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СОЛОМІЯ КРУШЕЛЬНИЦЬКА – УОСОБЛЕНИЙ ІДЕАЛ ВИДАТНОЇ  

УКРАЇНКИ, ГЕНІАЛЬНОЇ СПІВАЧКИ 

 

 Актуальність. Кровопролитна війна українців з російським агресором за національ-

ну ідентичність, соборність та право на власний шлях розвитку вкотре спонукає нас до ус-

відомлення окремішності української національної культури, дослідження життя і творчості 

духовних велетів, які плекали її і стверджували у світі. Соломія Крушельницька, 150-річчя 

якої відзначаємо цьогоріч, – одна із них. 

 Мета – через призму біографічних фактів розкрити націєцентризм та духовну велич 

видатної українки, славетної співачки Соломії Крушельницької. 

 

Основні результати дослідження 

 Соломія Крушельницька – видатна українка, що сягнула мистецького олімпу і ще за 

життя стала легендою. Вона – геніальне поєднання неймовірної краси сильного голосу з 

вродженим акторським талантом та досконалим виконавським мистецтвом. Про Крушель-

ницьку як мистецьке явище варшавська газета писала: «Її голос – сильний, соковитий і 

дзвінкий, здатний до різноманітних вокальних відтінків. Однак вона не женеться за голосо-

вими ефектами, а весь свій художній інтелект переливає у глибоко відчутий нею образ ге-

роїні. Це робить її ідеальною співачкою, бо вона однаково прекрасно і співає, і грає». Чи 

не така характеристика є означенням співака-артиста у найвищому його розумінні? 

 Та чи не найкраще узагальнив мистецьку сутність Соломії її сучасник, відомий італій-

ський музикознавець Рінальдо Кортопассі: «На оперних сценах світу царювали чотири 

особи чоловічої статі – Баттістіні, Карузо, Тітта Руффо, Шаляпін. І лише одна жінка спро-

моглася сягнути їх висот і стати врівень з ними. Нею була Соломія Крушельницька. Однак 

порівняно зі своїми уславленими колегами вона виявилася набагато вищою як особис-

тість». А ще Кортопассі називав її жінкою-музою, жінкою-сиреною, жінкою-легендою… 

 Та в історію вона увійшла не тільки мистецькими здобутками, а й як виразник довер-

шеної гармонії, людських чеснот і краси – моральної, духовної, фізичної. 

 Безперечно, Господь поцілував дитятко ще при з’яві на світ, чимало Соломійка успа-
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дкувала від, за словами Петра Медведика, «родинного біополя» високодуховних галиць-

ких шляхетських родів Крушельницьких-Савчинських, що рясніли талановитими письмен-

никами, вченими, музикантами, священиками. Та апогею Соломія досягла завдяки напо-

легливій повсякденній праці, наповненій глибоким змістом, і добрій професійній підготовці 

з теорії, гармонії, історії музики, піаністичній майстерності, нерідко акомпануючи собі на 

концертах, що на той час для співаків було неабиякою рідкістю, – вона стала взірцем ви-

сокого професіоналізму. 

 Вона була мудра і морально стійка. Адже ні шалена слава, ні тріумфи на найпрести-

жніших оперних майданчиках Європи, Північної та Південної Америки, Єгипту, ні гори кві-

тів, ні епітети найвибагливіших музичних критиків не запаморочили їй голову. Скром-

ність – її сутність. Своє особисте життя їй вдалося тримати у секреті. Тому епатажність 

оперної діви – це не про неї. 

 Серед її рис – сміливість, що межувала з відчайдушністю. Бо після провалу прем’єри 

опери Джакомо Пуччіні «Мадам Баттерфляй», неймовірно ризикуючи, подала руку допо-

моги композиторові – взялася за вивчення головної партії. І вже за три місяці шалений ус-

піх – артистів і композитора публіка викликала 17 разів!!! Подейкували, вона спасла не 

тільки оперу, а й життя Пуччіні. 

 Непокірна й непоступлива, через що батько, священник, змушений був піти на без-

прецедентний у ті часи крок – відмінити заручини дівчини з нелюбом. 

 Неймовірно вимоглива до себе: у 42 роки покинула оперну сцену, мотивуючи тим, що 

«партії моїх героїнь мають співати молоді». Чи не приклад для наслідування? 

 Вона була надзвичайно працелюбною: уже сформоване в консерваторії мецо-

сопрано згодом розвинула у дивовижне лірико-драматичне, вивчила чи не весь тогочас-

ний класичний оперний репертуар свого амплуа, опанувала надзвичайно затратний фізич-

но вагнерівський стиль, за що була удостоєна титулу «Вагнерівська примадонна XX сто-

ліття». Усе це потребувало неймовірних фізичних і розумових сил. 

 Всевишній наділив її талантом щирого спілкування, поважного ставлення до колег – 

чесноти, вельми рідкої в артистичному середовищі. 

 Її партнерами були геніальні Енріко Карузо, Тітта Руффо, Федір Шаляпін, Олександр 

Мишуга, Артуро Тосканіні, нею марили безліч чоловіків, але своє серце вона віддала єди-

ному, воістину достойному, Чезаре Річчоні. 

 Вона була розумна – досконало володіла сімома мовами. А ще йшла в ногу з часом – 

стала першою відомою українкою-автомобілісткою: на власному авто подорожувала по 

Італії, на ньому приїздила і до Львова, викликаючи непідробний подив містян. 

 Наша Саломея, до нестями люблячи родимий край, усім своїм єством була пов’язана 

з Батьківщиною. Ні на мить не пориваючи зв’язків з Україною та співвітчизниками, була 

носієм коду своєї землі, на генетичному рівні зберігала модель поведінки української жін-

ки, завжди свої сольні концерти завершувала українськими народними піснями. 
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 Земляки, родина, друзі, колеги відзначали її веселу вдачу, дотепність, практичність, 

щедрість. У зеніті слави влаштовувала на своїй віллі «Саломея» у Віареджо музичні вечо-

ри, співала на них українських пісень і навіть власноруч готувала українські страви. 

 Соломія Амвросіївна безмежно любила своїх учнів, звертаючись до кожного з них 

«дитино». А вони, в свою чергу, віддячували їй взаємністю, чим скрашували останні роки 

життя. 

 «Як жінка Соломія Крушельницька була незвичайно красивою, елегантною, з вишука-

ними манерами і разом з тим дуже простою, щирою, сердечною, доброзичливою. Вона од-

наково ставилася до людей будь-якого соціального стану, чим викликала до себе прихиль-

ність, повагу і симпатії всіх, хто її оточував» – писала музикознавець Негріта де П’яцціні. 

Вона мала чудовий смак, виробила свій неповторний, власний стиль – високий, некрикли-

вий. За словами її учня, Михайла Гринишина, пані Соломія була красива від природи і на-

віть у доволі зрілому віці не користувалася косметикою. 

 Вона була людиною обов’язку – для молодшої сестри Анни, яка потребувала допомо-

ги, була опікункою усе своє життя. 

