269 Богдан Весоловський та його пісні. Телепередача. 



не сценічне ім'я. У польськомовному альбомі 

- «Walc katarynkowy», «Sen о Lwowie» і біль

шість пісень присвячені Львову. Через кілька 

місяців я захотів відчути атмосферу того часу 

і вирішив прокрутити платівку на програвачі. 

Але вийнявши «вініл» з конверта, я ледь не ви

пустив її з рук. 

Я побачив на малиновому тлі автограф 

і, придивившись уважніше, прочитав чотири 

слова ... ДЛЯ БОНДІ ВІД РЕНИ. Це було під
твердженням моїх здогадів. Мабуть, десь під 

час концертів Ренати у Канаді вони зустріча- Альбом Ренати 

лися і домовилися про можливу співпрацю. «Сентиментальні 

Так «Мрії» стали дійсністю. пісні» 

Повернувшись з Монреалю до Києва, я 

зателефонував до поетеси Ганни Чубач, ав

торки поезії «Я знов тобі», з якою ми давно 

знаємося, бо разом з художницею Наталкою 

Миколайчук ми хрестили її онука Гордія. 

Вона розповіла мені, що нічого не знала про 

цю пісню. Це була її перша збірка, яка назива

лася «Журавка». Аж несподівано її запросили 

на урочисту церемонію передачі архіву Бог

дана Весоловського та Степана Гумініловича, 

і там вона про все дізналася. Пісня їй дуже 

сподобалася. Вона дійсно звучить як гімн ко- Автоzраф 
хання: 

Я знов тобі. Я знов для тебе. 

І хай простить мене земля -
Мені краси її не треба, 

Коли тебе на ній нема. 

Два періоди «канадської» творчості 

Запис 1953 року в студії Сі-Бі-Сі трьох 
пісень, що про них ішлося вище, та платівки 

1960-го року, де були «Марічка» і «Намалюй 

мені ніч», були ще й першими записами, на 

Ренати: «Лля 

Бонді від Ренu» 
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яких не було «поетичного матеріалу» компо

зитора. Олена Весоловська говорила щодо 

носіїв мови другої генерації повоєнної емі

грації, що їхній словниковий запас був дуже 

обмежений, і часто це переростало у своєрід

ний «комплекс». Щось подібне відчував і Ве

соловський, для якого мовний розрив з мате

ринською Україною був дуже болючим. Тому, 

коли з' явилася можливість ознайомитися з 

новою українською поезією, для нього це ста

ло "джерелом свіжої води". На щастя, робота 

на канадському радіо дала йому необмежений 

доступ до текстів тогочасних поетів, він від

чув, що повернувся у свою стихію і букваль

но «смакував» нові вірші . І тут він був справ

жнім «гурманом», добірка поезій для його 

пісень була дуже вишуканою. Це Сосюра і За

гул, Тичина і Рильський, Олесь і Симоненко, 

Воронько і Осьмачка, Слісаренко і Чубач та 

ін. Як згадувалося вище, Олена Весоловська 

говорила, що одним з його улюблених поетів 

був Володимир Сосюра, а сам він найбільше 

любив свої пісні саме пізнього періоду. Марко 

Антонович згадував про ще одного улюблено

го поета Весоловського - Олексу Слісаренка. 

У свою чергу, пісні Весоловського були ковт

ком «свіжої» мови для українців у північноа

мериканській діаспорі, адже багато з них не 

мало змоги чути живу українську мову. 

Деякі критики поділяють творчість ком

позитора у Канаді на два етапи. Перший -
це музика до танцю і в основному на власні 

слова. Він завершився у 1950-х роках. Навіть 

технологічно це був інакший період випуску 

платівок, які в основному були так званими 

синглами (одна пісня на одній стороні пла

тівки на 78 обертів). Другий етап - це 1960-
ті роки. Тепер з'являються здебільшого піс

ні на слова сучасних українських поетів. Це 



також новіші технології в аудіозаписі, так звані довгограючі 

платівки. Цитую редакційну статтю газети «Гомін України» 

за 10 лютого 1983 року під назвою «Лети тужлива пісне»: «В 
тому десятилітті (1950-х. - Прим. І.О.) писав Б. Весоловський 

музику до власних слів і були вони майже виключно у танцю

вальному ритмі: танго, фокстроти, вальси. Майже всі вони по

являлись на поодиноких (78-ках) платівках, а при впроваджен

ні довгограючих платівок записано їх в супроводі оркестри й 

хору, під керівництвом Івана Піжука-Романова, на довгограю

чу платівку. Та найбільш продуктивним був Б. ВесоловсЬкий 

у 1960-их роках, коли почав шукати тексти до своєї музи в 

українських «материкових» поетів . А мав він чи не найбільшу 

збірку поезій. Найбільше його настроювала лірика В. Сосюри: 

«Життя», «Онученька», «Жоржина», «Білі акації», «Любов» та 

ін . ; О. Олеся: «Ти не прийшла», «Любов в гаю»; В. Симонен

ка: «Море радости», М. Рильського: «На білу гречку», «Хто»; 

Д. Муринки: «Матіоли»; Б.Антонича: «Дівчино» та багато ін

ших менше відомих поетів. Це вже не були пісні до танцю, хоч 

багато з них написано в темпі вальсу («Може так не треба», 

«Я люблю»), що було вже заповільним темпом для модерних 

«твістів» тощо270 • 
Характерною рисою цього етапу, як наприклад у випадку 

з піснями на тексти В. Сосюри, є дійсно повільніший темп ви

конання (позначки «повільно», «moderato», «помірно»), що по
яснюється як ліричним характером тексту, так і бажанням за

тушкувати танцювальні ритми, що лежать в їх основі271 • 

Щодо другого етапу «канадської» творчості Т. Терен

Юськів пише: «По найширшій популяризації його танrа в 

ЗСА (США. - Прим. І.О.) «Лети, тужлива пісне», що є ніби 

другим етапом у творчості Веселовського, його речі в біль

шості осягають такий високий рівень, що важко вирішити, 

котра композиція ліпша. Ці його танки-пісні визначаються 

приманливою і зворушливою мелодикою, багатством і без

посередністю музичних мотивів, ритмічністю, темперамен

том, настроєвістю і знаменитим текстовим підбором: Олесь, 

Рильський, Симоненко". Часом аж заглибокі тексти для такої 

лірики. Проте, все ж таки це було і ширення цінної україн-
270 «Лети, тужлива пісне» (У І О-ту річницю смерти автора) // Гомін України, І Олю

того, 1982 р. 
271 Зелінський О. Богдан Весоловський, Рената Богданська. - С. 375 247 
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ської лірики»272 • 
Про внутрішню конкурентюсть танцю

вальної музики і «музики для слухання» той 

же Т. Терен-Юськів пише: «Він теж пробував 

сил і в ділянці поважної музики: писав піс

ні, мелодеклямації, проте беззастережно здо

був собі перше місце як творець настроєво

незабутніх танків-пісень. І не тільки на емі

rрації, де він не мав жадної конкуренції, але 

навіть на нашій рідній Україні . Бо коли вдома 

П. Майборода чи О. Білаш пишуть пам'ятні 

пісеньки, що їх можна грати, як танці, то Ве

соловський компонував повні ритму, знаме

ниті, а то й неперевершені танки, що їх мож

на співати, як задушевні пісні . Навіть друг 

Весоловського зі Львова, Кос-Анатольський, 

що єдиний міг конкурувати з ним у танковій 

творчості, перейшов на поважну чи напівпо

важну музику і тільки вряди-годи дає блис

кучий таною>273 • (Не знав Т. Терен-Юськів, 
що А. Кос-Анатольський написав не менше 

пісень для танцю, але змушений був у радян

ський час ховати такі твори здебільшого «в 

шухляду»). 

У газеті «Вільне слово» про цей «канад

ський» етап творчості автор статті «Вечір 

пісень Богдана Весоловського» , підписаний 

як А.С . , пише: «Творчість Богдана Весолов

ського займає особливе, дуже важливе місце 

в житті еміrраційної вітки нашого народу. 

Легка, лірична пісня, побудована тематично 

на коханню, розлуці, тузі за рідним краєм, а 

музично зв' язана з традиціями західноєвро

пейської танкової музики ... і типово україн

ським пов'язанням мажору з мінором. Влас

не ця «мажора-мінорність» та «життєрадісна 

туга» є чимось, що дає пісням Весоловського 

особливий український посмак»274 • 

272 Терен-Юськів Т. Увірвалась мелодія. 
273 Терен-Юськів Т. Увірвалась мелодія . 
274 А.С. Вечір пісень Богдана Веселовського // Гомін 



О. Зелінський, підсумовуючи його творчість у Канаді, поба

чив нерозривний зв'язок творчості композитора і загальноукра

їнського контексту: «Приглядаючись до створеного композито

ром на вірші поетів з України, можна припустити, що Богдан 

Весоловський був також зорієнтований і в основних тенденціях 

розвитку тогочасного пісенного жанру в Україні . Принаймні, не 

викликає сумніву, що йому були знайомі пісні П. Майбороди, 

А. Кос-Анатольського, І. Шамо. Як і в піснях цих авторів , тан

цювальна ритміка тут не є визначальною і звучить не ізольовано 

від змісту поезії»275 • 

«Це ще раз підкреслює те, що перебуваючи у вимушеній 

еміграції, Богдан Весоловський мислив себе тільки у духовному 

контексті України, працював і далі для рідної землі»276, - продо

вжує музикознавець. 

Автор тієї ж статті «Лети тужлива пісне» у «Гомоні Украї

ни» все-таки вважає, що його найкращою піснею є композиція на 

власні слова: «Найпопулярніший пісенькар більше двох десятків 

літ Богдан Весоловський < ... > написав < ... > більше 1 ОО пісень, 
з яких біля 60 записано на платівках і принаймні 20 з них були 
українськими «гит»-номерами. Та «Лети тужлива пісне» немає 

рівної собі дотепер, бо навіть іншонаціональні оркестри схоплю

вали мелодію цієї тужливої пісні й записували на платівках, про 

що автоматично повідомляли ориrінального автора юнійні ком- . 
панії виробу платівок через т.зв. авторський гонорар. Але часто 

записували оркестри, не подаючи автора взагалі»277 • 

Підсумовуючи дискусію, в цілому ми можемо говорити 

про три періоди творчості Богдана Весоловського. Перший ми 

умовно назвали «львівсько-віденським» ( 1931-1943 ), основними 
рисами якого була велика кількість, за визначенням самого ком

позитора, «творш для слухання» та яскрава танцювальна музи

ка, написана як на власні слова, так і на поезію Т. Шевченка, 

О . Слісаренка, П. Тичини, Я. Масляка, С . Чарнецького, М. Весо

ловської та ін . Після цього була довга перерва у п 'ять років, яку 

частково заповнила видавнича діяльність, робота над обробка

ми багатьох народних, стрілецьких і авторських пісень. 

України, 13 травня 1972 р. 
275 Весоловський Б. «Прийде ще час".» (Пісні і танцювальні мелодїl) І Упор. і ред. О . 

Зелінський . - Львів, 2001. - С . 4. 
276 Весоловський Б. «Прийде ще час". ». - С. 4. 
277 Б/а. «Лети, тужлива пісне» (У 10-ту річницю смерти автора) . 24 9 
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Що стосується «канадського» етапу 

творчості, то хочу зазначити, що він, на мій 

погляд, дійсно ділиться на два етапи, але 

вони ідентифікуються за місцем перебуван

ня композитора. На нашу думку, творчість 

Весоловського не вкладається у рамки двох 

окремих десятиліть (1950-ті та 1960-ті роки). 

По-перше, можна виділити «содбурзький» 

період (1949-1952 роки), який характеризу
вався написанням пісень в танцювальних 

ритмах на власні тексти (з деякими винятка

ми, як наприклад, «Самітне серце» на слова 

О. Федейко) та інструментальної танцюваль

ної музики (танго-серенада, «Орхідеї», «Бі

rію> тощо) . Цей період також стає початком 

активного випуску платівок композитора. 

За ним іде «монреальський» період (1953-
1971 роки) творчості композитора, для якого 
притаманна велика кількість композицій на 

слова українських поетів, переважно сучас

ниюв композитора, що стало можливим за

вдяки його роботі на канадському радіо. У 

цей час композитор повертається до «музики 

для слухання», («Сонячні кларнети» на слова 

П. Тичини, «Романс» на слова Т. Осьмачки 

та ін.). Яскравим прикладом цього етапу є 

альбом пісень у виконанні Андрія Добрян

ського, а також пісні, записані Володимиром 

Луцівим та Ренатою . Критики відзначали, що 

серед платівок цього періоду найбільш попу

лярною була «Верба», яка кілька разів пере

видавалася і була повністю випродана. 

Звичайно, подш на три періоди 

«львівсько-віденський», «содбурзький» та 

«монреальський» є досить умовним. У Цен

тральному державному архіві-музеї літератури 

і мистецтва України я знайшов дві рукописні 

збірки композитора. Перша - містить твори, 

написані у Львові, Черче, Стрию, Зелем 'янці 



та Відні, і на робочій обкладинці написано роки написання -
1934-1942 (я б додав ще один рік - 1943-й, бо у збірнику є піс

ні, датовані 1943 роком). (Щоправда, як ми вже зазначали, потім 
він додав до збірки «содбурзькі» твори) . 

Отже, композитор і сам вбачав певну цілісність львівсько-
. . 

вщенського перюду. 

Але натомість інший рукопис поєднує усі три періоди . 

Це збірка творів, яку композитор готував до друку під назвою 

«Альбом танкової музики» у семи частинах. У цей альбом 

включено навіть одну з останніх його пісень - бостон «Бродя

га», а це означає, що композитор просто не встиг здійснити цей 

проект. Весоловський зібрав усі танцювальні твори, написані у 

різні роки. Отже, естрадну музику можна назвати «наскрізним» 

жанром у творчості композитора, бо вона присутня в усіх трьох 

періодах його творчості. 

Задумане автором видання його творів все-таки вдалося 

здійснити у 2001-2006 роках, завдяки співпраці Олександра Зе
лінського, Олени Весоловської та подружжя Антоновичів . 

«Одинокий риболов» 

З розповіді Остапа та Олени Весоловських ми дізналися, 

що родина Весоловських, переїхавши до Монреаля, купила 

першу хату на спілку з братом Юліаном Залізняком. Це був так 

званий дуплекс - будинок на дві сім'ї за адресою Монтклєр

авеню, 5416. Юліан Залізняк кілька років (з 1951по195 5) пра

цював контролером у ІКАО - Міжнародній організації цивіль

ної авіації. (До речі, через 50 років мені за сумісництвом до

ведеться працювати там же - Представником України в ІКАО). 

Через три роки родини вирішили роз'їхатися. Богдан Весолов

ський купив другу хату за адресою вул. Макалієр, 5605 у Кот 
Сан-Люк. Це вже було «бунгало», де Бонді відразу облаштував 

собі студію у підвалі. Правда, щоб вмістити фортепіано, дове

лося трохи реконструювати стіни. 