 Залишалася гордою, зберігала гідність і достоїнство навіть у часи неймовірної скру-

ти –  безгрошів’я, недуг та усяких поневірянь, які випали на її долю останні 13 років в радян-

ській Україні. І це після багатьох літ у достатку та заможного життя за кордоном! Не бага-

тьом вдавалося винести подібні випробування… 

 Ім’я Соломія для співвітчизників не потребує жодних розшифрувань чи пояснень – во-

но нерозривне з прізвищем Крушельницька і стало символом, виразником безмежного ба-

гатства української душі, взірцем національного ідеалу, мистецьких висот. Вона не тільки 

для ювілейних дат – вона поза часом. Вона з нами і сьогодні, у тяжку годину випробувань – 

на полі бою, у кожному куточку України, де кристалізується дух нації. Вона – об’єднавчий 

стрижень сходу і заходу, півночі і півдня, усього світового українства. 

 

Висновки 

 Життя і творчість видатної українки стали моральним, мистецьким, національним ідеа-

лом, об’єднавчим осердям світового українства та одухотворенням нинішньої борні за іден-

тичність, волю, соборність і майбуття України. 
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СОЛОМІЯ КРУШЕЛЬНИЦЬКА ТА ОПЕРНА ТВОРЧІСТЬ АЛЬФРЕДО КАТАЛАНІ 

  

 У 2022 році світова музична спільнота відзначає 150 років від дня народження видат-

ної української співачки Соломії Крушельницької (1872–1952). Творчість Соломії Амвросіїв-

ни належить до найяскравіших сторінок в історії оперного виконавства рубежу ХІХ-ХХ ст. 

Універсальність вокального та артистичного обдарування дозволяла співачці виконувати 

провідні партії в операх композиторів різних національних шкіл – від Леонори у 

«Фаворитці» Г. Доніцетті та Мімі в «Богемі» Дж. Пуччіні і до Брунгільди у «Валькірії» 

Р. Вагнера та «Саломеї» Р. Штрауса. Значну долю виконавського репертуару 

С. Крушельницької складали опери композиторів молодої італійської школи: У. Джордано, 

А. Каталані, П. Масканьї, І. Піццетті, Дж. Пуччіні, Ф. Чілеа.  

 Актуальність дослідження полягає в необхідності визначити та підкреслити роль і 

значення виконавської діяльності С. Крушельницької у відродженні та популяризації твор-

чості А. Каталані.  

 Мета – дослідити історію виконання С. Крушельницькою партій Лорелеї та Валлі в 

однойменних операх А. Каталані, вивчити критичні відгуки та рецензії, а також проаналізу-

вати наявні записи фрагментів опер Каталані у виконанні С. Крушельницької.  
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Основні результати дослідження 

 Особливу сторінку в творчій біографії С. Крушельницької займають заголовні партії в 

операх Альфредо Каталані (1854–1893) «Лорелея» та «Валлі». Разом з А. Бойто, 

А. Франкетті, Дж. Пуччіні, П. Масканьї та Р. Леонкавалло, А. Каталані належав до нового 

покоління італійської молодої композиторської школи («giovane scuola»), що постала у 

1870-ті – 1880-ті роки. Композитор тривалий час вважався головним конкурентом 

Дж. Пуччіні в боротьбі за лідерство серед молодих італійських композиторів післявердієв-

ської формації. Подібно до А. Бойто та А. Франкетті, А. Каталані був представником так 

званого «вагнеристського» напрямку в італійському музичному театрі останньої третини 

ХІХ ст. та заслужив суперечливі оцінки водночас і як яскравий новатор, і як «зрадник» тра-

дицій національної опери. 

 Над «романтичним дійством» («azione romantica») «Лорелеєю» А. Каталані працював 

у 1886-1887 роках (прем’єра відбулася у 1890 році в туринському Театро Реджо). Лібрето 

К. д’Ормевілле є оперною версією знаменитої німецької легенди, що знайшла своє поети-

чне втілення в баладі Г. Гейне. Опера «Валлі», створена на лібрето Л. Ілліки за романом 

німецької письменниці В. фон Хіллерн «Валлі-Стерв’ятниця», з’явилася у 1892 році. Обид-

ва твори є вершинами творчого шляху А. Каталані, який передчасно обірвався через важ-

ку хворобу (сухоти).  

 Смерть композитора стала справжньою особистою трагедією для його близького 

друга – видатного диригента А. Тосканіні. Для Тосканіні передчасно померлий композитор 

завжди був ідеалом митця, який віддано і чесно служив своєму мистецтву. Диригент висо-

ко цінував витончено-благородну музику Каталані і навіть надавав їй перевагу над музич-

но-театральними шедеврами його конкурента Дж. Пуччіні. Митець докладав колосальних 

зусиль до пропагування творчості Каталані, яка по смерті композитора поступово відходи-

ла в небуття. Саме тому А. Тосканіні, який схилявся перед талантом С. Крушельницької 

та вважав її «рідкісним винятком» серед співачок, залучив українську примадонну до учас-

ті у постановках опер А. Каталані.  

  

Висновки 

 Виконання С. Крушельницькою заголовних партій в операх А. Каталані безперечно є 

важливою сторінкою в історії українського оперного виконавства. «На сцені ми бачили не 

Крушельницьку, а саму Валлі», «Незрівнянна і неперевершена Лорелея» – такими був за-

хоплений тон відгуків аудиторії та самого А. Тосканіні на прекрасне виконання та акторсь-

ку гру української співачки. Завдяки таланту та харизмі С. Крушельницької оперні шедеври 

А. Каталані отримали друге життя та назавжди стали частиною світового оперного репер-

туару.  
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УКРАЇНСЬКА ВОКАЛЬНА ШКОЛА. ФЕНОМЕН СОЛОМІЇ КРУШЕЛЬНИЦЬКОЇ 

 

 Актуальність дослідження. Творчості видатних співаків присвячені численні нау-

кові дослідження. Це зрозуміло, адже українська музична традиція формувалася як вока-

льно-хорова, і була пов'язана з вродженою музикальністю українців, яка проявлялася на 

ментальному рівні чудовими голосами, розвиненою пісенною спадщиною та фольклором. 

 Тому виконавська діяльність артистів передбачає тісні взаємозв'язки з суспільством, 

яким є глядач. Глядач або сприймає індивідуальну інтерпретацію того чи іншого співака, 

його прочитання класичних чи сучасних творів, або цей твір і його інтерпретація залиша-

ються непоміченими в серцях слухача. Виявляється що особливим засобом впливу є ха-

ризма інтерпретатора, його власний психологічний настрій, володіння увагою та емоцій-

ними переживаннями слухачів, здатністю заразити зал своїм розумінням музики чи ролі в 

оперному театрі. Тільки така персона митця залишається у світовій музичній історії для 

дослідження та вивчення його діяльності, як видатного музиканта-інтерпретатора. 

 Професійне формування і становлення співака, його світогляду дозволяє розкрити 

духовний вплив творчості митця, який ґрунтується на розумінні психології артиста, обста-

вин її формування, особистих мотивів, що спонукали його обрати тернистий шлях артиста 

і привели до вершини Олімпу. Соломія Крушельницька представляє надзвичайно багатий 

і благодатний матеріал для вивчення її яскравого мистецького феномену як артистки. 
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 Мета – узагальнення та систематизація інформації про феномен Соломії Крушель-

ницької, складання головних складових успіху, унікального підходу видатної співачки. 