Остап згадує, що часто вечорами батько разом з мамою ра

дився щодо слів і музики. Він також долучався, бо «жив цією 

музикою». Маючи інженерну освіту, Весоловський-молодший 

пояснював, що музика, на його погляд, розвиває і ліву, і пра-

ву півкулі головного мозку. Бо, «з одного боку, це ритм і ма- 251 
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Перший будинок 

у Монреалі 

за адресою 

Монтклєр-авеню, 

5416 

Лруzий будинок 

у Монреалі 

за адресою 

Макалієр, 5606 
у Кот Сан-Люк. 

Родина 

Весоловських 

вдома у Монреалі 



тематична точюсть, а з другого боку - це 

творчість»278 • 
З часом до «музикування» став долучати

ся і внук Весоловського Петрик. На одній з 

фотографій бачимо «сімейну ідилію» - дідусь 

Бонді вчить музики онука. А коли з' явилася 

на світ онука, то дідусь співав їй свою власну 

пісню «Онученько люба» на слова В . Сосюри. 

Це вже стало для нього традицією висловлю

вати якісь дуже інтимні емоції, родинні пере

живання у музиці. Свою «Молитву матері» 

композитор присвятив пам'яті своєї мами ~ 

Марії Весоловської, а «Колискову» він напи

сав шсля народження сина. 

Зі спогадів Остапа я дізнався, що на 

відпочинок сім'я їздила на пластові табо

ри, зокрема, на оселю «Батурин» на озе

рі Мемфермагог (недалеко від кордону з 

США), довжина якого становить 50 кіло 

метрів . Назва озера походить від мови ін

діанського племені алгонкін і в перекладі 
278 Інтерв'ю Ігоря Осташа з Остапом Весоловським 4 

грудня 2012 р. у Монреалі. 

Остап 

Весоловський роз 

повідає про своzо 

батька (Монре

аль) 

Остап і Юрко у 

формі «Монреаль 

Канадією» 253 



Перші уроки zри 

на піаніно з вну

ком Петриком 

означає «м1сце, де розширюється вода». 

На березі часто розпалювали ватру, багато 

співали. Юліан Залізняк згадував, що Бон

ді «як людина був дуже інтравертний, але 

Бонді - мексu- у товаристві міг бути забавний і веселий . . . 
канський raнrcmep - знаменито оповщав усяю вщи, грав пре-

Монреальський 

Геракл. У парку 

254 Лаверандре 

феранс, тарок, брідж і також любив випити 

чарку - одну, і більше як одну»279 • 

Щоправда, у листі Олені Весоловській 

Іван Костюк - «Банька» написав, що «Бонді 

скаржився мені часом, що перестав пити. Ма

буть, нагла зміна трибу життя та харчування 

вплинула на його ненадійну (несподівану. -
Прим. І. О.) смерть ... »280• 

З їжі любив рибу і оселедці більше, ніж 

м'ясо, з українських страв - голубці, паште

тівку, вареники. Солодкого багато не їв, запи

вав усе чаєм з лимоном. 

Юліан Залізняк мав хату на озері, поблизу 

осідку українського фермера Телішевського. Бон

ді залюбки ходив туди купатися, був унікальним 

плавцем, пірнав на понад три хвилини під воду. 

279 Залізняк Ю.М Др. Іван Богдан Весоловський. 
280 Листування Української канадської фундації ім . Т.Г. 

Шевченка з мистецькими установами та приватними особами 

про вшанування пам'яті Весоловського І.Б. // ІЩАМЛМУ, ф. 
1356,оп . 1 , спр . 26. 



Остап згадує, що якось одного разу на Сім'я на березі озера 
таборі «Україна» вони врятували маленького 

лося, годуючи його з пляшечки молоком. На-

звали лосенятко Яськом, і він потішно грав 

з ними у волейбол. Я згадав історію про ма-

леньку сарну, яку врятував мій батько, затятий 

мисливець, а мій брат Євген дуже подібно на-

зивав її - <щьозя Яцьо» (від Ярцьо ). 
Бонді був одержимий рибалкою, при

чому на рибалці творив чудеса. Чоловіки 

часто їздили на північ від Монреаля в Park 
Laverandre «на щуку», за один раз брали по 
15-20 щупаків, але більшість роздавали. Ло
вили також «доре» з золотим животом. Остап 

Весоловський описує їхнє «полювання» на 

пструга (форель) ще у Австрії: «На джипі 

заїхали на потічок. Не було вудочки, Бон

ді йде ловити руками. Знаючи, що форель 

любить плисти проти течії, він знайшов ка- 255 



Буде добра юшка 
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мінь, і біля каменя ззаду пірнув проти течії. 

Підібрався до форел;і і кілька разів легенько 

її залоскотав . Коли форелі це сподобалося, і 

вона заспокоїлася, то в цей момент він рвуч

ко впіймав її біля зябер і викинув на берег, 

де я її вже тримав»281 • 

Бонді-рибалка не міг утриматися, щоб не 

написати щось про улюблене заняття. 

В'януть хмари, даль осіння, 

берег річки охолов, 

тихе сосон голосіння, 
одинокий риболов. 

Поплавок стоїть, не рушить, 
хвилька стомлено біжить, 
щось людині серце сушить, 
що додому не спішить. 
Ой чи клюне, чи не клюне, . . 
чи линок шде чи ПЛІТЬ ... 

Волосінь бринить, як струни, 

він чекає, він стоїть ... 

Цю пісню на слова А. М' ястківського він 

«як сокровенне» віддав своєму другові Воло

димиру Луціву. Ще один гімн Весоловського, 

на цей раз - рибалок. «Одинокий риболов» 

склав серйозну конкуренцію «Одинокому пас

туху». 

<<Бродяга» 

Під час моЄї останньої поїздки до Мон

реаля мені пощастило зустрітися з Євгеном 

Костюком, який написав слова до пісні «Бро

дяга>>. Оксана Сеньків подзвонила мені й по

відомила, що пан Костюк, який живе в Ров

доні (70 км від Монреаля), приїде до міста. І 
ми домовились зустрітися у пані Лялі Гук, яка 

теж має відношення до мистецького життя, і 

281 Інтерв'ю Ігоря Осташа з Остапом Весоловським 4 
грудня 2012 р. у Монреалі. 



колись саме їй було присвячено пісню «Я маю ({Одинокий 

Лялю з Монреалю», яку написав В. Гентиш, а риболов» 

виконував український американський шансо-

ньє Ерко (Северин Палидович). 

Зустріч вийшла дуже теплою і в прямо

му і в переносному значенні. Оксану Сень

ків, Юрія Стадниченка та Вашого покірного 

слугу пані Ляля зустріла своїми ще теплими 

фірмовими монреальськими рогаликами. Еле

гантний Євген Костюк приніс нам у подару

нок платівку Бонді «Мрії». Я, звичайно, по

дарував їм наш щойно записаний диск пісень 

«Стрийське танго». І включили камеру ... 
Поет, який пам'ятає Богдана Весолов

ського ще зі Львова, розповів про створен

ня «Бродяги». Він згадував, що «у половині 

місяця липня Богдан ~одзвонив, щоб я при

їхав з "Бродягою". Ми зайшли до його пра

цівні. Розмову я почав з умови. Кажу, було 

багато швидких танців, фокстротів, танго, а 

деякі пані просять, щоб це був бостон . "Ви 

згодні?" "Згоден", - відповів Богдан. І так 

народився повільний вальс. Через двадцять 257 
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Поет Євzен 

Костюк під час 
інтерв'ю (~рудень 

2012 р.) 

хвилин він вигукнув: "Пане Євгене, Ваш 
бродяга живе!". Він був rеніальним ком

позитором. "Бродяга" був розпроданий у 

швидкому часі. Але ця платівка виявилася 

останньою»282• 

Час пролетів швидко, не хотілося розхо

дитися, але ми розпрощалися. 

Коли я працював над цією книгою, то з 

Монреаля від Оксани Сеньків прийшла сУмна 

вістка: на 91 -му році пішов від нас поет Євген 

Костюк. Світла йому пам'ять ... 
Чому Б. Весоловський запросив Є. Костю

ка? Мабуть, ця поезія припала йому до душі, 

і, можливо, він бачив у ній себе, мандрівника, 

бродягу світами. Рефрен пісні брав за живе: 

Бродягою життям я мандрував, 

Бродягою себе я завжди звав. 

Бродягою лишивсь я і тепер, 

І скажуть люди: 

«Він бродягою помер»283 • 

Пісня вийшла дуже сумна. І вона, на жаль, 

виявилася пророчою. Через кілька місяців цей «Ве

ликий бродяга>> пішов мандрувати іншим світом. 

282 Інтерв'ю Ігоря Осташа з Євгеном Костюком б грудня 
2012 року в Монреалі. Відеозапис знаходиться в архіві автора. 

283 Весоловський Б. «Прийде ще час ... » - С. 15-17. 



Обірвана струна 

«Завтра я сподіваюся покласти на ноти три нові пісні», -
сказав одному із своїх співробітників Богдан Весоловський, 

коли залишав будинок «Радіо Канади» у четвер, 16 грудня 1971 
року. Але нові пісні так і не стали нотними рядками, бо вже 

назавтра перетворилися на вічність. Композитор помер несподі

вано на світанку 17-го грудня284 • Його велике серце зупинилося 
на найвищій ноті, наче обірвана струна. 

Останніми піснями були «Подаруіt мені Карпати» на слова 

Ганни Нагай та «Бродяга» на слова Євгена Костюка. Олена Ве

соловська у своєму каталозі біля пісні «Подаруй мені Карпати» 

чомусь написала, що «нот немає». На щастя, завдяки О. Зелін

ському ця пісня увійшла в першу частину видання пісень Б. Ве

соловського «Прийде ще час".». 

У своїй статті «Увірвалась мелодія» Теодор Терен-Юськів 

написав: «Та невідклично ввірвалась нитка життя найбільшого 

композитора на ниві танкової музики". Тепер на полі танкової 

музики ми зовсім осиротіли. Не видно- покищо - наступни

ка. І тому, принаймні поки хтось виросте, щоб зайняти місце . 

Весоловського, його великої кляси музика повинна дзвеніти і 

бути співана всюди, де тільки йде танок і приспів. І не тільки 

там: вона дає стільки зворушливого настрою і розмрійности у 

домашньому затишш1. 

Музика Весоловського - це не чужинна дешевість, це рід

на безпосередність і українська щирість. І ми віримо, що так, 

як міжнародні речі «Це ж бо не любов», «Ля Кумпарсіта», «Ка

прі» і т.п" так і кращі твори Весоловського перетривають цілі 

rенерації. Закінчимо парафразою вірша М. Рильського, взятого з 

одної із його композицій, бо ми боляче свідомі того, що до нас, 

дорогий Богдане, вже: 

. .. Ти не прийдеш, 
Не прилетиш, 

І тільки дальніми піснями 

В моєму серці продзвениш»285• 

У статті «Пам'яті талановитого композитора» Любомир Ка

линич написав: «Богдан Весоловський заповнив до певної міри 

284 Весоловська О., Олійник Р «Завтра я сподіваюсь ... », «Сняться дні колишні». 
Спогади про Весоловського І.Б. // ІЩАМЛМУ, ф. 1356, оп. І, спр. 29. 

285 Терен-Юськів Т. Увірвалась мелодія. 259 
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порожнечу в нашш танковій музицІ, І за це 

ми усі йому є і будемо вдячні... Маємо ще в 

Торонті здібного композитора Степана Гуміні

ловича, який, здається, єдиний з композиторів 

того жанру повинен доповняти нашу танкову 

музику, доки молодше покошння не випроду

кує гідного наступника · композитора Богдана 

Весоловського, хоч історія каже, що велетні 

не родяться зачасто»286• 

Засновник ((Шевченківської Фундацй">> 

Його смерть стала несподіванкою для 
його колег, які поважали і любили свого 

«шефа». Це була велика втрата для усіх 

українців. Його друзі та співробітники, зна
ючи, наскільки важливою у його житті була 

справа поширення української культури у 

СВІТІ, ІНІЦІЮЮТЬ на честь великого компо

зитора збірку, яка мала стати еквівалентом 

внеску фундатора Української канадської 

фундації ім. Т. Шевченка. Вони розіслали 

усім друзям і знайомим листа ось такого 

змІсту: 

«Працівники Української Секції Міжна

родної Служби при Всеканадській Радіосіт

ці зініціювали збірку на "нев'янучий вінок" 

для свого колишнього кершника доктора 

Богдана Весоловського у формі фундатора 

"Шевченківської Фундації" при Комітеті 

Українців Канади. Про цю, узгіднену з дру

жиною Покійного, ініціятиву повідомляємо 

й запрошуємо Вас, як близького приятеля 

пана Б. Весоловського, прилучитися до цієї 

збірки, щоби пам'ять про нього була вічною 

не тшьки як заслуженого композитора укра

їнської популярної пісні, але як і фундатора 

української культури, яку він високо цінив 

286 Калинич Л. Пам'яті талановитого композитора // «Гомін 
України», 21 квітня 1973 р. 



за життя.»287 

Пожертви збирав доктор Марко Антоно

вич. Сім'я виріппша, що похорон буде скром

ний і у вузькому колі родини, тому замість 

квітів на могилу заохочувала робити внески 

до Шевченківської фундації. Але разом з тим 

родина отримала десятки офіційних листів, 

де висловлювались сшвчуття з приводу смер

ті композитора, листи від родичів, друзів та 

знайомих, у тому числі з України. Всього у 

швидкому часі було зібрано 1450 доларів. Так 
Богдан Весоловський став фундатором Шев

ченківської Фундації. 

Стипендія Богдана Весоловського 

30 квітня 1972 року в Українському домі 
на вулиці Крісті в Торонто відбувся Вечір пі

сень Богдана Весоловського «Пісня й її тво

рець». Програму вів колега композитора по 

Канадському радіо та поет Левко Гусин. На 

вечорі пам'яті прозвучали пісні у виконанні 

Соні Рогожинської («Літо», «Маю>), Антона 

Дербіша («Чи справді», «Бували дні», «Подай 

287 Листування Української канадської фундації ім. Т.Г. 
Шевченка з мистецькими установами та приватними особами 

про вшанування пам'яті Весоловського І.Б. 

Б. Весоловський -

ЧJІен Української 

Канадської 

Фундації 

Т Шевченка 

261 



262 

рученьку», «Намалюй мені ніч», «Ти з любо

ви собі не жартуй» , «Верба», «Кожний раз», 

«Ноктюрн»), Павла Радка («Біжить доріжка», 

«Ожина»), тріо «Троянда» («Я знов тобі», 

«Любов», Вечірня пісня»), квартету «Верхо

вина>> («Я люблю», «Березень», «Подаруй 

мені») . Вечір відбувся у супроводі оркестру 

Бена Мекпіка, який довгі роки співпрацював з 

Бонді, та акомпаніаторів Антоніни Ярошевич, 

Адріяни Геник-Березовської і Христі Гара

совської. Володимир Довганюк розповів про 

життєпис композитора. Це був вечір пам'яті 

композитора, і учасники концерту навіть ко

льористикою свого одягу намагались наголо

сити на невмирущості його пісень. Тріо «Тро

янда>> та Соня Рогожинська були вдягнені в 

гарячих рожевих тонах, квартет «Верховина», 

почавши виступ у білих сукнях, в середині 

програми змінив одяг на яскравий гуцуль

ський стрій. Пісні «Подаруй мені Карпати», 

«Березень» та «Лети, тужлива пісне» викону

вались на біс 288 • 

Символічно, що на кошти, зібрані від ме

моріального концерту 1972 року у Торонті 

було створено стипендію імені Весоловського 

при Шевченківській фундації для студентів му

зики . І це була данина пам'яті великому ком

позитору. 

Подібний вечір, а точніше два вечори від

булися у Нью-Йорку. Перший з них пройшов 
у Літературно-мистецькому клубі Нью-Йорку 
18 лютого 1972 року. Однак через велику заці
кавленість громадськості цей вечір повторили 

«на біс» З березня. На обидвох заходах слово 

про композитора і його творчість виголосив 

Т. Терен-Юськів. 

288 А.С. Вечір пісень Богдана Весоловського // Вільне 

слово, травень 1972 р . 



Стрияни пам 'ятають 

Пам'ять про Богдана Весоловського об'єднувала і його зем

ляків, вихідців зі Стрийщини. Рік після його смерті 27 листопа
да 1972 року відбулося перше засідання новообраного Комітету 
Стрийщини на Канаду, яке проголосило собі за мету сформувати 

картотеку колишніх мешканців Стрийщини, які живуть в Кана

ді, та провести загальний з'їзд земляків Стрийщини в Торонті. 

Головою цього комітету став доктор Роман Цурковський, а пи

сарем - Ірина Островська. У підготовчому засіданні, яке відбу

лося раніше, 18 березня, взяли участь відомі стрияни Я. Падох, 
О. СавчЮІський, М. Ценко. Музичним супроводом цих зборів 

були пісні Б. Весоловського, пам'ять якого вшановували стрия

ни. У той же день відзначали 70-річний ювілей іншого земляка 

Едварда Козака. Усі зібрані кошти пішли на видання трьохтом

ника «Стрийщина»289 • 

У перших публікаціях Комітету Стрийщини чільне місце 

посідали матеріали про Богдана Весоловського, і тому я ризик

ну припустити, що саме постать композитора була одним з ка

талізаторів створення Комітету. 

Через багато років по тому у статусі Посла України в Кана

ді я також ініціював зустріч вихідців зі Стрийщини, яка відбу

лася в Торонто, у моєму улюбленому ресторані «Золотий лев», 

який нам люб'язно надала у розпорядження Аня Кисіль, голо

ва громадської організації «Четверта хвиля», «душа» багатьох 

творчих вечорів, присвячених українській культурі. 

Перший вечір пам'яті Богдана Весоловського на батьків

щині композитора відбувся у Стрию 2000 року з нашої ініціа
тиви. Він був приурочений 85-річчю з дня народження, і тоді 

на стрийській сцені його пісні співав Остап Зорич у супроводі 

стрийського тацювального колективу «Пролісок» під керівни

цтвом Ігоря Марюка. Почесним гостем вечора був двоюрідний 

брат композитора Остап Охримович з Дрогобича. 

Олена Весоловська 

Дружина Богдана Весоловського Олена була унікальною 

жінкою, яка завжди була його опорою і «бойовою» подругою. 

289 Б/а. Товариська зустріч Стрийського Земляцтва // Свобода, 12 травня 1972 р. 263 
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Олена Весоловська 

(Монреаль, 

лютий 1999 р.) 

Вона була його Музою і співавтором, крити

ком і архіваріусом. 

Народилася вона у Відні, але родина похо

дила з села Завадова біля Стрия. Як і Богдан, 

Олена закінчила Вищу школу міжнародної 

торгівлі і здобула звання магістра економіки. 

Однак все своє життя вона присвятила служін

ню родині. Вона була берегинею домашнього 

вогнища Весоловських. Разом з Богданом вони 

виховували двох синів - Остапа та Юрія, і 

трьох онуків - Петра, Адріяна та Христю. 

Саме завдяки Олені Весоловській ми ма

ємо змогу сьогодні ознайомитися з творами 

композитора, які вона, крупинку до крупин

ки, скрупульозно і педантично збирала. Вона 

створила кілька описів його творчості, серед 

них - каталог пісень, у тому числі невиданих, 

опис фотографій. Вона записала на плівку 

усі його озвучені твори. І хоча якість цьо

го «повного зібрання на чотирьох касетах» 

можливо й не така, як хотілося б, але саме 

ця збірка дає повну уяву про його творчість. 

Олена Весоловська змогла зібрати майже всі 

публікації у пресі про свого чоловіка. 

Дружина композитора також була твор

чою людиною, вона прекрасно вишивала, а 



останні роки свого життя захоплювалася ке

рамікою, якою прикрашала сімейний будинок. 

На цих світлинах - її роботи. 

Олена Весоловська мала ще одне незапе

речне обдарування. Вона була прекрасною ку

харкою. Після віденського й стрийського до

свіду їй не було рівних у Монреалі. Її випічку 
замовляли далеко заздалепдь, а школи замов

лення на весшля м1стило тридцять-сорок тор

пв. 

Її улюбленою піснею Бонді була «.Я знов 
тобі» у виконанні Ренати. На її думку, А. Дер

біш, М. Вербицька і Рената були найкращими 

виконавцями його пісень. 

А про твір «Усе моє життя» Олена Ве

соловська говорила, що <ще шеня про нас з 

Богданом»290 • Усе життя вона тужила за рід

ним краєм, за Україною, і цю тугу вона на

магалася виплеснути у словах танго «Лети, 

тужлива шсне». 

Ми всі повинні вклонитися пам'яті цієї 

жінки, яка до останньої хвилини працювала 

для того, щоб зберегти для нас велику постать 

композитора Богдана Весоловського. 

Остання дорога додому 

Останні роки свого життя Олена Весолов

ська присвятила чоловіковій спадщині, і для 

неї головною метою було передати архів до 

України, як цього хотів сам Бонді. І вона ви

конала цю місію. 

Вона також перевезла урну з прахом до 

родинного склепу у м. Стрию, виконавши 

останню волю композитора. За його бажан

ням, висловленим у заповіті, його тіло було 

кремоване та за спеціальним дозволом Радян-

290 Зелінський О. Загублене крило Ренати Богданської. -
С. 113. 
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Родинний склеп 

на стрийському 

цвинтарі 

ського посольства перевезене в Україну. Але 

навіть ця остання дорога Богдана додому була 

нелегкою. 

Проблеми почалися вже у Канаді. Аріяд

на Охримович, яка допомагала Олені Весо

ловській в аеропорту, розповідала, що було 

значне перевищення ваги багажу, але вони 

стоїчно побороли усі проблеми. Найскладніші 

перешкоди чекали Олену Весоловську в Укра

їні. Про це я дізнався з уст Володимири Чай

ки, яка згадувала : «Одного разу дзвонить пані 

Весоловська і каже: "Я приїжджаю, тому що 

мій чоловік просив, щоб його похоронити в 

Стрию, в гробівці, де похоронений його бать

ко". То була відома в Стрию родина Весолов

ських. Ми зустріли її в аеропорту, прийшли 

до нас, поснідали і поїхали до Стрия своїм 

авто. За Львовом зупиняють мого чоловіка і 

кажуть: "Їдьте на штрафну площадку, у вас 
світло не відрегульовано добре, у аптечці ва

шій бракує якогось лікарства", тобто, почали 

придиратися. І тут викликають по телефону з 



"Інтуристу" таксі. Зрозуміло, що цей водій таксі вже знав, що 

робити, як слухати, що записати. Я тоді пані Весоловській по

казала тільки так (підносить палець до губ. - Прим. І. О.), щоб 

вона мовчала, нічого не говорила. Вона зрозуміла ясно, бо знала 

нашу ситуацію. Ми пересіли в це таксі, приїжджаємо до Стрия, 

а там вже процесія з церкви стоїть з хоругвами, священники. 

Зробили на авті такому високому постамент для урни, поїхали 

до церкви, де відправилася служба Божа, і потім на цвинтар. То 

було зворушливо, Стрий весь був там, і з дітьми приходили, і 

старенькі приходили на ці похорони. І його поховали в склепі, 

в гробівці Весоловських. Як заходити на цвинтар у Стрию, за

раз близько з лівої сторони, перший ряд наліво, відразу ця гроб

ниця... Потім пані Весоловська приїхала до нас, тут вже була 

опіка, звичайно зі всіх сторін, щоб її не випускати з виду. І вона 

поїхала до Києва, і звідти літаком до Канади ... »291 • 

Як бачимо, тодішні владоможці боялися навіть праху Бог

дана Весоловського, і боялися недарма: у Стрию на цвинтарі 

зібрався велелюдний здвиг людей, який хотів попрощатися зі 

своїм земляком - композитором Весоловським. Він дійсно був 

великим сином України. 

У Львові з великим сумом сприйняли звістку про його 

смерть. Надія Кос згадує: «Анатоль був дуже глибоко вражений, 

у нього в душі творилося щось невимовне, такий глибокий сум, 

що він просто не міг говорити. Я спочатку не зрозуміла, бо він 

якось так замкнувся. Йому треба було довго відходити, щоби 
він знову почав говорити. Це був його глибокий сум по втраті 

близького друга, якого він знав ще з 1934 року. Бо після закін

чення консерваторії у 34-му році він не мав праці, то він пра

цював в Стрию, в філії Музичного інституту імені Лисенка. І, 

очевидно він зустрічався там з Володимиром Цісиком, Зиновієм 

Лиськом і з Богданом Весоловським. Це були люди одного віку, 

одних думок, одних задумів. Вітер історії розігнав, розіслав тих 
~ . . 292 

людеи по св1п ... » . 
Остання листівка Бонді до Кос-Анатольських була датована 

третім грудням 1971 року. Через два тижні його не стане, і ро

дина Косів отримає привітальну новорічну листівку уже після 

смерп композитора: 

291 Інтерв'ю Ігоря Осташа з Володимирою Чайкою 25 квітня 2013 р. 
292 Інтерв'ю Ігоря Осташа з Надією Кос 25 квітня 2013 року у Львові. 267 
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Дорогий друже! 

З нагоди Нового року прийми найщиріші 

побажання Тобі, п. Наді, а зокрема Анатолію 

Молодшому! Хай росте сильний і здоровий на 

потіху батькам і батьківщині! 

Сердечно поздоровляю тебе з успіхами на 

мистецькій і громадській ниві. Якщо в Тебе є 

нові пісні та іХ записи на платівках чи нотні 

видання, не забувай за мене грішного! 

У мене вже троє онуків, два хлопці - Пе

тро та Адріян, і дівчинка Христя. От і вся 

наша потіха. 

Зичу Тобі й Твоїм найближчим багато га

разду - з води, роси і кожної кшюбаньки ... 
Богдан293• 

Архів композитора Олена Весоловська че

рез кілька років передала до київських архівів. 

Інформаційні агенства в той день повідомили, 

що 12 березня 1999 року у Державному музеї 

293 Весоловський Б. Листівка, надіслана родині Косів від 3 
грудня 1971 року, надана автору книги Надією Кос (з сімейного 
архіву А. Кос-Анатольського). 



Т. Шевченка відбулась історична подія - урочисто був підписа

ний акт передачі документів з архівів родин композитора Богдана 

Весоловського, композитора-диригента Степана Гумініловича та 

співака Антона Дербіша. 

Голос композитора 

Довгий час мені дуже хотілося почути голос Богдана Весо

ловського, бо у цьому є своєрідна магія. І ось минулого року у 

Монреалі Володимир Мота передав мені запис пісень Весолов

ського, зроблений дружиною композитора. Завдяки Олені Весо

ловській ми маємо тепер також чудову нагоду почути й голос Бог

дана Весоловського, який був дуже скромною людиною і рідко 

записував своє виконання. Уявіть собі, що за його життя не було 

жодного авторського ко~щерту чи творчого вечора композитора. 

Серед записаних Оленою Весоловською ста пісень є шість творів, 

які виконує сам автор. Це дві пісні, озвучені в студії на платівку 

у супроводі оркестру - фокстрот <<дівчина була, як цукорок» та 

вальс «Добраніч, кохана». На них композитор «експлуатує» свій 

псевдонім, бо подає виконавця під іменем Бонді. І як це не див

но, але однією з моїх улюблених пісень композитора є наспівана 

автором «Дівчина була, як цукорою>. 

Олена Весоловська записала також ще чотири пісні, які 

награв і заспівав особисто сам Богдан Весоловський, сидячи 

за фортепіано. Це три пісні на слова В. Сосюри: «Онученько 

люба», «Не забудь» та «Помах білої рукю>. Четверта пісня - це 

«Коли достигнуть яблука» на слова М. Воньо294• 

«А мі:нс ними і ти, моя доле, 

Будеш вічно й чарівно цвісти» 

(Стрий, Львів, Київ, Брюсель, Пари:нс, Монреаль, Торон

то) 

В одній з пісень Богдана Весоловського «Під звуки вальса» 

є такий собі «географічний» приспів: 
Нью-Йорк, Рим, Відень чи Париж, 
Берлін, Львів, Лондон чи Лієж, 
Танцюють вальса кругом усі 

294 І ОО пісень Богдана Весоловського, записаних Оленою Весоловською. Ці записи, 
зроблені на магнітокасетах, люб'язно передав автору книги Володимир Мота. 269 
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І молоді, і старі. 
Торонто це чи Монреаль, 

Мрійливий ритм несеться вдаль". 

Цей присrіів можна застосувати і до гео

графічної карти поширення творчої спадщи

ни Богдана Весоловського. Його «мрійливий 
ритм» заполонив і широкі європейські про

стори, і це сталося завдяки гурту «Опришки 

- Амор - 2». Про це мені розповів мій давній 
приятель - бельгійський дипломат Зенон Ко

валь. Причому раніше я й не підозрював, що 

Зенон, який часто виступав у дипломатичних 

музичних проектах, був настільки пов' язаний 

з творчістю Богдана Весоловського. Наша 

розмова двох дипломатів, яка відбувалася у 

Києві в грозову погоду і безперервну зливу, 

закінчилася далеко за північ - важко було 

розставатися однодумцям. А далі вже ми за

писали «брюсельську» частину інтерв'ю з 

Зенком Ковалем і Ігорем Хохоляком295 • 
На думку учасників знаменитого гур

ту «Опришки - Амор-2» у 1960-70 роках у 
Європі було небагато українських музичних 

колективів. Значно більше їх було на амери

канському континенті, де й жило набагато 

більше українців. І це просто диво, що один 

з таких колективів - гурт «Опришки», який 

згодом став «культовим», народився у Бель

гії, в місті Льєж. Хоча тоді найбільші в Єв

ропі скупчення українців були у Великобри

танії, Німеччині та Франції. У Бельгії тоді 

українська громада налічувала близько 3000 
осіб. Засновником оркестру «Опришки» став 

Анатолій Заскалета, якого, майже за модою 

1930-х років, звали «Толіком». Він у 1977 
році залишив бельгійський оркестр, у якому 

грав професійно понад 1 О років, спочатку як 
гітарист, а потім як органіст. Толік постій-

295 Інтерв'ю Ігоря Осташа з Зенком Ковалем та Ігорем 
Хохоляком у Кнєві 4 липня 2013 р. 