 

Основні результати дослідження 

 Соломія Крушельницька служить яскравим прикладом особистості не тільки в артис-

тичній діяльності, але й в інших сферах – гендерній,  педагогічній та громадянсько-

патріотичній. Її поведінка та ставлення до себе і Всесвіту притаманні видатним співакам 

сучасності. Факторами, які сприяли творчому зростанню співачки, є невіддільною частиною 

її родинного оточення, мотивації до занять співом, незвичні середовища навколо неї, атмо-

сфера різних міст і країн, в яких вона формувалася. 

 На її становлення, як артистки, найбільше вплинули цілеспрямованість і бажання до-

сягти цього, навіть ціною самопожертви та надзусиль. 

Самовідданість, самоорганізованість, самоконтроль і самокритика, розум і інтелігентність, 

завдяки яким С. Крушельницька була однією з неперевершених оперних співачок світу з 

універсальним трактуванням ролі. Її етичні та моральні принципи залишались незмінними 

протягом усього життя.  

 Рух жінок в Україні наприкінці ХІХ – на початку XX ст. створив новий розрив між стар-

шим і молодшим поколіннями жінок, показав важливість мети, якій служить діяльність Со-

ломії Крушельницької. Соломія Крушельницька досягла вершин вокального виконавства, 

водночас їй була притаманна активна громадянська позиція, співачка всюди пропагувала 

українське мистецтво, українську пісню, утверджувала власну національну та гендерну іде-

нтичність, рівноправність української нації, українське мистецтво у світі. Співачка розуміла, 

що українці дуже талановиті. Вона дуже старалася «вказати» галицьким дівчатам шлях до 

музичного мистецтва і тим самим започаткувати розвиток української музики. Жіночий рух 

наприкінці XIX століття був не просто проривом української професійної музичної культури 

в європейський мистецький простір, але й національний крок жінки на вершину світового 

масштабу [2]. 

 Освіта, яку С. Крушельницька отримала у Львові у професора Валерія Висоцького, в 

Італії у Фаусти Креспі та у Відні у професора Йозефа Генсбахера, стала однією з головних 

складових її вокальної школи та світової музичної кар'єри. Професійний арсенал для Со-

ломії Крушельницької був найважливішим чинником її успіху. 

 Здатність вчитись та опановувати різні вокальні манери співу, різні школи допомогли 

співачці опанувати широкий вокальний репертуар, різні національні школи, історичні стилі 

початку XX століття. В оперних театрах Соломія Крушельницька змогла використати свій 

унікальний дар для виконання модерної музики та вміння перемикатися на камерний репе-

ртуар, тобто максимально використовувати переваги справжньої вокальної школи. 

 На цей час Національна музика України стала повноправною частиною європейської 

культури та концертної діяльності співачки. Критерії, яких завжди дотримувалась співачка 

під час виступів, які розвивали українську культуру і національне суспільство, це високий 
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художній рівень виконання українських авторів, різноманітність жанрів, тематики, подолан-

ня стереотипу та консерватизму в образі українця. 

 Величезна кількість сольних виступів та спілкування з видатними особистостями, до-

помогли їй виробити систему своїх поглядів і переконань, сформувати вільну думку та пос-

тавити в центр інтересів професійний підхід до творчої діяльності. 

 Цікавий прояв Соломії Крушельницької, як оперної співачки, дозволяє визначити інди-

відуальний підхід її до ролі у виконавській творчості оперних вистав. Перша складова – це 

роль, в яку повинен вжитись, вспіватись оперний артист, щоб передати її сутність слуха-

чам. Це почуття героя, розвиток емоційних станів, які пропущені крізь власні почуття, вчин-

ки, дії героя, його поведінка на сцені, де головним є дія та спів. Проникнення в психологію 

героя та повна уява про образ, відтворення його національного, історичного, соціального 

типу  та індивідуальної психологічної сутності, мотивації вчинків. Друга складова індивідуа-

льного підходу до ролі – це здатність співпереживати, розуміти партнерів по сцені, творити 

гармонійні ансамблі. Є згадки, що С. Крушельницька у відносинах з партнерами, диригента-

ми, дотримувалась субординації і дисципліни, а разом з тим вміла створити відчуття друж-

ньої підтримки та єдності. Третя складова індивідуального підходу, С. Крушельницької – це 

співпраця з концертмейстером, здатність продемонструвати гармонійний ансамбль у каме-

рному виконавстві. 

 Вагомий внесок у розвиток української вокальної школи зробила С. Крушельницька 

завдяки педагогічній діяльності. Пропагування Національного вокального мистецтва у світі, 

виступи на оперних сценах та на концертних естрадах з успіхом несли її студенти. Методи-

ка роботи С. Крушельницької – педагога з вокалістами становить велику зацікавленість для 

сучасної вокальної української школи. Застосування її методів та порад позитивно впливає 

на подальший розвиток не тільки вокальних умінь, а й на артистизм співака, проникнення у 

стиль виконання оперних та камерних творів. 

 Її підходи до навчання співу, базуються на теоретичному фундаменті італійської шко-

ли. Тому таким важливим є порівняльний аналіз «Мистецтва співу» італійського педагога 

Франческо Ламперті. Система Ф. Ламперті лягла в основу педагогічного методу Валерія Ви-

соцького, вчителя Соломії, а також викладача міланської школи Фауста Креспі, у якого вона 

вчилася в Італії. А її власна методика найбільш докладно представлена, як відомо, в мето-

дичних працях племінниці Соломії Крушельницької, учениці і послідовниці Одарки Бандрів-

ської. Тобто зрозуміло, яка пряма прокладається від рекомендацій Франческо Ламперті до 

«Десяти заповідей для молодого співака» Валерія Висоцького, так і до методики викладан-

ня співу Соломії Крушельницької, тобто до джерел української вокальної школи. За цією 

школою фундаментально, стоять Ламперті, Висоцький, Крушельницька, а також відомий 

учень В. Висоцького – Олександр Мишуга. 

 С. Крушельницька терпляче і вимогливо ставилася до своїх учнів, не виявляла невдо-

волення на лекціях, за що студенти полюбляли і поважали її, цінували кожну хвилину спіл-

кування зі славетною співачкою. Наділена великим сценічним талантом, дуже вправно во-
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лоділа сценічною пластикою, С. Крушельницька прагнула передати навички сценічної май-

стерності своїм учням. Вона завжди виступала проти зайвих недоречних рухів під час спі-

ву, добивалася від учнів правдивої і природної поведінки на сцені. Нерідко заняття прохо-

дили без концертмейстера, завдяки чому з'являлася можливість краще розкрити характер 

твору. Виконуючи певні місця у творах, що вивчалися, розповідаючи про побажання компо-

зиторів, з якими С. Крушельницька спілкувалася безпосередньо, педагог вміла зацікавити 

студента, познайомити його зі світом високого вокального мистецтва. Проте співачка ніко-

ли не нав'язувала юним артистам власної думки, манери виконання, прагнула сформувати 

в них власне бачення музичного твору, індивідуальну манеру виконання. Учні С. Крушель-

ницької свідчать, що співачка була супротивницею байдужості та офіціозу [3].  