но носився з думкою створити український 

оркестр, але на той час не знаходив україн

ських музикантів. І лише на початку 1978 
року в розмові з Ігорем Хохоляком і Петром 

Хомою, членами Спілки української молоді 

(СУМу) у Льєжі, виникла ідея створити му

зичний гурт. А вже у жовтні 1978 р. у Льє
жі відбувся перший імпровізований виступ, 

який публіка сприйняла з ентузіазмом . Так 

дебют став і першим визнанням, який дав 

поштовх до праці. 

Виходячи з коломийкового репертуару, гурт 

назвали «Опришками». Відразу посипались за

прошення і з інших міст грати на забавах . Це 

також викликало потребу поширити склад ко

лективу. Через сумівські контакти з Брюселя 

запросили гітариста і співака Зенка Коваля, 

який вже досить довго грав у бельгійських ор

кестрах. Будучи членами СУМу, «Опришки» 

безкоштовно грали на європейських зимових 

таборах, на Франкополі (в українській оселі в 

бельгійських Арденах), чим здобули собі попу-

«Амор-2» 

виступає у 

Парижі в січні 

1982 р. (Зенко 
Коваль, Izop 
ХохоJІЯк, Петро 

Хома (ударні) 
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лярність серед сумівської молоді з цілої захід

ної Європи. Це уможливило виступи за кордо

ном: у Німеччині, Великобританії та Франції. 

Згодом до оркестру також долучився і молодий 

бельгієць Патріс Лежен, який раніше грав з 

Зенком Ковалем у бельгійському оркестрі. Він 

стверджував, що закохався в українську музи

ку і взяв собі українське псевдо - Тарас Со

харчук. Толік знайшов кілька партитур пісень 

Б. Весоловського, виданих «Аркою» у Канаді, 

тому «Опришки» час від часу виконували у ін

струментальному варіанті деякі твори компо

зитора. Зенко Коваль наголосив, що «тоді ми 

ще не усвідомлювали всього багатства чарів

ного і таємничого світу творчості Бонді. Тоді 

ми грали доволі широкий репертуар - від укра

їнського вальсу до «запеклого рок-ен-ролу» та 

«нової хвилі». Але якось нам потрапили в руки 

записи Весоловського, зроблені <<Аркою» у 

Північній Америці та «Ехом» у Англії. Це були 

платівки на 78 обертів, і треба було знайти ста
рий програвач, щоб їх послухати. Толік знай

шов старий патефон, який нам розкрив чари 

мінімалістичної і в той же час софістикованої 

музики, яка нас зачарувала. Ми захотіли загли

битися у цю музику, яку ми відчули як «укра

їнський блюз», і яка була просякнута тугою 

за втраченим щастям і загубленим коханням ... 
Вивчаючи його музично-танцювальний спадок 

. . 
того часу, ми дивувалися КШЬКОСТІ 1 ЯКОСТІ тво-

рів Весоловського, що спонукало нас піти ще 

глибше до джерел його творчості. І відтвори

ти його софістиковані аранжування було дуже 

непросто»296 • 

На якомусь етапі «Опришки» перетворилися 

ще й в «Амор-2». На запитаІПІЯ «Звідки ж узявся 

"Амор-2"?» Зенко й Ігор відповідають, що «пе-

296 Інтерв'ю Ігоря Осташа з Зенком Ковалем та Ігорем 

Хохоляком у Києві 4 липня 2013 р. 



ред нами існував "у тих Гамериках" дуже популярний колектив 

"Амор" Б. Гірняка, який грав музику й записував платівки з пісня

ми Б. Весоловського. Після пробних виступів під час європейсько

го зимового табору СУМу у вже згаданому Франкополі перпrnй 

повноцінний виступ "Опришків - Амор-2" відбувся на Маланці у 

Льєжі у 1982 році. Ми грали репертуар, складений з творів Весо

ловського, з певним острахом щодо можливої реакції людей, бо на 

той час це не була сучасна і модна музика. Але коли ми з' явились 

на сцені в автентичних костюмах "післядіпівських" часів (від ді-пі 

- displaced persons. - Прим. І О.), то після першої пісні ми відчу

ли захоплення публіки, серед якої було багато "молоді 1950-их". 

Чари музики і слів Весоловського полонили серця всіх присутніх, і 

весь вечір був наповнений захопленням і радісною піднесеною ат

мосферою. Обидві rенерації зустрічали цю музику буйними оплес

ками, опроміненими радістю посмішками, а деколи й сльозами ... 
Наш музичний інстинкт був і на цей раз нагороджений значним 

успіхом! Відтоді частина нашої програми, яку ми присвячували 

Весоловському під назвою "Амор-2", і для якої ми одягали стильні 

костюми, стала нашим "коронним номером"». 

Невдовзі після Льєжу був надзвичайний виступ у мерії Па

рижу, де вщерть заповнений зал не хотів нас відпускати, і де 

до нас на кілька пісень приєдналась славна оперна співачка 

Уляна Чайківська! А далі був ще й виступ у Шарлеруа (Бель

гія). Цей несподіваний успіх відкривав нам омріяні перспекти

ви, і ми почали думати про запис платівки та наступні турне 

по сусідніх країнах. Однак улітку 1982 року трапилася трагічна 
подія: Толік загинув в автомобільній катастрофі. І "Опришки -
Амор-2" були змушені ррийняти дуже болюче рішення - припи

нити свою діяльність . У маленькій українській громаді не було 

кому замінити Толіка. Потім з'явилося кілька нагод виступати з 

добрими знайомими з колективу "Верховина" з Дербі (Англія) 

Йосипом і Петром Купранцями, Павлом Ониськівим і Тарасом 
Перегінцем. Захоплені музикою Весоловського, українські му

зиканти ніколи не оминали можливості виконувати його твори 

під час забав, але тільки в інструментальному звучанні . Колиш

ній "Амор-2" ще раз виступив з ними у північній Франції та 

Великобританії»297 • 

297 Інтерв'ю Ігоря Осташа з Зенком Ковалем та Ігорем Хохоляком у Києві 4 липня 
2013 р. 273 
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Здавалось, що Весоловський вже зали

шиться тільки в їхніх спогадах. Але у жовтні 

1992 року Зенко Коваль організовує у Бельгії 
концерти для лауреатів «Червоної Рути», се

ред яких був і гурт «Брати Гадюкіни». Зенко та 

Ігор нав'язують з ними дружні стосунки і ви

ступають влітку 1993 року у Палаці «Юність» 
в Донецьку, під час фестивалю «Червона 

Рута». У 1994 році «аморівці» передають пар
титури Весоловського «Братам Гадюкіним», 

і наступний їхній компакт-диск виходить під 

назвою «Було не любити», яка перегукується 

з «Було не тужити» Весоловського. Можливо, 

це й не випадково ... 
Наприкінці 1980-х років музичний ко

лектив «Львівське ретро» (художній керів

ник - О. Зелінський) та театр-студія «Не 

журись» (художній керівник - О. Федори

шин) почали активно відроджувати традиції 

львівських «ревій» та «кабаре», повертатися 

до витоків «львівського ретро» 1930-40 ро
ків. Саме тоді голосно прозвучала заявка на 

відродження творчості та імені Богдана Ве

соловського. На одному з концертів ансамб

лю «Львівське ретро», де лунали пісні Бог

дана Весоловського, його ім'я вперше було 

названо серед тих, хто ніс славу масовій 

культурі довоєнного Львова298 • Цей колек

тив започаткував мистецький стиль «львів

ського ретро», який передбачає гармонійне 

поєднання своєрідної манери співу та аком

панементу з відповідними костюмами та те

атральними реквізитами, що в цілості сим

волізують Львів дорадянських часів299 • 

У грудні 1995 року музика Б. Весолов
ського прийшла і в театр М. Заньковецької, 

на сцені якого була поставлена «lliapiкa» 
298 Весоловський Б . Прийде ще час ... С. 4. 
299 Харчишин О. Український пісенний фольклор в 

етнокультурі Львова . -С. 123. 



романтична оперета Ярослава Барнича, 

яку ставили ще й до і під час Другої світо

вої війни у Станіславові. У 1943 році ста
лась трагічна подія, коли під час однієї з 

вистав загін гестапівців арештував майже 

увесь склад проводу ОУН. Оперета пере

носить глядача у світ кохання і розповідає 

про життя січових стрільців . Виставу поста

вив Федір Стригун. В опереті звучать пісні 

Я. Барнича, Б. Весоловського («Прийде ще 

час»), М. Гайворонського, Р. Купчинського 

Л. Лепкого, Р. Савицького. 

До відродження традицій українського ре

тро прилучається все більше послідовників. У 

2009 році Олег Скрипка записав максі-сингл 
у стилі «ретро» «Серце у мене вразливе», 

який містить твори Богдана Весоловського. 

Співак вважає, що «після Володимира Івасю

ка це людина № 2 - за талантом, кількістю і 

якістю пісень. На них виросло не одне поко-. . . 
шння д~аспори, 1 ось тепер вони прозвучали 

в Україні. Побутувала думка, що українського 

джазу не існувало і не існує. А виявляється, є 

Олеz Скрипка. 

«Жоржина» 
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чудовіавтори,талановитівиконавці,багатаіс

торія. Богдан Весоловський - композитор ви

сокого рівня, його ліричні пісні про кохання 

вражають. Маю надію, що у них буде красиве 

майбутнє»300 • 

Наступний альбом О. Скрипки «Жор

жина>> став розвитком ідеї, анонсованої пла

тівкою «Серце у мене вразливе». Роботу, 

проведену Олегом та командою однодумців, 

можна назвати реставраційною - матеріали, 

покладені в основу альбому, вже багато ро

ків не звучали для широкої публіки, а досто-. . . 
в1рно вщтворею аранжування та виконання 

цих пісень і сьогодні здатні легко занурити 

слухачів в атмосферу українського міста по

чатку століття, збудивши відчуття солодкої 

ностальгії за романтичним минулим. Сво

го часу шд цю музику витанцьовувала вся 

галицька та буковинська молодь, а тепер і . . 
сучасю панич~ та панянки матимуть змогу 

й собі насолодитись елегантністю, витонче

ністю та світлим гумором пісень нашої му

зичної спадщини ... »301 • 

Ще один яскравий популяризатор нашої 

ретро-спадщини - Орест Цимбала у 201 О році 
видав альбом «Сон про Кохання», у якому зву

чить 12 пісень Богдана Весоловського і Степа
на Гумініловича. «Слухаючи його виконання 

пісень, що входять у це видання, треба сказа

ти, що це розкішний інтимний романтизм, це 

українська естрада у найкращому виконанні. 

О. Цимбала цим диском зумів повернути до 

життя українські пісні 1930-х років»302 • 

Орест Цимбала також взяв участь у бага-
. . 

тьох творчих вечорах, радюпередачах 1 теле-

300 Коскін В. Олег Скрипка: «Різноплановість - властивість 

моєї натури і «ВВ» 11 Слово просвіти, 1 О листопада 2011 р. 
301 Джаз Кабаре // Сайт Олега Скрипки (www.skrypka.com. 

ua/uk/proekt-dzhaz-kabare). 
302 Луців В. Новий компакт-диск співака Ореста Цимбали 

«Сон про кохання» // Свобода, 22 жовтня 2010 р . 



шоу, які пропагували українське ретро 1930-
1940 років . Він також здійснив кілька про

ектів, пов'язаних з виданням компакт-дисків 

ретро-музики, зокрема творчості Володимира 

Луціва. У його проекті «Володимир Луців. 

Колекція» звучить кілька пісень Богдана Ве

соловського. 

26 жовтня 2003 року на Сезонах Моди у 
Києві відомий дизайнер одягу Роксолана Бо

гуцька презентувала колекцію «Прийде ще 

час» (ідея Ореста Цимбали), під час показу 

якої у Міжнародному виставковому центрі 

на Броварському проспекті, 15 звучало тан
го Б . Весоловського «Прийде ще час». 

У Торонто, і у Монреалі, а також і в інших 

містах Канади мрійливий ритм вальсів Богда

на Весоловського також «несеться удаль», за

войовуючи все більше прихильників . Так, у 

Монреалі 13 березня 2005 року в Українській 
школі імені митрополита Андрея Шептицько

го відбувся концерт «Прийде ще час ... », при-

Дует «Кольори». 

Дейдрі Франсуа 

і Наталя Ко.лач

Ку.лініч 
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Квиток на презентацію одяzу Роксолани Боzуцької 
«Прийде ще час ... » (жовтень 2003 р.) 

свячений 90-річчю від дня народження Б. Ве

соловського. Автором сценарію та ведучою 

цього вечора була Оксана Сеньків. Пісні Ве

соловського звучали у виконанні Галини Ва

верчак та Інни Іллющенко, Володимира Мати, 

Володимира Думи та Віталія Квартлера, Олі 

Зельман і Андрія Гарасимовича, Олеся Грицая 

і Романа Костика, Роми Куліш, Віри Турко

Кулицької, Оксани Коцкович та ін . Миросла

ва Вербицька так описала цей вечір: «Цього 

року ... у Монреалі ми мали нагоду відсвятку
вати концертом 90-річчя від дня народження 

Б. Весоловського. Зал був переповнений лю

бителями його музики. Була підкреслена моя 

присутність як однієї з перших виконавиць 

його пісень. Що за приємний спомин! Бажаю, 

щоб далі лунали чаруючі пісні Богдана Весо

ловського на многії літа, бо музика і мелодія 

не мають віку»303 • 

5 квітня 2009 року у банкетному залі рес
торану «Золотий лев» відбувся концерт з творів 

Богдана Весоловського, де звучали його пісні, 

аранжовані Зеновієм Лавришиним та Ларисою 

Кузьменко. Пісні виконували біr-бенд «Орфей» 

(керівник Мирослав Білейчук), жіночий хор 

«Веснівка» і чоловічий камерний хор під ору

дою Квітки Зорич-Кондрацької. 

У 2012 році у Торонто хор «Веснівка» 

303 Вербицька М Спомин про Богдана Весоловського. 



шд кершництвом Квітки Зорич-Кондрацької 

записав компакт-диск «І . Б . Весоловський -
популярні пісні», куди увійшли 24 пісні в об

робках Зенка Лавришина, Віктора Степурка 

і Романа Когута. А у неділю 29 квітня 2012 
року у Банкетному залі «Тризуб» на Еванс

авеню відбувся концерт з творів Богдана Ве

соловського «Танrо» за участю хору «Веснів

ка», Торонтського чоловічого камерного хору 

та «Буря-бенду» . 

Стрийське танго 

1 червня 2012 року в Стрию, на проспекті 
Чорновола, 11 відбулося урочисте відкриття і 

освячення меморіальної таблиці, присвяченої 

славному українському композитору стрия

нину Богдану Весоловському, який проживав 

у Стрию протягом 1917- 1938 років. Почесну 
місію відкриття меморіальної таблиці було 

. . 
доручено меш як кершнику проекту вшану-

вання пам'яті Б.Весоловського, почесному 

Учасники церемонії 

поем.чення 

меморіальної 

дошки Боzдану 

Весоловському 

в Стрию 
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Автор 

меморіальної 

дошки Олеz Лесюк 

консулу Канади у Львові Оксані Винницькій 

та родичці нашого славного земляка Галині 

Дячок (Охримович). 

Того ж дня було проведено панахиду на 

могилі Б. Весоловського, яку очолив Пре

освященний Владика Тарас Сеньків. Після 

чину освячення меморіальної таблиці стрий

ський декан о. Іван Барабаш зазначив: «Бог

дан Весоловський мр~яв, щоб Україна при

йняла його в свої обійми». 

Наступними кроками вшанування пам'яті 

композитора у Стрию буде створення музею 

Б. Весоловського та проведення фестивалю 

ретро-музики Богдана Весоловського в день 

його· народження 30 травня. 
Почесний консул Канади у Львові О. Ви

нницька зауважила, що Б. Весоловський зро

бив свій внесок не лише в музику, довгі роки 

він працював у Канаді в україномовній секції 

державного радіомовлення Сі-Бі-Сі у Монре

алі. Донесення до українців за «Залізною за

вісою» правди про події у світі - такою була 

мета україномовної редакції, редактором якої 

був Богдан Весоловський. Від імені посла 

Канади в Україні Троя Лулашника вона при

вітала всіх причетних до відкриття пам'ятної 

таблиці сина України та громадянина Канади 

Богдана Весоловського. 

Автор меморіальної таблиці Богдану Ве

соловському - громадянин Канади, уродже

нець України, голова Спілки українських мит

ців Канади, скульптор з Торонто Олег Лесюк, 

який, до речі, разом з батьком Любомиром 

Лесюком створив на Стрийщині пам'ятники 

Тарасові Шевченкові в Дашаві та «Со~орній 

Україні» в Братківцях, а зараз працює над 

пам'ятником Т. Шевченка у Квебеку. Під заві

су квартет «Львівське ретро» виконав одну з 

пісень Богдана Весоловського - «Лети, туж-



лива пісне», яка стала пмном українських 

ем1гранпв. А продовжилась культурно

мистецька акщя, присвячена славному 

стрийському композитору, у міському Будин

ку культури, де відбувся концерт за участі 

митців України і Канади. Перед стриянами 

виступили заслужені артисти України Наталя 

Дитюк, Леся Боровець, Володимир Кудовба 

та «Львівське ретро» під керівництвом Рос

тислава Демчишина. Чарував своїм співом 

Орест Цимбала, на радість землякам висту

пили також стрияни Ірина Шваб та Михайло 

Золотуха. Слово про Весоловського виголо

сив Олександр Зелінський. Прозвучала роз

повідь про композитора його канадського 

колеги Остапа Гавалешки з Вінніпегу. Було 

презентовано фотоальбом із родинного архі

ву Богдана Весоловського, а також унікальні 

платівки з автографом композитора. 

На завершення вечора було презентовано 

новий альбом пісень Богдана Весоловського 

«Стрийське танго» , приурочений 75-річчю 

виходу в світ пісні «Прийде ще час», яку ми 

ще називаємо «Стрийським тангом». Піс

ні записані в музичній обробці Ростислава 

Демчишина і у виконанні заслуженої артист

ки України Лесі Боровець, заслуженого ар

тиста України Володимира Кудовби та чоло

вічого квартету у складі В . Кудовби, О. Царя, 

Б. Осадчука, В. Рибака. 

Богдан Весоловський повернувся на рід

ну землю ... 

Оттава - Монреаль - Стрий - Львів -
Відеm - Брюсель - Київ 

2012-2013 
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ДОДАТКИ 

1. Листування 
Боzдана Весоловськоzо 

з офіційними та приватними особами 

Лист доктора Павла Маценка304 

Богдану Весоловському 

Д-р І. Весоловський 

Шердінr, Австрія 

ВПоважаний Пане Докторе! 

Дня 20 січня 1947 р. 

Вашого листа з 6-го січня ц. року, писаного через Допомо

говий Фонд в Канаді, я дістав. (Вибачайте, що пишу особистого 

листа на офіційному наголовному листкові нашої установи). 

Ваш лист мене надзвичайно потішив і, розуміється, я не 

забув Вашого милого листа з 1939 року й дуже шкодую, що не 
міг тоді бути Вам корисним. Чув себе завжди, коли пригадував 

Відень і своїх добрих друзів і знайомих - родини Карановичів, 

Дольницьких, Микишу і др., що я не був, маючи тоді на 

увазі Вас, таким, яким би вони собі бажали мене мати. Вони, 

розуміється, так хотіли як і я, але вони не знали моїх можливо

стей, як їх багато не знають і тепер інші друзі, що на скитанні. 

Кожного дня я маю приємність дістати 3-5 і більше листів від 

знайомих і друзів. Я ними дуже тішусь, бо довідуюсь з них, 

що вони, хвалити Бога, уникли опіки «вуйка Джова» (Йосипа 
Сталіна. - Прим. І.О.). 

304 Павло Маценко був головою Осередку Української культури й освіти у Вінніпезі, 
який щоліта проводив Вищі Освітні Курси. Своїми листами допомагав Богдану 

Весоловському у справі еміграції до Канади. 



Клопіт тільки той з тим всім, що вони майже переконані, 

що я маю просто необмежені права, силу й достатки ... 
І це я розумію, боя сам до 39 року свого життя, починаю

чи 23 роком життя, був на суворій еміграції й доводилось жити 
майже рік за дротами. І все ж, хоч як би хотів бути всебічно ко

рисним своїм друзям і знайомим, я ним не можу бути, бо замало 

живу вільно і в самій Канаді недавно та ще й до того й війна на 

ті роки припала. 

Цим, ВП. Докторе, не думаю зробити Вам прикрість, а коли 

так пишу, то тільки тому, що з Вашого листа вичув, що Ви той, 

який буде мене розуміти з півслова. Я дуже цінив і ціню всю 

Вашу родину, а в додаток я знав особисто (коли не помиляюсь) 

Вашу ВП. Пані. Вона, мабуть, доня д-ра Залізняка, а коли так, 

то ми познайомились були в Укр. Клюбі на Банк r асе у Відні. 
Тепер до справ. Вас, як фахову людину, не говорю вже як 

українця, наша установа дуже радо б мала у себе .. Ми б дуже 
тішились Вашою співпрацею, а загал мав би неабияку користь. 

Ми потребуємо учителів для наших Вищих Освітніх Курсів (які 

я організував і вів), та біда в тому, що Канада ще не видала оста

точного закону щодо еміграції, а старий закон для Вас зовсім не 

придатний. Віримо, що все зміниться на краще, терпіть поки що. 

Та все ж буде добре, коли Ви зі свого боку і на місці подбаєте 

поробити кроки про своє бажання виїхати до Канади. 

Зовсім певно довідуюсь, що від Канади вже призначені 

спеціяльні люди по Европі, які будуть займатись еміrраційними 

справами. Я подам їх адреси, а Ви напишіть до них (а може

те й особисто бути в них), щоб дістатись в чергу. Думаю, що 

це потрібно зробити. Зі свого боку тверджу, що коли мені буде 

якась можливість помогти Вам до осягнення цілі - переїзду до 

Канади чи Америки - я негайно використаю. 

Пишете, що Ви не тільки музика, але й любите її та маєте 

за собою творчі наслідки, що друкованіу Відні. Це мене дуже 

тішить, бо і чуюсь таким, працюю на цьому полі як педаrоr 

(роблю на курсах дириrентів ). Хор знаю, працюю на тому полі 

яких 28 років, дещо й написав, але нічого не друкую. Пишу 
більше для себе. До 1944 року працював разом з rенієм нашого 
хорового мистецтва проф. О. Кошицем (помер він 1944 р. ). На

вчився коло нього багато, а колись починали ту роботу разом 

з Миколою Колессою у Ф. Якименка та був з нами З. Лисько, 283 
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Р. Савіцький, Н. Нижанківський і др. 

Я Вам вислав бажані Вами книги: «Українці в Канаді», кни

гу В. Чемберлена, та інші видання. Окремо в двох рольках вис

лав останні видання нашої установи для молоді (мімоrрафічні), 

щось п'ять речей. Заплати за те не потребуєте висилати. Може 

Вам придасться та й другим покажете. 

Натомість дуже й дуже прошу Вас прислати нам - адреса 

на конверті - Ваші хорові та танкові твори. Навіть коли б Ви 

не мали копій окрім Вашого рукопису, все ж таки пришліть, 

ми перепишемо й негайно повернемо назад, чи зробимо так, 

як Ви забажаєте. Ми на курсах потребуємо таких річей, а осо

бливо нових. 

Наша установа заложила Всеукраїнський Музей-Архів. Вже 

маємо досить експонатів включно до рукописів. В нашому архіві 

переховується все полишене проф. О. Кошицем. Коли там хтось 

хотів би зберегти свої твори, чи має важні історичні документи 

та цінности культурного характеру, може до нас прислати, а ви 

будете ласкаві дати адресу. Для них адреса буде: 

Library and museum 
Ukrainian cultural and educational centre 

р.о. Вох 3093 
Winnipeg, Man. Canada 

На цьому закінчую й бажаю Вам щиро найкращих успіхів 

в житті, віри в краще завтра нас всіх та прошу привітати Вашу 

БП. Пані і всю родину. 

З пошаною й привітом 

д-р Павло Маценко 

Лист від голови Крайової 

екзекутиви УНО В. Коссара305 

БП. Іван Богдан Весоловський 

Винипег, дня 16 жовтня 1948 
Високоповажний пане! 

Нам приємно повідомити Вас, що дня 26 серпня ц.р. Вам 

305 Володимир Коссар очолював Українське Національне Об'єднання Канади (УНО) 
у Вінніпезі, Манітоба і саме він підписав запрошення (афідавіт) Б. Весоловському з ро

диною до Канади. 



виставлено Міністерством Праці дозвіл на в'їзд до Канади 

(перміт) . Сподіючись, що вкоротці Ви, полагодивши останні 

формальності, зможете вирушити в дорогу, подаємо місце Ва

шого призначення: 

Ukrainian National Federation, 
Dominion Executive, 
612 Mclntyre Block, 

Winnipeg, Man. 
Після прибуття в канадійський порт, прохаємо Вас негай

но вислати телеграму на вищезгадану адресу, подаючи: назву 

корабля, назву залізниці (СПР чи СНР), якою їхатимете та час 

відходу поїздом з порту. 

Одночасно повідомляємо Вас, що влаштувавшись на пра

цю, Вам треба буде повернути кошти подорожі залізницею (по

дорож кораблем оплачує ІРО). 

Бажаємо Вам багато успіху та якнайшвидшого прибуття в 

Канаду. 

З правдивою до Вас пошаною 

а Краєву екзекутиву УНО 

Листи Лойда Шовдена306 

до Богдана Весоловського307 

Дорогий Іване! 

В. Коссар 

Лос-Анжелес, Каліфорнія 

12 червня 1949 р. 

Це була велика приємність отримати від тебе звістку і 

дізнатися, що ти, нарешті, в Канаді разом з Твоєю родиною. Я 

був трохи розчарований, коли почув, що Ти не зміг приїхати до 

Сполучених Штатів. Я не маю сумнівів чи просто сподіваюся, 

що Ти приїдеш сюди пізніше. 

Я був радий дізнатися, що ти отримав роботу у музичній 

компанії, і що справи у тебе йдуть добре. Я ніколи не мав щастя 

306 Полковник Лойд Шовден ( (Lloyd Showden) - колишній колега по роботі у Службі 
прикордонного контролю американської окупаційної зони у Шердінrу. Після повернення 

до США й надалі намагався підтримувати добрі людські стосунки з Б. Весоловським. 285 
307 Переклад з англійської автора. 
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побувати у Канаді, але чув дуже багато гарних відгуків і, зви

чайно, сподіваюся одного разу побачити це все. 

Я ніяк не можу забути Австрію і багатьох прекрасних лю

дей, хоч ось уже більше року, як я приїхав до Штатів. Наступної 

весни я знов збираюся з візитом до Європи на шість-вісім міся

ців, протягом якого планую знову відвідати Австрію. 

Іда, білява секретарка, яка працювала зі мною в Шердінrу, 

а потім у містера Люсіда, одружилася з американцем і зараз у 

дорозі до Сполучених Штатів. Вони збираються жити в Мерітау

ні (штат Нью-Джерсі) і вже виїхали з Парижа четвертого червня. 

Містер Ліндзі і Єва (з (рейскірхена) приїхали до Штатів 
зовсім недавно, і зараз вони живуть десь в Огайо. Містер Брас

вел, який також був у (рейскірхені, приїхав до Лос-Анжелесу 
кілька днів тому, і я говорив з ним по телефону. 

Дружина Гаррі Амермана зараз живе у Лос-Анжелесі, і ми 

часто бачимося з нею. Їй тут подобається, і вона хоче якнай
швидше перевезти сюди свою маму. 

Мої найкращі вітання Тобі і Твоїй родині, і чекаю відповіді 

від Тебе. 

Щиро, 

Дорогий Іване! 

Ллойд Шовден 

Герндон, 

Джорджтаун Мериленд, 

2 травня 1950 р. 

Твоя чудова Великодна листівка нарешті вшимала мене 

після вимушеної «пересилки» з Каліфорнії. Починаючи з 1 О 
лютого, я працюю у Балтиморі, і збираюся тут затриматися 

до 17 серпня. Після цього я або повернуся з відрядженням до 
Каліфорнії, або поїду з візитом до Європи. Я переїхав на по

стійне проживання з Каліфорнії до Мериленду. Минулих ви

хідних я бачився з Діком Ліндзі. Він зупинився у мене, і ми 

мали досить довгу розмову. 

Погода тут незвично мінлива - одного дня холодна, а вже на

ступного - тепла. Але сподіваюся, що весна набере свою силу. 

Іване, я можу написати Тобі добру рекомендацію, може 



щось Тобі підшукаємо. Напиши, що думаєш про це. 

Щиро, 

Ллойд Шовден 

Лист Мод Фергюсон308 

Богдану Весоловському 28 січня 1952 р.309 

Пану Івану Весоловському 

Кв. 7 309 Далі Авеню, 
Оттава, Онтаріо 

28 січня 1952 р. 

Копія: Національна служба працевлаштування 

Садбері, Онтаріо 

Дорогий пане Весоловський ! 
Прошу вибачити, що не змогла раніше написати Вам. Най

перше хочу нагадати Вам, що я - це та жінка, яка заходила 

до Вашого офісу під час мого візиту і виступу у Жіночому 

Канадському клубі у Садбері в листопаді. Ми говорили про 

Ваше бажання працевлаштування у військовій розвідці або на 

Канадському радіо. 

Я з' ясувала в офісі Міністра національної оборони, що на 

сьогодні немає вакансій для кандидатів з Вашою кваліфікацією. 

Це, можливо, засмутить Вас, але дає Вам розуміння того, що 

треба шукати інші варіанти. 

Зараз я пишу листа до Міжнародної служби Канадсько

го радіо в Монреалі, до доктора Вальтера Шмолки, керівника 

Східно-європейської секції, і розповідаю йому про Ваші мовні 

та музичю таланти. 

Можливо, Ви вже мали контакт з доктором Шмолкою (я 

думаю, що він - чех за національністю). Якщо так, то напишіть 

мені, чи є потреба продовжувати мою переписку. 