 Методика співу Соломії Крушельницької охоплює не тільки професійні вимоги до во-

кальної техніки, культури звуку, гігієни голосу, але й етичні закони артистичної діяльності, 

правдивість, чесність у ставленні до своїх обов’язків, вимогливість до себе і колег, відда-

ність ідеалам мистецтва, застереження супроти зіркової хвороби, заздрості, гонитви за де-

шевою славою, які однаково належать до фундаментальних завдань науки оперного співу 

[1]. 

 Неперевершена спадщина Соломії Крушельницької є взірцем професійної досконало-

сті. Неймовірна кількість художніх образів, створених нею на оперній сцені та в концертно-

му репертуарі поставили її поруч з зірками оперної сцени початку XX століття – Енріко Ка-

рузо, Федором Шаляпіним, Тітта Руфо й Маттіа Баттістіні. 

Складові успіху примадонни світової сцени: 

• унікальний природної краси голос, прекрасний слух, музична пам’ять; 

• зовнішня врода, сценічність, здатність до співпереживання, інтелект, інтелігент-

ність, самоорганізованість, вимогливість до себе, знання багатьох мов; 

• піднесення оперного жанру, увага до оперних співаків, поширення жанру опери, 

побудова нових оперних театрів, піднесення національного українського руху в 

Галичині, емансипація жінок. 

 

Висновки 

 Поява в Україні співачки такого рівня, яка успішно конкурувала на світових сценах з 

представниками інших національних шкіл, які мали кращі умови на початку кар'єри, стала 

можливою завдяки збігові всіх названих складових компонентів успіху, які і визначають фе-

номен співачки. Тому постать Соломії Крушельницької находиться на одному з перших 

місць серед співаків виконавців минулого та і донині залишається неперевершеною опер-

ною співачкою кінця ХІХ – початку XXI ст. 
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ЗНАЧЕННЯ ТВОРЧОСТІ СОЛОМІЇ КРУШЕЛЬНИЦЬКОЇ У СТАНОВЛЕННІ ЛЬВІВСЬКОГО 

НАЦІОНАЛЬНОГО АКАДЕМІЧНОГО ТЕАТРУ ОПЕРИ ТА БАЛЕТУ 

 

 Актуальність дослідження. Серед численних театрів є такі, що домінували в широ-

кій панорамі театрального життя, в діяльності яких віддзеркалюються загальні тенденції по-

ступу українського сценічного мистецтва. Саме таким театром є Львівський Національний 

академічний театр опери та балету України ім. С. Крушельницької, з діяльністю якого пов'я-

зані художні цінності і міжнародний авторитет українського музично-театрального мистецт-

ва. Різні аспекти багатогранної діяльності Львівського оперного театру завжди привертали 

увагу мистецтвознавців, театрознавців й культурологів. Все це і обумовило вибір теми стат-

ті. 

 Мета – полягає у з’ясуванні особливостей творчої діяльності Національного академіч-

ного театру опери та балету України ім. С. Крушельницької в контексті історичного розвитку 

української культури. 

 

Основні результати дослідження 

 Історія Львівського оперного театру почалася, коли у самому серці Львова, рівно 120 

років тому, відкрився Великий міський театр, сьогодні - Національний академічний театр 

опери та балету імені Соломії Крушельницької [9, с. 23].   

 Щоб заповнити звільнене місце, де раніше протікала забруднена річка Полтва, яку 
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взяли в колектор і зробили підземною, міська влада постановила побудувати тут оперний 

театр, запросивши архітектора королівських палаців у Німеччині, Зигмунта Горголевського. 

Його проєкт, захопив не лише красою, а й новаторською інженерною думкою. Отже, Львів-

ський оперний театр є єдиним театром Старого Світу, побудованим на річці. Будівництво 

почалося 1897 року, а урочисте відкриття театру відбулося 4 жовтня 1900. Вже понад ста 

років у його стінах звучать голоси всесвітньо відомих майстрів оперного співу. [2, с. 41] 

 До нині будівля Львівської національної опери є однією із найвпізнаваніших архітектур-

них мистецьких споруд України. Над оздобленням працювали кращі художники і скульптори 

Львова. Будинок побудовано в стилі так званого «віденського псевдоренесансу», в якому 

вдало поєднуються архітектурні напрямки ренесансу і бароко. Форми фасаду вражають 

своєю величчю, багатством і різноманітністю. Відомі скульптори створили статуї восьми 

муз, які розміщені над головним карнизом, а над ними – горельєфна композиція «Радощі і 

страждання життя».  Не менш вражає й інтер'єр театру, в якому чудово поєднуються позо-

лота, різнокольоровий мармур, декоративні розписи і різні скульптури. Всередині гостей зу-

стрічає затишний дзеркальний зал із картинами і свічками [6, с. 5]. 

 За допомогою арок, зал розділений на три частини. Над дзеркалами є картини з фраг-

ментами оперних і драматичних вистав. Під плафоном – полотна, що відображають всі чо-

тири пори року, різні види мистецтв і професій. Глядацька зала вміщує більше тисячі осіб. Її 

форма нагадує ліру, яка складається з чотирьох ярусів. Залу декоровано не тільки розписа-

ми і скульптурами, а й чудовою ліпниною. У театрі є три балкони, кожен із яких унікальний. 

Так на першому розміщені дванадцять картин, вирізаних на сірому мармурі, які відобража-

ють міфологічні сцени, на другому – атланти, а на третьому – жіночі і чоловічі статуї. Над 

сценою розташований плафон «Апофеоз слави», скульптури Генія і Ангела, а також старо-

винний герб Львова [4, с. 67]. 

 Відкрився театр для глядача 4 жовтня 1900 р. Цього вечора в приміщенні театру від-

бувся показ прем'єри – лірико-драматичної опери «Янек» В. Желенського – про життя кар-

патських верховинців. Провідну партію співав український тенор Олександр Мишуга. Львів-

ську оперну сцену ощасливили виступами всесвітньовідомі виконавці – Олександр Банд-

ровський, Гелена Рушковська-Збоїнська, Ян Кепура, Яніна Королевич-Вайдова, Джемма 

Беллінчіоні, Маттіа Баттістіні, Ада Сарі та ін. Яскраву сторінку в історії театру вписали спі-

ваки-українці: О. Любич-Парахоняк, О. Руснак, Є. Гушалевич, О. Носалевич, А. Дідур, О. 