Ще раз вибачте мені за довге мовчання, але це був час, 

коли ми готувалися до р1здвяних свят. 

Передайте мої вітання Місіс Старр. 

Щиро Ваша 

Мод Ферrюсон 
308 Мод Ферrюсон - працівник Канадського радіо у Оттаві. Перебувала у Садбері на 

запрошення Жіночого Канадського клубу, де познайомилася з Богданом Весоловським. 287 
309 Переклад з англійської автора. 
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Лист Чарлза Делафілда3 10 

Богдану Весоловському 21 травня 1952 р3 11 • 

Д-р Іван Б. Весоловський, 

409 МакКім Стріт, 
Садбері, Онтаріо 

Канадська радіокомпанія 

Міжнародна служба 

Поштова скринька 6000, 
Монреаль, Квебек 

21 травня 1952 р. 

Дорогий докторе Весоловський! 

Ми отримали Ваше подання на працевлаштування до 

Українськоі' секції. Було б добре, якби Ви змогли якнайшвидше 

приїхати на співбесіду. 

Для того, щоб покрити Вам видатки, ми просимо 

підготувати запис одює1 з тем, яка цікавить Вас і може бути 

використана у Вашій майбутній роботі в Українській секції. Це 

дозволить нам також повернути кошти за транспорт до Мон

реалю. 

Будемо вдячні за Вашу швидку відповідь щодо можливої 

поїздки з метою завершення цієї справи. 

Чарльз Делафілд, 

Генеральний керівник 

Міжнародної служби 

Лист Чарлза Делафілда Богдану Весоловському 17 бе
резня 1959 р. 

Монреаль, Квебек 

310 Чарлз Делафілд довгі роки був одним із керівників Міжнародної секції 
Канадського радіо. Иого перший лист Богдану Весоловському щодо його можливого 

працевлаштування у Монреалі датований травнем 1952 роком. Другий лист присвячений 
проблемі, яку композитор називав «тихою революцією». Вона була спрямована на захист 

та розширення української секції Міжнародної служби Канадського радіо (див. розділ 
«Тиха революція»). 

311 Переклад з англійської автора. 



17 березня 1959 р. 

Пан Іван Весоловський, 

Українська секція Міжнародної 

служби, Монреаль 

Дорогий пане Весоловський, 

Цим листом я хочу висловити Вам вдячність менеджменту 

Канадського радіо за Ваші додаткові зусилля і відданість Ваши 1 

обов'язкам протягом останнього диспуту про чисельність персо

налу на Канадському радіо. 

Як директор Міжнародної служби я, природньо, под1ляю 

ЦЮ ВДЯЧНІСТЬ. 

Прийміть мої найщиріші побажання. 

Як знак нашої подяки менеджмент схвалив рішення щодо 

надання Вам двох додаткових тижнів відпустки, які Ви можете 

взяти в будь-який час протягом року. 

Я маю велику приємність повідомити Вам про це. 

З найщирішими вітаннями, 

Щиро Ваш 

Чарльз Делафілд, 

Директор Міжнародної служби 

Лист відповідального секретаря Содбурзької лікарні 

Мері Болен Богдану Весоловському 

Пану Івану Весоловському 

Садбері, Онтаріо 

Седар стріт, кв: б 

15 грудня 1952 р. 

Копія : Комісія страхування безробіття 

152 Кім стріт 
Садбері, Онтаріо 

Дорогий пане Весоловський! 

Наша Жіноча рада висловлює Вам Щиру подяку за ту важ

ливу роль, яку Ви відіграли в організації концерту, що відбувся 

в середу ввечері. Серед глядацької аудиторії лікарні він користу- 289 
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вався великим успіхом. Від щирого серця члени нашої лікарняної 

аудиторії прочитали слова молитви за Ваш талант і чудовий спів 

під Вашим керівництвом. Ми хочемо привітати Вас із Вашими 

досягненнями у створенні такої чудової хорової групи, і вважаємо 

великим привілеєм той факт, що Ви співали для нас. 

Усі зібрані кошти будуть спрямовані на потреби наших 

пацієнтів у день Різдва, і Ваш внесок у цю благодійну діяльність 

є дуже суттєвим. 

Разом з подякою ми бажаємо Вам щасливих різдвяних 

свят. 

Щиро Ваша 

Мері Волен, 

відповідальний секретар 

Листування Богдана Весоловського з Анатолем Кос

Анатольським312 

Дорогий Друже! 

Дякую за листа побажання і ноти. На нашому з 'їзді 

композиторів про Тебе було сказано з високої трибуни дуже 

схвальне слово з уст досить високопоставленої особи. Маю 

надію, що і виконання Твоїх пісень, а може і видання буде 

здійснене.Постараюся здійснити Твоє прохання щодо запису 

присланих пісень. Дзвіночки (Celesta) або «Campanelli» можна 
буде дістати - з гарпсіхордом важче. Може нам поможе проста 

арфа. Побачимо. 

Серед наших співаків зростає зацікавлення Твоїми піснями, -
особливо тими, що написані на вірші наших поетів. Було б добре, 

якщоб Ти надіслав на мою адресу ще більше кращих своїх пісень 

(ноти), особливо з тих, що на грампластинках: на 1-ій, 2-ій і т.д. 

Як дійде до видання, буду старатись допомогти, але дуже 

«редагувати» не треба, - бо затратиться стиль і легкість, що є у 

312 Переписка двох великих композиторів розпочалася після повернення Богдана 
Весоловського з України у травні 1968 року. Перший лист А. Кос-Анатольського Б. Ве
соловському написаний 13 лютого 1969 року, а остання листівка Б. Весоловського, адре
сована родині Косів , була надіслана до Львова З грудня 1971 року. Копії листів А. Кос
Анатольського зберігаються у Центральному державному архіві - музеї літератури і 
мистецтва України, а оригінали листів Б. Весоловського люб'язно передала автору цієї 

книги дружина А. Кос-Анатольського Надія Кос. 



ебе своєрідна. 

Також сестри Байко хотіли б заспівати щось Твоє на терцет. 

)тож старайся надіслати ще трохи своїх пісень, а тоді побачи

ю, що з того вийде. 

Бажаю Тобі і Твоїй родині всього найкращого, а найважні-

1е - доброго здоров'я! 

Сердечно поздоровляю. Надя дякує за вітання. 

Львів, 13. П. 1969. 

P.S. Чайка говорила мені, що має для мене ту першу 
вою пластинку - апе ще не передала. Казала, поїздка в США . і 

:анаду була цікава і повчальна. 

Анатолій 

3 лист. 1969 
Дорогий Друже! 

Ось уже незабаром будеш святкувати великі особисті ро

овини. Хоч Твої роковини щойно в грудні, але я вже тепер 

ирішив переслати Тобі якнайщиріші побажання, бо хочу бути 

ершим. А може я і так уже запізнився? 

Окремо посилаю Тобі маленький подарунок. Надіюся, що 

ригодиться. 

Скільки десятків нових пісень написав ти від часу, як ми 

ачилися? Що нового? 

Низький уклін п.Наді! 

А тобі ще раз всього найкращого. 

В день народження 

сердечний привіт, 

щастя, здоров'я 

та многих літ 

шле Богдан з родиною 

Дорогий друже Богдане! 

Б. 

Ти справді є першим, який склав мені так дуже милі для 

[ене побажання · · 291 



Саме перед кількома днями прийшла від Тебе прекрасна 

картка з вишивкою і квітами, на якій були Твої дорогі слова. 

А ось сьогодні я тільки що повернувся з пошти, де 

відібрав Твою подарункову посилку, що прийшла в повному 

порядку. Все це мені дуже сподобалось (і Наді також!). 

Сердечно Тобі за все дякую, а найбільше за Твою постійну 

пам'ять про мене. 

Зараз коло мене великий рух. Проводжу багато концертів

зустрічей, де виступаю з коротким вступним словом, пісш 

чого іде мій концерт. Варіанти є різні: один раз виступають 

солісти-співаки і співачки плюс наші знамениті сестри Байко, 

часом співає В. Чайка, а ще іншим разом виступає скрипач і 

піаніст.Часом гастролюю з «Трембітою», а часом із симфо

нічним оркестром. Все це - розуміється у зв'язку з моїми ро

ковинами, але є і ширший аспект - це мета поширити любоЕ 

до рідної музики. Скоро буде пленум композиторів у Києві, 

куди поїдуть наші львівські композитори. З 1.І . 1970 буде у 

Києві виходити журнал «Музика» - 6 разів в році. 
Я думаю, що там у Канаді також зможете собі його запро

нумерувати. Писала мені В. Байрак, що співають зараз Твоі 

нові пісні. Я думаю записати Твою «Колискову» з гарпсіхор

дом у виконанні Марійки Байко. На другий рік сподіваємось 

приїзду Вашого хору під керуванням Е. Дольного із Торонто. 

Саме висилаю йому деякі ноти, про які він мене просив. 

Маю деякі нові пісні і романси, а також хорові твори. Mir 
би і більше написати, але маю дуже багато всякої ще іншої 

роботи як педагог і як голова Спілки Композиторів. Але я 

люблю рух і життя! Люблю виступати перед своїм народом і 

дуже мені приємно, коли моя музика подобається людям! 

Ще раз дякую за все! Шлю Тобі найкращі свої побажання 

і поздоровлення Тобі і Твоїй сім'ї від себе і від Наді! 

Сердечно обнімаю і цілую. 

Дорогий друже! 

Твій Анатолій 

Львів 19.06.1969 
3 квітня 1970 

292 Велике і сердечне спасибі Тобі за чудово видану книгу 



Твоїх композицій. Цим дарунком Ти мене дуже порадував. 

Переграв їх усі, зокрема по-кілька разів грав ті пісні, які мав 

нагоду слухати у Львові у Твоєму власному виконанні. Дуже 

вдячний за пам'ять. 

Посилаю Тобі одну фотографію, яку Банька (Іван Костюк. 

- Прим. І. О.) передав для Тебе з нагоди Твого ювілею. Може, 

на ній впізнаєш самого себе? 

Недавно отримав я листа від знайомого з Дрогобича. У 

листі була теж програма ювілейного концерту, влаштованого 

мешканцями Дрогобича з нагоди 90-х роковин Станислава Пи

липовича і Твоїх 60-х роковин. Приємно було познайомитись 

із багатющою програмою і такою кількістю виконавців. Зна

йомий пише, що ти був дуже зворушений теплим прийомом. Я 

певний того, що палко тебе вітали не лише в Дрогобичі. Хай 

і мені ще раз дозволь захоплено гукнути «Браво, Толя!!!» На 

все добре Тобі!!! 

Саме недавно закінчив роботу над новою платівкою. Оди

надцять пісень. Платівка вийде в другій половині травня. Се

ред виконавців співаків є теж Рена Яросевич, яка живе тепер в 

Лондоні. Як тільки буде платівка готова, негайно вишлю Тобі 

одну, бо цікавий знати твою думку. Лірика Сосюри, Загула, 

Ганни Чубач і ще кількох молодих київських поетів. 

Колись щ~и нагоді, як будеш писати, подай будь ласка, 

адресу Володимири Чайки. А на закінчення, маленьке за

питання: коли ж Ти нарешті зробиш нам усім велику честь і 

приємність своїм приїздом до Канади? 

Щиро здоровлю Тебе і Твою дружину 

Богдан 

Дорогий Богдане! 

Саме прочитав я Твого листа і оглянув фотографію, яку 

для мене долучив до Твого листа Банька - і моментально по

линув у настрій ... 
Це фото мені добре знайоме, я навіть десь там між ма

сою фотографій, мабуть, маю оригінал цього фото. Але мене 

зворуш~є пам'ять про мене з боку моїх давніх Друзів юності. 

Хоч тоді все. було інакше - і всі ми переважно ходили «без 293 



цента», «без гроша» , - або як тепер кажуть - «без копійки», 

- але одне було прекрасне і неповторне. Ми були молоді і 

перманентно закохані ... 
Не так давно, бо десь перед якимись 8-ома роками 

відвідав я Черче. Багато там змінилося. Ті ванни, якими тоді 

курорт так гордився, - тепер стали лише підсобним додатком 

до Головного корпусу з ваннами, цілком модерно збудовано

го . Є також нові корпуси - санаторій для хворих. Джерело 

«9» також оформлено більш фундаментально. А то пасовись
ко, на якому тоді паслися коні і корови, і яке Льоньо Лепкий 

жартома називав «парком» - тепер густо заросло деревиною 

і стало не то парком, а справжнім лісопарком. На місці скал, 

де ми не раз фотографувалися, є новий корпус - санаторій. 

Розуміється - давня інтимність розвіялася, і Черче стало Ку

рортом, а не курортиком. Одне залишилось - це та централь

на «палатка», де грав наш джаз. Я з сентиментом заглядав у 

вікна в той кут, де була наша оркестра і шукав очима .. .Ябця, 
Рамка, Адася, Баньки ... Але нікого з них там не було ... Я зга
дував і Дарцю, і Славцю і багато інших наших друзів, які з 

нами с-півали «Приїдь до Черче». Все це минуло, як все йде, 
все минає. 

За молодістю всі ми завжди тужимо, і це є одвічне право 

кожної людини навіть тоді, коли навколо нас всі життєві умо

ви значно покращали . Між тим недавно хтось-то передавав 

мені привіт від нашого саксофоніста Адася Якимова, який 

десь там є близько від Вас. Чи Ви з ним маєте контакт? Якщо 

так, прошу його від мене сердечно поздоровити! 

Буду дуже радий Твоїй новій платівці і чекаю з 

нетерпінням. Тут має вийти з виробництва сувенірний ком

плект платівок «Золоті голоси» з записами наших прославле

них співаків С.Крушельницької і М. Менцінського і др . Якщо 

мені вдасться це дістати, не забуду і про Тебе. Але цей ви

пуск може появитися в продажу також у Вас в Канаді . 

Подаю Тобі адресу . Чайки Володимири: УРСР, Львів - 5, 
вул. Герцена 5, кв . 4. Вона часто і дуже мило Тебе згадує, 

а приїхавши із Канади, передала мені Твою першу платівку, 

яка мені дуже подобається. Колись я їй позичив цю платівку 

і вона поковзнулася (взимі), і мені її збила, тож тепер віддала 

29 4 нову, цілу. Щодо мого приїзду в Канаду - то мені трохи труд-



но рушитися зі Львова через безліч різних занять, від яких 

не дуже хочу відриватися. Також літання літаками в останнім 

часі стало дуже небезпечним на Вашій півкулі Через тих т.зв. 
. . . . 

«поривачш», яю примушують лепти в якомусь цшком не-

пердаченому напрямку. Все це не дуже приємно! Вітай всіх 

наших друзів, які нас згадують добрим словом! І цілуй від 

мене Баньку! Передай уклін Твоїй дружині! Цілую Вас щиро 

і сердечно ! Передаю поздоровлення від Наді! 

Львів 16.04.1970 Підпис 

3. 12.71 
Дорогий друже ! 

З нагоди Нового року прийми найщиріші побажання Тобі, 

п. Наді, а зокрема Анатолію Молодшому! Хай росте сильний і 

здоровий на потіху батькам і батьківщині! 

Сердечно поздоровляю тебе з успіхами на мистецькій і 

громадській ниві. Якщо в Тебе є нові пісні та їх записи на пла

тівках чи нотні видання, не забувай за мене грішного! 

У мене вже троє онуків, два хлопці - Петро та Адріян, і 

дівчинка Христя. От і вся наша потіха. 

Зичу Тобі й Твоїм найближчим багато гаразду - з води, роси 

і кожної калабаньки. 

Б. 

Христос Родився! 

Веселих Свят і Щасливого 

Нового Року! 

Богдан з родиною 
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Лист Богдана Весоловського 

Володимиру Луціву313 

Монреаль, З квітня 1970 р. 

Дорогий пане Луців! 

Дякую дуже за знамените виконання обох пісень. Дуже 

оригінально звучить «Чумацький шлях», а загально бере за 

серце «Біжить доріжка», бо я вже давав слухати ці пісні доволі 

численній аудиторії, яка дуже тепло відгукнулася про Ваш спів. 

З уваги на те, що сам точно не знаю, коли платівка вийде (мож

ливо, наприкінці травня, а може, й пізніше), посилаю Вам гоно

рар, бо з висилкою платівок до Англії не зовсім проста справа. 

Порто коштувало б стільки, що ледве чи виплатилося б це у 

більшій кількості. Чи не думаєте, що краще навіть було б пере

видати платівку а Англії? Як тільки буде готова, негайно вишлю 

Вам кілька примірників, а Ви тоді на місці спитайте і перевір

те можливості. Телефонувала до мене недавно п. Люба Жук і 

питала за Вашу іншу особисту плівку. Я її, на жаль, ще й досі 

не отримав. У нас на пошті тепер таке робиться (погляньте на 

вирізки з газет), що листа з Торонто, датованого 7-го березня, я 

отримав щойно позавчора. Крім того, згоріло багато всяких по

силок, а понад чверть мільйона пакунків і посилок ще лежить 

на пошті, і їх лише тепер почали сортувати і помаленьку достав

ляти. Можливо, що ще отримаю. Мені доставили досі лише ті 

листи і посилки, що були надані «РЕКОМАНДО». Як плівку от

римаю, негайно Вас повідомлю і постараюся справу задовільно 

для Вас полагодити. Чи для спрощення справи не було б краще 

виставити чека на п. Любу Жук, а вона тоді гроші Вам пересла

ла б? Подумайте і напишіть! 

Щиро здоровлю і бажаю всього найкращого! 

Богдан Весоловський 

313 Володимир Луців - великий український співак і бандурист та громадський діяч. 

У 1961 році, представляючи Англію, здобув перше місце на Міжнародному конкурсі 
«Євробачення» у Бельгії. Під артистичним псевдонімом «Тіно Вальді» виступав на най

престижніших сценах Європи, США, Канади і Австралії. Вперше записав на платівку 

неаполітанські пісні українською мовою. У його репертуарі є також пісні Богдана Весо

ловського. 



Лист Івана Костюка (Ваньки)3 1 4 Олені Весоловській 

Вельмишановна Пані 

Олена Весоловська 

55606 Мек Альір Евню 
Монреаль, 268, Квебек 

Іван Р. Костюк 

Трентон, Н.Дж. ЗСА: 

22-го грудня 1971 р. 
112 Ла Кледо Евню 
Тел.: 609-695-7634 

У справі: Смерть бл.п. Д-ра Богдана Весоловського 

Вельмишановна і дорога Пані Оленко! 

З приводу Великого Горя і Смутку у Вашій родині через 

ненадійну смерть Вашого Найдорожчого Мужа і Батька Ваших 

Дітей, а мойого щирого і вірного приятеля із юних літ - бл.п. 

Богдана, чи як ми його звали «Бонді» - прошу прийняти цією 

дорогою мої і моєї дружини щиродружні співчуття. Нехай Все

вишний подасть Йому Царство Небесне, а Вас Усіх, що оста
лися сиротами - нехай своєю десницею кріпить на благі і довгі 

літа! 

Ця страшна вістка про ненадійну смерть бл.п.Богдана, 

дійшла до мене вже в суботу, 18-го грудня, телефонічною доро

гою із Торонта. Тоді я не йняв віри. Аж ось в понеділок і вівторок 

цього тижня появилися в «Свободі» Ваші і приятелів покійного 

посмертні оголошення, що повністю потвердили цю вістку ... 
А на добавок у вівторок я одержав від покійного Святочні По

бажання ним власноручно написані та до мене заадресовані ... 
Дата поштової печатки: Монреаль, 17-го грудня ц.р. Значить 

покійний ще за життя думав про своїх приятелів! 

Як я був з моєю дружиною в вересні ц.р . в Монреалі -- ми 
коротко говорили з Покійним телефонічна. Він тоді вже «не той 

був, що раніше» ... Ми мали зустрітися. Він мав мені ще раз по
телефонувати. (Я затримався в мойого шкільного приятеля мгра 

Ярослава Пришляка). На жаль, не подзвонив, і ми на черговий 

314 Іван Костюк (Банька) - близький приятель Богдана Весоловського. Разом ви
ступали на львівських сценах, ревіях і балах . Довгі роки підтримували дружні стосунки, 
перебуваючи за кордоном (J_ Костюк проживав у Трентоні, США). 297 
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день (було це 8-9 вересня ц.р.) виїхали до Торонта, не думаюч~ 

що вже більше з Бонді не побачимося ! Моя дружина була з ню 

знакома з воєнних чдсів з Берліна. Так само ми обоє знали з моє~ 

дружиною Вашого бл.п . Батька - Проф .Д-ра Миколу Залізняю 

З ним ми разом їли кашу в Адольфа Серапонтовича Армії. 

Вашою мамцею ми також були знакомі. Ще перед своєю сме~: 

тю Вона була в Филадельфії на Вечорі, присвяченому 100-річч~ 

У.А.І. Синів я пізнав, як вони були ще малими, а з Вами то я ма 
. . . 

приємюсть вперше познакомитись декшька роюв тому назад, я 

Покійний зробив нам «сюрприз». Тямите це? І так наш Коха 

ний Ябцьо (Леонід Яблонський - скрипаль нашої студентське 

оркестри «Ябцьо джаз» у Львові) зробив початок «лайню>3 1 5 н 

«Гіммелькоммсидо» (черги у світ небесний. - Прим. І. О. ). З 

ним пішли Юрко Мусій, у Филадельфії Юрко Білик, в Німеччш 

Юзьо Штайн (всіх вичислених Покійний Богдан знав дуже до 

бре ), а оце прийшла черга на Богдана. Він молодший від меш 

Я також маю <<Траблі» зі серцем. Саме тоді , як їхав до Канащ 

мав дві кардіограми і лікарі сказали «тейк іт ізі» .. . Та коби т, 

знання ...:.. коли в кума пиття ... Лікарі ніколи не можуть передба 
чити наслідків серцевої недуги. Бонді скаржився мені часом, щ 

«перестав пити». Мабуть нагла зміна трибу життя та харчуванн 

вплинула на його ненадійну смерть .. . На всякий випадок прош 
Вас подати мені деякі точніші дані про життя-буття Покійногс 

а я зо свойого боку старатиму написати до преси некрольоr, н 

який покійний собі в нас, його приятелів, що ще о_сталися пр1 

житті - повністю заслужив. Дотичний запитник, щоби полег 

шити Вам писання, висилаю в залученні. Прошу Вас заповни 

ти телеграфічним стилем відповіді на всі питання. За ввічлив: 

співпрацю в цьому напрямі ще раз щиро дякую. Бажаючи Вю 

ПОГІДНИХ Свят Різдва Христового і Нового Року та вижидаю 

чи ласкавої відповіді, остаюсь зі щиродружніми вітаннями т 

глибокою до Вас пошаною, Вам щиро відданий 

Іван Костюк 

3 15 Тут йде мова про смерть Леоніда Яблонського . 



2. 3 творчої лабораторії: 
Автоzрафu неопублікованих пісень 

Боzдана Весоловськоzо, 

чорнеткu 

Часом хотів би я ... 
slou-fox tempo 

Часом хотів би я тобі 

Сказати десь на самоті, 

Що я тебе кохаю. 

Лиш не знаю: 

Як і де .. . 
Може, краще 

У парку чи у гаю? 

Чи у ліску? 

Я все ж і це скажу 

І розкажу 

Про мою любов. 

Стрий-Львів, 1934 299 



Росі та 

Тетро di tango argentino 

Львів, 1934 
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Забудеш ... 
Тетро di tango 

Забудеш скоро мене, 

Кохання не верне вже . 

Ти присягала мені, 

Що все це казка у сні. 

Забудеш, хоч плачеш ти 

й не довіряєш собі . 

Одно лиш прошу тебе, 

згадай мене .. . 

Львів, 1934 

301 



302 

Марі! 

Slou-foxtrot tempo 

Зелем'янка, 1934 

Ах, Марі, дай мені 

Уста свої палкі. 

Як не даш, буде зле , 

Не дрочись, бо то фе. 

Або так, або ні, 

Розкажи вже, Марі! 

Бо я знаю, що ти 

Не така, щоби ні. 

Отже, уста мені 

Дай, Марі . 

Я ходжу, заводжу, 

Додому пізно приходжу. 

А що ж я, нещасний, 

На то вже не пораджу, 

Бо Марі каже ні , 

Що не хоче, що не хоче. 



Верни 

Тетро di tango 

Нічка темна, тихо всюди, 

Лиш самітна я така, 

Що аж страшно. 

Тут, де сиділи ми 

І снували чудні сни 

Про майбутнє і про щастя, 

Що чекало нас в житті. 

Але ти пішов, 

Чудний сон пройшов 

І осталась сама. 

Стрий, 1935 

слова МВ. 

Верни! Забуду жалі 

І всі провини прощу тобі. 

Верни! Хай сонце знову 

Світить і гріє у хмарні дні. 

Прийди і випий всі сльози 

З моїх очей. 

Прийди, коханий, 

І не кидай на глум людей. 

Верни! Без тебе сумно, 

Пустка і холод в душі моїй. 
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Пощо? 

Тетро di tango Слова Б.Ж. 

Пощо кохав я, пощо бажав я 

Уст твоїх, чарівна славо? 

Пощо співала мені 

Ти в кожний день кохання 

Пісню тужну? 

Тепер я бачу, що тебе трачу, 

А туга так мучить душу. 

Остануть лиш мрії, 

А тихий спогад 

Наповнить мій кожний день. 

Львів, 13.06.1935 



З то1 гори 

Тетро di tango 

З тої гори високої 

Вітер повіває. 

Сизий голуб-голубочок 

Голубки шукає. 

Яка ж тота голубочка, 

Яка дуже мила. 

Не маленька, рум'яненька, 

Сама чорнобрива 

Черче 7.07.1936 
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Шліхта 

Fox-trot tempo 

Черче 08.1936 
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Танго 

Красна дівице 

Красна дівице, вір ти мені, 
Чувственну пісню пою тобі. 
Твоє личенько розкоши здрій, 

Ти мнов владаєш, я слуга твій. 

Стрий 26.09.1936 (пісні серця .мого) 

з 7 
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Минув той час 

Тетро di tango 

Минув той час, 

Коли тебе кохав я. 

І ще сьогодні раз 

Про це згадав я. 

В душі нехай про це 

Остане чудний спогад. 

Що гарним було -
вже проминуло. 

Сл. О.Н. 

Остала лиш туга та жаль 

Львів 26.12.1936 



Січовик 

Marciaie І Ходою 

/ - ·-
-... 

Відень 18.09.1941 
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Tango 

Без назви 

сл. В. Павлусевича 

Ой гарні, горді рожі, 

Та кращу знаю я, 

Щічки у неї гожі, 

На щічках полум'я. 

А устонька в дівчати, 

Мов пучки медяні. 

Та бджілкою літати 

Не довелось мені. 

Відень 11.01 . 1942 



3. Дuскоzрафія316 

Монофонічні грамлатівки на 78 обертів317 

1. «Було не тужити» (танго , співає А. Дербіш); «Гей-га» 

(танго , співає А. Тихнович) , 1951. 
2. «Прийде ще час» (танго, співає М. Свистун); «Чи справді» 

(танго, співає А. Дербіш) , 1951. 
3. «Повернеш» (танго , співає А. Дербіш); «Лети, тужлива 

пісне» (танго, співає А. Дербіш) , 1952. 
4. «Ціле моє життя» (танго , співає А. Дербіш); «Добраніч, 

кохана» (вальс, співає Бонді) , 1953. 
5. «Радий би я залюбитись в тобі» (танго, співає Л. Іщук); 

«Під звуки вальса» (вальс, співає Л. Іщук), 1953. 
б . «Ти і. твої чорні оч і» (танго, співає В . Тисяк); «Не плачте, 

рожі» (фокстрот, співає В . Тисяк), 1953. 
7. «Мов поцілунок сонця» (танго, співає В. Тисяк) ; «Пара

ска» (фокстрот, співає В . Тисяк), 1953. 
8. «Як тебе не любити» (танго, співає М. Вербицька) ; 

«Усміх» (танго , співає В . Мота), 1953. 
9. «Всі мої мрії» (вальс, співає М. Вербицька), «Чар кар

патських гір» (повільний вальс, співає В. Мота), 1953. 
10. «Заграй мені» (танго, співає Л. Іщук); «Ніччю» (румба, 

співає Л. Іщук), 1954. 
11 . «Чи знаєш ти".?» (слов-фокс, співає А. Дербіш) ; «Ти з 

любови собі не жартуй!» (фокстрот, співає А. Дербіш), 1954. 
12. «Шуміли верби» (в'язанка вальсів, виконує оркестр); 

«Як ми покохались» (слов-фокс, співає М. Вербицька), 1954. 
13. «Серце» (танго, співає М. Вербицька); «На здоров'я» 

(полька, виконує оркестр), 1954. 
14. «Танго Ді-Пі» (акомпанує Б . Весоловський, співає 

Л. Іщук) ; «В'язанка вальсів» («Човен хитається» та ін" виконує 
оркестр), 1954. 

15. «Прощай".» (танго, співає Л. Іщук); «Прийди, при
линь".» (вальс, співає Л. Іщук), 1954. 

16. «Чорні очі» (танго, співає О. Хлябич); «Прийде ще час» 
(танго, співає О. Хлябич), 1954. 

316 Автор книги продовжує роботу над пошуком платівок композитора . 
317 Випускалися протягом 1 950-60-х років кількома компаніями - книгарнею 

«Арка» («Аркою рекордз») , «Ехо рекордз», Видавництвом Миколи Денисюка та ін . 0.~на 

платівка містила дві пісні - по одній з кожного боку. Вони були записані за участю таких 

оркестрів, як: Dixie Dean Orchestra, оркестр І . Піжука-Романова, оркестр Л. Яблонсь~..-ого. 

оркестр "Амор" Б. Гірняка та ін. 



І . «Коломийки», «Шуміли верби» (в'язанка вальс1в, 
виконує оркестр, аранжування Б. Весоловського), 1955. 

18. «Туга» (танго, співає З. Гаврищук-Кальба); «Як зайде 
сонце» (танго, співає З. Гаврищук-Кальба), 1955. 