Мишуга, М. Менцинський, С. Крушельницька та ін., мистецтво яких стало національною гор-

дістю народу і дістало всесвітнє визнання. [8, с. 118] 

 З приєднанням Західної України до складу Союзу РСР Великий міський театр перей-

меновано на Львівський державний театр опери та балету з підпорядкуванням його Мініс-

терству культури України. Після Другої світової війни в історію театру вписані імена тих, чия 

творчість сприяла утвердженню музично-сценічного мистецтва на західноукраїнських зем-

лях. У повоєнні роки за диригентський пульт оперного театру стали композитори львів'яни 

М. Колесса та А. Солтис. Митці – В. Скляренко, М. Стефанович, П. Кармалюк, В. Кобржиць-
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кий, З. Гончарова, Н. Слободян, О. Сталінський,, Г. Ісупов, О. Поспєлов та ін. суттєво зміц-

нили творчий склад театру. Для участі в окремих виставах запрошувалися народні артисти 

СРСР Б. Гмиря, З. Гайдай, І. Козловський, М. Литвиненко–Вольгемут, І. Паторжинський.  

 У сторіччя від дня народження (1956) великого українського письменника Івана Фран-

ка, театрові присвоєно його ім'я. У 2000 році, в ході святкування 100-річчя театру, на про-

хання творчої інтелігенції Львова, Указом Президента України перейменовано на театр іме-

ні Соломії Крушельницької [4, с. 72] - «тої, що виспівала долю». Саме так багато хто з музи-

чних митців може назвати відому оперну діву Львова і цілого світу, чиє їм’я носить Львівсь-

кий оперний театр, на честь якої названо не одну вулицю України і встановлений не один 

монумент – Соломію Крушельницьку, власницю унікального лірико-драматичного сопрано.  

 Соломія Амвросіївна Крушельницька – направду одна з небагатьох українок, яка здо-

була всесвітню славу і безліч нагород через свій неперевершений і майстерний голос. Та 

чи часто сама Крушельницька виступала на сцені театру, який тепер названий її іменем? [3, 

с. 15]. Свою кар’єру співачки Соломія розпочала саме на Львівській сцені. Щоправда, у 

1893 році вона дебютувала у театрі Скарбка (нині Національний академічний український 

драматичний театр імені Марії Заньковецької), у якому до відкриття нового театру йшли 

оперні вистави. А після відкриття Великого міського театру, як тоді називали Львівську опе-

ру, Крушельницька була тут лише із одним тривалим гастрольним турне – у квітні 1903 ро-

ку. На той час співачка вже покорила публіку Італії, Франції, Польщі, Росії.  

 1903 рік був знаковим для музичної культури Львова. До міста із концертами приїзди-

ли найславетніші митці того часу – композитори Руджеро Леонкавалло, Ріхард Штраус, Гус-

тав Малер. Окрасою цього сезону став і приїзд Соломії Крушельницької [7, с. 54]. Після трі-

умфальних виступів у театрі Сан Карло в Неаполі, Соломія Крушельницька у квітні 1903 ро-

ку продовжила гастролі у Львові. Попри помилки та плутанину в окремих працях, відновити 

порядок виступів Крушельницької у Львові вдалося завдяки повідомленням про репертуар 

міського театру і виступи співачки в польськомовній газеті «Gazeta Lwowska» (1903, №83, 

87, 92, 96) [2, с. 3]. 

 На сцені Львівської опери у 1903 році Соломія Крушельницька заспівала у дев’ятьох 

виставах: «Манон» Ж. Массне, «Графиня» і «Галька» С. Монюшка, «Жидівка» Ж. Ф. Галеві, 

«Трубадур» Дж. Верді, «Гугеноти» Дж. Маєрбера. Таким чином, впродовж двох тижнів вона 

виконала шість різних оперних партій італійською, французькою та польською мовами. Пар-

тнерами по сцені Крушельницької стали не лише співаки Великого міського театру, а й за-

прошений тенор Джузепе Руссітано , Август Діанні (Dianni), Юзеф Шиманський (Szymański), 

Юліан Єромін (Jeromin), Людвіка Марек (Marek), Юзеф Ходаковський (Chodakowski). Окрім 

щільного графіку репетицій та виступів у Львівській опері, Крушельницька взяла участь у 

філармонійному благодійному концерті для збору коштів на приміщення українського теат-

ру у Львові, де виконала українські народні пісні, солоспіви М Лисенка та арію з опери 

«Мефістофель» А. Бойто [5, с. 38]. 

 У 2002 році в дзеркальному залі Львівського національного академічного театру опери 
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та балету було встановлено пам'ятник патронесі Львівської Опери Соломії Крушельницькій 

до 130-річчя від дня її народження. Я. Скакун у образі С. Крушельницької зумів блискуче 

відобразити гідні подиву силу її волі, енергію, а також лагідну вдачу та мужність. Автор у 

бронзі втілив складний характер особистості, яка в роботі над кожною партією завжди мог-

ла запропонувати щось своє, особисте, нове і оригінальне. Складний ракурс підкреслює її 

безмежний творчий інтелект та вогонь пристрасті, що мимоволі підкорював слухачів [1, с. 

105].  

 4 жовтня 2020 року Урочистою академією та святковим Гранд-концертом Львівська на-

ціональна опера відзначила 120-річчя з дня відкриття. У цей святковий вечір до кола слуха-

чів приєдналися представники влади, духовенства, митців, науковців тощо. Вітання театро-

ві лунали із вуст діячів з різних країн світу [9, с. 75].  

 

Висновки 

 Таким чином, можна зробити висновок, що Львівський академічний театр опери та ба-

лету ім. Соломії Крушельницької вважається символом міста Львова, перлиною європейсь-

кої архітектури і належить до пам'яток архітектури національного значення. Це складний 

творчий організм, в якому понад 500 осіб об'єднані спільною метою. Це колектив, що здійс-

нює мистецький прорив у європейський культурний простір [5, с. 90]. 
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ОБРАЗ СОЛОМІЇ КРУШЕЛЬНИЦЬКОЇ В КОНТЕКСТІ НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОЇ  

БОРОТЬБИ УКРАЇНЦІВ 

 

 Актуальність дослідження. Соломія Крушельницька – видатна співачка, яка не ли-

ше тріумфувала на кращих оперних сценах світу, а й усе своє життя відстоювала власну 

національність і пропагувала українську культуру. Особистість і творчість співачки вивчена 

всебічно: їй присвячені книги, дисертації, статті і цілі конференції. Але в контексті останніх 

подій в Україні найбільш актуальним постає не достатньо акцентований її внесок у націона-

льно-визвольну боротьбу українців, висвітлення і аналіз цього питання визначає мету да-

ної розвідки. 

 

Основні результати дослідження 

 Соломія Амвросіївна Крушельницька народилася 1872 року – в час, коли держави 

«Україна» не було на карті, а українські землі ділили між собою Австро-Угорська і російська 

імперії. Попри політичний гніт і ризики потрапити в немилість до влади, батьки Соломії пле-

кали власну українську ідентичність і виховували в патріотичному дусі дітей.  