19. «Чудовий сон» (танго, співає Л. Іщук); «Бродяга» (ан
глійський вальс, співає Л. Іщук), 1955. 

20. «Забудь» (вальс, співає Л. Іщук); «По півночі» (полька, 
оркестр), 1955. 

21 . «У горах» (фокстрот, співає Т. Косач); «Вина, вина ді
вчино» (вальс, співає А. Дербіш), 1956. 

22. «Як знайдеш ти когось» (бостон, співає Т. Косач); «Бу
вали дні» (танго, співає А. Дербіш), 1956. 

23. «Пливи, моя туго» (вальс, співають І. Давидович та І. Ра
ковський); «Чорний лебідь» (танго, співає І. Раковський), 1956. 

24. «Знову вечір - знову згадка» (румба, співає І. Раков

ський), «Тихо без слів» (танго, співає І. Давидович), 1956. 
25. «Марічка», «Намалюй мені ніч» (співає А. Дербіш), 

1960. 
26. «Не питай» (співає Р. Росляк), «Катеринка» (співає 

А. Дербіш), 1960. 

Довгограючі платівки на 33 113 обертів (loпg play - LP) 

1. «Альбом пісень Богдана Весоловського» (солісти 
А.Дербіш і О.Тихнович). «Rusalka Records», 1956. 

2. «Як тебе не любити». «Rusalka Records», 1962. 
З. «Верба». «Lyra recordings», 1965. 
4. «Зірка». «Pean Recording», Toronto (Canada), 1967. 
5. «Андрій Добрянський співає пісні Богдана Весоловсько

го», 1968. 
6. «Мрії». «Echo Records», 1970. 

Платівки з окремими піснями Б. Весоловського 

та нові диски з творами композитора 

1. «Дві зіроньки». «Rusalka Records», 1960. 
2. «Рушничок», гурт. Альбоми (перший, четвертий і п'ятий). 

Канада, 1970-80-і рр. 

312 З . «Іскра», гурт. Альбом. Нью-Йорк, 1977. 



4. ВІА «Українські барви». Київ, 2003 . 
5. Українські танrо. Київ: «Астра-рекордс», 2005. 
б. Василь Бокоч. «Гей-га, Тихо без слів» (у диску «Україн

ське танrо»). <<Astra Records», 2005. 
7. Антін Дербіш. «Останнє танrо». Торонто, 2009. 
8. Володимир Луців «3 Україною в серці». Київ: «Наш Фор

мат», 

9. Олег Скрипка. «Серце у мене вразливе». Київ : «Країна 

мрій», 2009. 
10. Орест Цимбала. «Сон про Кохання». Київ: «Наш Фор

мат», 2010. 
11. Леся Боровець. «Сум Афродіти». Київ: «Наш Формат», 

2010. 
12. Оксана Муха. «Re:sheto». Львів, 2010. 
13. Олег Скрипка. «Жоржина». Київ: «Країна мрій», 2011. 
14. «Стрийське танго». Стрий, 2012. 
15. «Веснівка», хор. «Весоловський. Популярні пісні». То

ронто, 2012. · 

4. Телепередачі та відеофільми 

1. Богдан Весоловський: телепрограма І Авт. та вед. І. Про
цик. Львів : канал НТА, 2013. Цикл «Наші герої». 

2. Богдан Весоловський та його пісні: Телепередача І Авт. і 

вед. О. Зелінський, реж. А. Якимишин, ред. Л. Козак. Львівське 

телебачення, 2012. 
3. Бонді: документальний фільм І реж. О.Бійма. Київ, студія 

«Укртелефільм», 2011. Серія «Немеркнучі зірки». 
4. Стрийське танrо Богдана Весоловського: Телепередача І 

Авт. Л. Козак. Львів, Львівське телебачення, 2012 . . 
5. «В його душі співала Україна». Антін Дербіш: Телепере

дача І Авт. сценарію В. Глинчак. Львів, Львівське телебачення, 

2003. 
б. Ukrainian Retro in the 1930s: а Video Film Documentary І 

Ьу В. Nahaylo. Humanitarian Eclectic, 2013. 
7. The Muse ofthe Bloodlands: А Video Film Documentary І Ьу 

В. Nahaylo. Humanitarian Eclectic, 2013. 31 3 
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5. Література та джерела 

Архівні матеріали 

ЦентрШІьний державний архів-музей літератури та ми

стецтва Украіни (ЦДАМЛМУ) 

І. Весоловська О. «Сняться дні колишні .. . ». Спогади про 
Весоловського І.Б., ф. 1356, оп. 1, спр. 29. 

2. Весоловська О., Олійник Р. «Завтра я сподіваюсь ... », 
«Сняться дні колишні». Спогади про Весоловського І .Б" ф. 

1356, оп. 1, спр. 29. 

З. Весоловський Б. Альбом танкової музики. Ксерокопія ав

тографа, ф. 1356, оп.1, спр. 5. 

4. Весоловський Б. «Багряна осінь», «Березень», «Біжить 

доріжка» та ін. Для голосу в супроводі фортепіано. Рукопис, 

ксерокопія автографа, ксерокопія рукопису, ф. 1356, оп. 1, 
спр. 1. 

5. Весоловський Б. «Верни!», «Тихо без слів», «Часом хотів 

би я ... ». Ксерокопія чорнового автографа, ф.1356, оп. 1, спр. 8. 

6. Весоловський Б. «Вечірні настрої», «Перший сніп>, 

«Український куяв'як». Для фортепіано. Ксерокопія автографа, 

рукопис, ф. 1356, оп. 1, спр. 7. 

7. Весоловський Б. «Космічні світи», «Ліричний двовірш», 

«Літо». Для голосу в супроводі фортепіано. Рукопис, ксерокопія 

автографа, ксерокопія рукопису, ф. 1356, оп. 1, спр. 2. 

8. Весоловський Б. Листи Весоловській О.М. (дружині) 1, 16 
травня 1968 р., ф. 1356, оп. 1, спр. 13. 

9. Весоловський Б. Листи Весоловському Ю. (сину) 5 травня 
1968 р., ф. 1356, оп. 1, спр. 12. 

10. [Весоловський Б.] Матеріали про еміграцію та громадян
ство, ф. 1356, оп. 1, спр. 16. 

11. Весоловський Б. «Ноктюрн». П'єса для фортепіано соло. 
Ор. 1, № 2. E-dur. Ксерокопія автографа, ф. 1356, оп. 1, спр. 9. 

12. Весоловський Б. «Серенада», «Синії очі», «Скільки рік, 
скільки гір» та ін. Для голосу в супроводі фортепіано. Руко-



пис, ксерокопія автографа, ксерокопія рукопису, ф. 1356, оп. 1, 
спр. 3. 

13. Весоловський Б. «Танго-серенада», «Every Time І Кiss 

You» та «І Should't Have Sent You Those Orchids». Ксерокопія 
рукопису, ф. 1356, оп. 1, спр. 6. 

14. Залізняк Ю.М Др. Іван Богдан Весоловський (Біогра
фічний нарис), ф. 1356, оп. 1, спр. 30. 

15. Кос-Анатольський А. Листи Весоловському І.Б . 10 груд
ня 1968 - 6 грудня 1970 р., ф. 1356, оп. 1, спр . 14. 

16. Листування Української канадської фундації ім. Т.Г. Шев

ченка з мистецькими установами та приватними особами про 

вшанування пам'яті Весоловського І.Б . , ф. 1356, оп. 1, спр. 26. 

17. Протоколи засідань Комітету Стрийщини в Канаді та 
Організації українок Канади, присвячених творчості Весоловсь

кого І.Б., ф . 1356, оп. 1, спр. 28. 

Центральний державний 

історичний архів у м. Львові 

1. Справа о. М.Яросевича, ф. 201, оп. 1-в, спр. 10-29, 
арк. 35-39. 

Архів Інституту історії церкви 

Українського католицького університету у Львові 

(АІІЦ УКУ) 

1. Інтерв'ю з п. Вірою Балаж (про о. Глібовицького Теофі

ля), спр. П-1-1-1723. 

2. Інтерв'ю з п. Вірою Балаж (про о. Миколу Яросевича), 
спр. П-1-1-1994. 
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Приватний архів Ігоря Осташа 

Біографічні, автобіографічні матеріали, 

спогади, листи, документи, 

програмки та стенограми вечорів та концертів 

І . Вербицька М Спомин про Богдана Весоловського. Руко

пис, датований 27 травня 2005 р., передав Ігорю Осташу Тарас 
Куліш. 

2. Весоловський Б. Автобіографія, написана при влаштуванні 
на роботу до Канадського Радіо 29 лютого 1952 р. З сімейного 
архіву Весоловських. Документ передав Ігорю Осташу Остап 

Весоловський. 

З. Весоловський Б. Автобіографія, написана перед про

ходженням військової служби у Королівських Канадських 

Повітряних Силах 14 вересня 1954 р. З сімейного архіву Ве
соловських. Документ передав Ігорю Осташу Остап Весолов

ський. 

4. Весоловський Б. До верховної ради: вірш, написаний 14 
вересня 1951 р. З сімейного архіву Весоловських. Оригінал тек

сту передав Ігорю Осташу Остап Весоловський . 
5. Весоловський Б. Листи, надіслані родині Косів З листо

пада 1969 р., З квітня 1970 р. та З грудня 1971 р. З сімейного 
архіву родини Косів. Передала Ігорю Осташу Надія Кос. 

б. Весоловський Б. Листування з керівництвом Канадського 

радіо. З сімейного архіву Весоловських. Листи передав Ігорю 

Осташу Остап Весоловський. 

7. Весоловський Б. Листування з Мод Фергюсон. З сімейного 
архіву Весоловських. Листи передав Ігорю Осташу Остап Весо

ловський. 

8. Весоловський Б. Листування з Остапом Охримовичем. З 

сімейного архіву Весоловських. Оригінали листів О. Охримови

ча передав Ігорю Осташу Остап Весоловський. 

9. Весоловський Я. Деякі родинні дані (автобіографія). З сі
мейного архіву Весоловських. Машинопис тексту передав Іго

рю Осташу Остап Весоловський. 

10. «Вечір пісні і слова», проведений Організацією українок 
Канади ім. О.Басараб у грудні 1983 року. Стенограма Олени Ве-

316 соловської (з сімейного архіву Весоловських). 



11. Гшт Р Лист до Б. Весоловського від 19 вересня 1949 р. 
З сімейного архіву Весоловських. Текст передав Ігорю Осташу 

Остап Весоловський. 

12. Диплом Вищої школи міжнародної торгівлі від 14 липня 
1941 року. З сімейного архіву Весоловських. Копію передав Іго
рю Осташу Остап Весоловський. 

13. Кос-Анатольський А. Три ключі. Рукопис сценарію. З 

сімейного архіву родини Косів. Текст передала Ігорю Осташу 

Надія Кос. 

14. [Кос-Анатольський А. ] Умова між спільниками, списана 

дня 20 вересня 1932 року між мrр. Володимиром Мигалем і мrр. 
Анатолем Косам. Текст переданий Ігорю Осташу п. Надією Кос 

(з сімейного архіву А. Кос-Анатольського). 

15. Останнє танrо : життєпис Антона Дербіша. Рукопис пе

редала Ігорю Осташу Люба Паньків (Дербіш) під час інтерв'ю в 

Торонто 9 грудня 2012 р. 
16. Передача української секції міжнародної служби еве в 

Україну від 26 грудня 1971 року. Розшифровка Олени Весолов

ської. З сімейного архіву Весоловських. 

17. Подяка Б. Весоловському від імені керівництва Централь
ної лікарні в еодбурах від 15 грудня 1951 р. З сімейного архіву 
Весоловських. Текст передав Ігорю Осташу Остап Весоловський. 

18. Програма вечора пісень Богдана Весоловського «Пісня 
й її творець» (Торонто, 30 квітня 1972 р.). З сімейного архіву 
Весоловських. Оригінал програми передав Ігорю Осташу Остап 

Весоловський. 

19. Програма канадського українського тижня на Експо-67 у 
Монреалі (24-30 липня 1967 р.). Передала Ігорю Осташу Люба 
Жук (Монреаль). 

20. Програма концерту клубу «У Phalanx elub» за участю 
Богдана Весоловського та хору перукарів. 

21. Програма музично-гумористичної ревії «Під веселим 
оборогам» (Торонто, 27 березня 1960 р.) З сімейного архі

ву Весоловських. Оригінал програми передав Ігорю Осташу 

Остап Весоловський. 

22. Угода між Б.Весоловським та Б. Бернардом від 1 черв
ня 1951 р., що передбачала запис чотирьох танго з Dixie Dean 
Orchestra у студії R.C.A. Victor у готелі «Royal York» Toronto. З 
сімейного архіву Весоловських. Оригінал угоди передав Ігорю 

Осташу Остап Весоловський. З 1 7 
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23. Шовден Л. Листи до Б. Весоловського від 12 червня 
1949 р. та 2 травня 1950 р. З сімейного архіву Весоловських. 

Оригінали передав Ігорю Осташу Остап Весоловський. 

24. Яблонська Н. Лист до родини Косів. З сімейного архіву 

родини Косів. Листи Н.Яблонської передала Ігорю Осташу На

дія Кос. 

25. Якимів А. Лист до А. Кос-Анатольського 19 травня 1970 
р. З сімейного архіву родини Косів. Лист передала Ігорю Оста

шу Надія Кос. 

Інтерв'ю Ігоря Осташа та інших осіб 

1. Інтерв'ю Ігоря Осташа з О. Гавалешкою 19 травня 2012 р. 
у Вінніпезі. Відеозапис. 

2. Інтерв'ю Ігоря Осташа з Остапом Весоловським 4 грудня 
2012 р. у Монреалі. Відеозапис. 

3. Інтерв'ю Ігоря Осташа з Тарасом Кулішем 4 грудня 2012 р. 
у Монреалі. Відеозапис. 

4. Інтерв 'ю Ігоря Осташа з Орестом Павлівим, записане 4 
грудня 2012 року у Монреалі. Відеозапис. 

5. Інтерв'ю Ігоря Осташа з Володимиром Матою 5 грудня 
2012 року у Монреалі. Відеозапис. 

б. Інтерв'ю Ігоря Осташа з Євгеном Костюком б грудня 2012 
року в Монреалі. Відеозапис . 

7. Інтерв 'ю Ігоря Осташа з Любою Паньків (Дербіш), учас
ницею тріо «Троянда», 9 грудня 2012 р. у Торонто. 

8. Інтерв'ю Ігоря Осташа з Аріядною Охримович 12 грудня 
2012 р. у Торонто. Відеозапис. 

9. Інтерв'ю Ігоря Осташа з Надією Кос 25 квітня 2013 р. у 
Львові . Відеозапис. 

10. Інтерв'ю Ігоря Осташа з п. Володимирою Чайкою 25 квіт
ня 2013 р. Відеозапис. 

11. Інтерв'ю Ігоря Осташа з п. Христиною Охримович 28 
квітня 2013 р. у Дрогобичі. 

12. Інтерв'ю Аріядни Охримович з Оленою Весоловською 
28 лютого 1999 р. Відеозапис (з архіву Орисі та Бориса Анто
новичів). 
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