 Соломія Крушельницька мала шляхетне походження і по батьківській, і по материнсь-

кій лінії. Батько походив з родини герба Сасів [2, с. 39], а рід матері – від осавули козацько-

го війська, який за хоробрість дістав шляхетство та герб Судима [2, с. 42]. В цьому 

«родинному біополі» виросло двоє синів (дириґент львівського «Бояна» і співорганізатор 

видавництва «Бібліотека музикальна» у Львові — Антон і співак-аматор — Володимир) і 

шестеро дочок (оперна та камерна співачки Соломія і Ганна, співачка, дириґентка та фоль-
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клористка Емілія, учасниці тернопільських концертів Олена і Осипа, директорка музичної 

школи Марія) [2, с. 48]. Тут варто додати, що Крушельницькі-батьки «вивчили» всіх дітей у 

важкі часи, як в політико-економічному, так і в соціокультурному аспектах. Дітям любов до 

рідної культури прививали змалку: на частих домашніх концертах вони співали народних 

пісень, виступали в народних строях; «Кобзар» Шевченка читали, обговорювали, вчили вір-

ші напам’ять. Символічно, що Соломія дебютувала на концерті, присвяченому Великому 

Тарасу [10, с.56]. Все подальше життя артистка не розлучалася з «Кобзарем» і популяризу-

вала творчість Шевченка не тільки на концертах, а й на дружніх вечірках по всьому світу, 

навіть у царській росії, де Шевченкове слово було заборонене: «Радо співає на кожному 

обході в пам’ять Тараса Шевченка, хоч би в найменшій громаді і найменшій салі» – писала 

американська емігрантська преса в 1928 році [1].  

 Освоївши «вокальну Шевченкіану» в дитинстві, Крушельницька поглибила її коли ста-

ла солісткою українського хору «Бояна» у Львові вже від початку свого консерваторського 

навчання. Її вважали однією з найкращих інтерпретаторок вокальних творів на слова видат-

ного поета. Співачка прекрасно відчувала різні музичні стилі, але в своїй інтерпретації вихо-

дила переважно від тексту поезії, шукала найкращого розкриття і донесення її ідейного змі-

сту. Критики відзначали, що для Соломії, «голос, звуки є тільки засіб, а ціллю є думка, 

чуття, поезія» [3, с. 143]. 

 Крушельницька також долучалася до фінансування спорудження пам’ятників Шевчен-

ку, проте не особливо афішуючи власну благодійність. Шляхетну скромність співачки пов-

ною мірою підтверджують її слова: «Своїми успіхами на великих оперних сценах світу я за-

вдячую своєму рідному співучому народові, його невмирущій пісні-чарівниці. Це вона виве-

ла мене на широку дорогу мистецтва. І повірте, мені дуже прикро, що я так мало зробила 

для нашого народу» [9, с. 20]. Показова описана Михайлом Скориком вечеря (1896 року) 

Соломії Крушельницької із закоханим у неї заможним українцем, надворним аптекарем єги-

петського кедіва Йосипом Білинським: «Спомини про рідний край, плани на майбутнє: як 

служити свойому народові, як вивести його в круг світових народів. Соломія: “Я – через ми-

стецтво”. Білинський: “А я – хиба грішми”» [10, с. 60].  

 1896 року Соломія і Олена Крушельницькі в складі італійської трупи поїхали на гастро-

лі «закордон» – на південь російської імперії, до Одеси, де їх прикро вразило те, що Шевче-

нка там читають «при закритих вікнах, ще й дверей пильнують» [10, с.61]. З Одеси співачка 

спеціально їде до Львова, щоби взяти участь у концерті з нагоди роковин смерті Кобзаря [2, 

с. 64].  

 Після Кращих світових сцен, після Мілана, Соломія, приїжджаючи власним коштом, 

дає концерти в різних містах Галичини - Станиславові, Бережанах, Стрию, Тернополі, Льво-

ві. На ці концерти масово з’їжджаються «хлопи», що бентежить окупаційну польську владу 

[10, с. 62].  

 У Варшаві Соломія, як зірка першої величини, знайомиться з найвищою польською 

верхівкою, що сама шукає її товариства і приймає її у своє коло обраних як рівню. Ці арис-
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тократки, часто з українських, але спольщених родів у інтимних розмовах підтримують Кру-

шельницьку в тому, що не відрікається свого народу, признаються, що самі тужать за Укра-

їною. Але це все крадькома, а відкритий наступ польської влади на Соломію з вимогою ви-

знати себе полячкою неустанний і впертий. У Львові, Кракові, Варшаві, навіть у Відні та Іта-

лії її настирливо навідують ксьондзи, намовляючи прийняти римо-католицький обряд, обі-

цяючи «гори-мости», переконуючи, радячи, лякаючи і шантажуючи [10, с. 62]. Нічого не ви-

ходить і співачка вперто акцентує свою вірність батьківській землі.  У варшавській газеті 

«Kurier Warszawski» вона публікує відкритого листа зі словами: «Національність мою зна-

ють усі, я її не змінювала і ніколи не зміню, незважаючи на те що підлизування й ставання 

під прапори сильніших іноді приносять вигоду» [5, с.15]. 

 Перед російським царем Крушельницька також принагідно підкреслює свою націона-

льність: «на біс» родині Миколи II вона обрала заспівати українські пісні, а коли вражений 

цар спитав якою то мовою, «примадонна» гордо відповідає: «Співаю мовою мойого, україн-

ського народу» [10, с. 62].  

 В зеніті слави українські пісні Крушельницька обов’язково співала бодай після концер-

тів, коли публіка не відпускала її зі сцени: акомпанувала собі сама, створюючи зворушливо

-інтимну атмосферу та прилучаючи своїх прихильників по всьому світу до краси української 

пісні. Артистка підбирала музику в обробках кращих тогочасних композиторів,  бажаючи ві-

дкрити тих із них, хто виведе українську музику на світову арену [10, с. 63]. 

 Вийшовши заміж, Соломія поселяється у італійському курортному містечку В’яреджо. 

«З балконів свого будинку вона могла милуватися морем і хвилями, які з ностальгією нага-

дували їй про її Україну» — припускатиме італійський журналіст [12]. В Італії Соломію відві-

дують земляки і, вражені її віллою, поширюють в Галичині легенди про незміримі багатства 

«зірки». У Львові вона купила будинок, де планувала згодом організувати притулок для са-

мотніх артистів на пенсії, а також фінансово підтримувала Радикальну партію та видання 

львівського часопису «Будучність» [11, с. 84].  

 Проживаючи коло моря в Італії, Крушельницька періодично приїжджала відпочивати 

на батьківщину. З «дому» отримувала «українські» передачі. Наприклад, племінниця Марія 

Скорик згадувала: «Мама вислала тітці Люні в Італію заліщицький народний одяг, в якому 

один італійський художник намалював її портрет олійними фарбами…». Цей портрет прик-

рашав вітальню вілли у Віареджо, привертаючи увагу знаменитих гостей, а заліщицький 

стрій настільки сподобався приятельці Крушельницької піаністці Джуліані Вентурі, що вона 

не просто приміряла, а й сфотографувалася у ньому [8]. 

 В 1920-1930-х, коли на розділених українських землях забороняли національну симво-

ліку, Соломія Крушельницька гастролювала по Америці. 1928 року вона стала першою 

українською оперною зіркою, що приїхала до США з концертами. Там її зустрічали предста-

вниці Союзу українок, які вручили їй букет із жовто-блакитною стрічкою [4, с. 1]. Тоді філа-

дельфійська газета писала: «Вже від довших літ українські громадяни в Америці робили 

заходи, щоб найславніша українська співачка Соломія Крушельницька приїхала на землю 
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Вашингтона прославити українську пісню. Бо вже ціла Европа і Полуднева Америка чули не 

тільки її голос, який є дійсним даром Божим, але чули її українську пісню. Скрізь по широко-

му світі вона ступала по квітах слави в товаристві рідної пісні…» [4, с. 1].  

 Примітно, що програма американських концертів називалася «Пісні всіх націй» і була 

поділена на три частини: італійську; багатомовну і українську – остання значно переважала 

за кількістю пісень: «Пані Крушельницька відспівала десять українських пісень, три італійсь-

кі, дві німецькі, а інших лиш по одній. Публика була незвичайно одушевлена, бо ще такого 

концерту української пісні у нас не було» – захоплено писала емігрантська преса [4, с. 2]. 

Але найбільш душевні пісні звучали вже після концерту: «… А коли пані Крушельницька сі-

ла до фортеп'яну, щоб самій собі акомпанувати при співі народних пісень, то публика була 

би сиділа до ранку. Бо ніхто так ніколи не співав українських народних пісень, як пані Кру-

шельницька. Кожде слово, кождий звук говорить просто до серця. І всі дивуються, що їх піс-

ня у виконанні пані Крушельницької має таку непереможну силу...» [4, с. 3]. Примітно також, 

що Соломія Амвросіївна, знаючи вісім мов, принципово не співала українські пісні в перек-

ладах на чужі мови. 

 Після концертів, зазвичай, відбувалися святкові вечері на честь співачки, які також 

включали співи українських пісень і завершувалися загальним урочистим виконанням гімну 

«Ще не вмерла Україна», який заспівувала Крушельницька та підхоплювали усі присутні в 

залі [4, с. 3]. 

 Американська емігрантська преса і вдячні глядачі ніби змагалися в поетизмі передачі 

емоцій від виступів Крушельницької: «Ніжний приємний голос співачки то неначе до хмар 

підіймався, щоб українську пісню на увесь широкий та великий світ було чути, то неначе ря-

сний хрещатий барвіночок по землі стелився!»  [4, с. 5]. «Її поява на сцені викликала бурю 

оплесків, яким не було кінця. Людям стали сльози в очах. І ось полився чарівний спів. Своїм 

голосом співачка очаровує авдиторію. Вона переносить слухачів в рідну землю, з котрої ко-

ждий з нас не так дуже давно вийшов, в рідне село, в рідну хату. Люди плачуть. Хоч-не-хоч 

ви забуваєте, що сидите в "Дойчас-Гауз" в холоднім Детройті, а бачите рідне село, сади, 

верби, колосисті ниви, горбки, колодязь, левади» [4, с. 6]. 

 Після перебування Соломії Крушельницької у США, крім емоцій, співачка залишила на 

згадку плітівки: фірма «Columbia» записала чотири українські пісні у її виконанні: «Вівці мої, 

вівці», «Через сад-виноград», «Ой, де ти ідеш, де ти поїдеш», «Ой, летіли білі гуси» [4, с. 8]. 

Вони стали своєрідною відрадою для закинутих долею за океан українців, які, не маючи 

власної вільної держави, не воліли забувати рідної культури. 

 Весь цей час польська преса слідкувала за американськими тріумфами Соломії, стало 

інформуючи поляків про її виступи, але постійно  називаючи її «наша славна землячка», 

«полька Сальомеа Крушельніцка», «світової слави Полька» (варто нагадати, що з 1918 до 

1939 Західна Україна перебувала під владою Польщі). Аж у 1962 році, через 10 років по 

смерті співачки у Львові, у виданні «Зорі польської опери» поляки визнали: «Вона не була 

полькою за походженням, а скоріше русинкою» [10, с. 64]. 
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 Під кінець життя, потрапивши в Україну радянську, яка «кишіла шпигунами» і  всіляко 

знущалася з патріотів, Соломія Крушельницька продовжила свою працю в якості викладач-

ки Львівської консерваторії. Підчас чергового «чищення кадрів від націоналістичних елеме-

нтів» її ледь не позбавили посади. Цензори розуміли її позицію щодо радянського режиму 

та побоювалися її незалежності у декларуванні своїх переконань [2, с. 180]. Але намагання 

«зламати» Соломію Амвросіївну успіху не мали. Вона зберегла притаманну їй гідність та 

простоту в поведінці. До програми останнього концерту співачки 1949 року ввійшла жартів-

лива пісня «Ой, там на горі», опублікована свого часу у збірнику стрілецьких пісень [7] – так 

співачка, з притаманним для неї гумором, ніби передала привіт тим, чию національно-

визвольну боротьбу влада вважала найбільш небезпечною. 

 

Висновки 

 Отже, Соломія Крушельницька впродовж усього свого артистичного життя на високому 

професійному рівні репрезентувала і популяризувала українську культуру, не лише робля-

чи значний внесок у її збереження та розвиток, а й надихаючи українців по всьому світу під-

тримувати Україну і не здаватися в боротьбі за її волю. 
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СОЛОМІЯ КРУШЕЛЬНИЦЬКА: ПОСТАТЬ, ЯКА ОБ’ЄДНУЄ УКРАЇНЦІВ 

 

 Актуальність дослідження. «Вагнерівська примадонна», «чарівна Баттерфляй», 

«неперевершена Аїда», «єдина в світі Джоконда», «найчарівніша Чо-Чо-сан», «неповторна 

Галька», «ідеальна Брунгільда», «неперевершена Саломея», «вражаюча Валькірія», 

«виняткова Лорелея» - у таких образах постає перед нами видатна українська оперна спі-

вачка Соломія Крушельницька. Її унікальний голос (лірико-драматичне сопрано) підкорив 

увесь світ, її харизма не залишила нікого байдужим, а її любов до народної пісні відкрила 

світові Україну. Вона була першою, хто популяризував українські народні пісні та твори віт-

чизняних композиторів у Америці, Європі й Африці. Соломія завжди підкреслювала своє 

походження - на біс виконувала тільки українські пісні, хоча й виконувала близько 60 опер-

https://www.luccaindiretta.it/versilia/2018/08/02/al-gran-teatro-puccini-mostra-omaggio-a-salomea-kruceniski/124245/
https://www.luccaindiretta.it/versilia/2018/08/02/al-gran-teatro-puccini-mostra-omaggio-a-salomea-kruceniski/124245/
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них партій вісьмома мовами. Мало хто знає про вклад Соломії Крушельницької в утвер-

дження самобутньої ідентичності українців. А він цінний та значущий. Усе життя співачки 

пов’язано з видатними постатями України. Вона підтримувала тісні зв’язки з Іваном Фран-

ком, Денисом Січинським, Олександром Мишугою, Лесею Українкою, Миколою Лисенком та 

іншими. Дані аспекти діяльності Соломії Крушельницької є недостатньо дослідженими та 

потребують наукового пошуку. Тому вивчення творчих та дружніх взаємин оперної співачки 

Соломії Крушельницької з інтелігенцією того часу стало метою роботи.  

 

Основні результати дослідження 

 Соломія мріяла про сцену та театр із дитинства, співаючи з подружками у садку та у 

сільському хорі, який започаткував її батько. Її глибокий та чистий голос зачаровував всіх 

присутніх. Перший виступ Люні, як називав свою улюбленицю батько, відбувся у святково-

му концерті до річниці з дня народження Тараса Шевченка [4]. Такі посвяти геніальному си-

ну України будуть займати особливе місце у творчості Соломії протягом всього її життя. 

 Знання про музичну грамоту та перший досвід виступу на сцені дала Соломії Круше-

льницькій Тернопільська гімназія, де вона розпочала своє навчання. На одному з концертів 

хору був присутній Іван Франко, який відзначив талант Соломії [2]. Згодом вони стануть 

близькими друзями. Іван Франко любив слухати українські народні пісні у виконанні Соло-

мії. А вона підтримувала його матеріально, зокрема, дала частину грошей на видання жур-

налу «Життє і слово». І сьогодні у робочому кабінеті Івана Франка зберігається подарована 

Соломією до 25-річчя його літературної та громадської діяльності прикраса «Ріг достатку». 

Напевно, невипадково Соломія Крушельницька похована поруч з могилою Івана Франка на 

Личаківському кладовищі у Львові. 

 Роки навчання у гімназії також подарували їй  щиру дружбу на довгі роки з Денисом 

Січинським, згодом - організатором численних хорових колективів Прикарпаття, першому у 

Галичині професору музики. Саме його пісню-романс «Гей, лити, павутиння» Соломія Амб-

росіївна виконає на останньому своєму концерті у Львові [2].  

 В 1891 році Соломія Крушельницька блискуче складає іспити та вступає до Львівської 

консерваторії. Там її викладачем стає професор Валерій Висоцький, який поставився до 

дівчини, як до рідної доньки. Через три роки після вступу до консерваторії Соломія дебютує 

партією Леонори в опері Гаетано Доніцетті «Фаворитка» на сцені Львівського міського теат-

ру Скарбка. Перші виступи Соломії Крушельницької тісно пов’язані з Олександ-

ром Мишугою, з володарем найкращого ліричного голосу [5]. Він теж кількома роками рані-

ше був учнем Валерія Висоцького. Але не лише це об’єднує співаків.  У них спільні погляди 

на шляхи розвитку української культури та мистецької освіти.  

 Далі співачка продовжує навчання в Італії, де за підтримки відомих викладачів Фаусти 

Креспі і професора Конті розвиває свій голос у лірико-драматичне сопрано, вирівняне від 

найнижчих до найвищих тонів. У характеристиці до диплому екзаменаційна комісія зазна-

чає, що вона має всі дані, щоб стати окрасою перших сцен світу. І, дійсно, підкорює їх. До-
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речно згадати слова журналістки Софії Майданської: що у житті Соломія обрала стратегію 

Олександра Македонського, який перш ніж захопити чужу територію, знайомився з її куль-

турою [5].  

 Соломія Крушельницька виступає з концертами також і в Україні, відвідує Львів, Тер-

нопіль, Стрий, Бережани, Збараж, Чернівці та інші міста Галичини, завойовуючи симпатію 

авдиторії і майбутніх колег. Вона власноруч створює собі костюми та демонструє яскраві 

творчі образи. У ці роки вона  здружується з Миколою Лисенком. У спогадах О.Бандрівської 

зустрічаємо інформацію про те, що Соломія Крушельницька знала всі солоспіви та опери 

Миколи Лисенка, а також збірку його народних пісень [3]. Ще навчаючись в Мілана, вона 

просить, що їй переслали його нові композиції, бо хоче їх співати на концертах, присвяче-

них Тарасу Шевченку. Микола Лисенко в свою чергу називає Соломію перлиною українсь-

кої нації та присвячує їй три романси: «Я вірую в красу», «Хіба тільки рожам цвісти», «Не 

забудь юних днів». Він також робить для Соломії декілька обробок українських пісень. Ком-

позитор і співачка активно листуватися.  

 У неї були закохані відомі діячі культури: письменник Василь Стефаник, що допомагає 

їй у викладацькій справі, письменник і громадський діяч Михайло Павлик. Соломія підтри-

мує щиру дружбу з Ольгою Кобилянською та в листах ділиться з нею думками про унікаль-

ність та розвиток української культури. Любить також виконувати музичні твори на слова 

Лесі Українки. 

 У концерті 1894 року в залі Народного дому в Львові вона знову співає разом із Олек-

сандром Мишугою, покинувши в минулому творчі розбіжності. Зал був у захваті як від ви-

ступу, так і від українського одягу артистів. Згодом виступають разом і в опері «Галька». 

Присутній  на цій виставі письменник Богдан Лепкий  у своїх спогадах  писав: «Другої такої 

співацької пари я вже не чув і, мабуть, не почую» [5, 3]. Так вони разом популяризують ук-

раїнську музику, мріють про постановку української опери, підписують лист-підтримки моло-

ді Західної України, яка вела боротьбу за відкриття у Львові українського університету. Зго-

дом Соломія Крушельницька перераховувала кошти на будівництво Львівського оперного 

театру. Значимо, що Соломію Амбросіївну на відкриття театру було запрошено не як учас-

ницю концерту, а як поважну гостю. Сьогодні Львівський національний академічний театр 

опери та балету носить славне ім’я Соломії Крушельницької. 

 Соломія не припинає гастролювати та виступає на сценах театрів світу: Італії, Франції, 

Португалії, Росії, Польщі, Австрії, Єгипту, Чилі та інших. Найбільшу славу Крушельницька 

здобула на варшавській та загалом краківській сценах, виступаючи в операх польського 

композитора Станіслава Монюшка [4]. На жаль, Соломія Крушельницька в зеніті слави по-

кидає оперну сцену, оскільки вважає, що професійна сцена не терпить ні краплини фальші, 

і її вік не дозволяє більше грати ролі молодих героїнь. Соломія була наскільки талановита, 

настільки й вимоглива до себе. В 1929 року в Римі відбувся останній гастрольний концерт 

Соломії Крушельницької.  

 Важливою справою свого життя оперна співачка вважала педагогічну вокальну діяль-
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ність. За 14 років викладання вона виплекала цілу плеяду оперних співаків, а саме, Теофі-

лія Братківського, Оксану Білявську, Марію Дувірак, Андрія Дувірак, Оксану Шиффер, Лю-

бов Єщенко, Агнію Чіковій, Ніну Кузьміну, Клавдію Чернет, Володимира Овсійчука, Нестора 

Горницького, Степана Генсірука. Мирослав Скорик, видатний український композитор і му-

зикознавець, розповідав, що Соломія Крушельницька визначила його творчий шлях, помі-

тивши  з першого погляду у 6-ти річного хлопчика неабиякий талант  до музики [3].  

 

Висновки 

 Таким чином, Соломія Крушельницька продемонструвала високий стандарт не лише 

вокального мистецтва, але й - служіння рідному народу. Вся її творчість пронизана україн-

ськими традиціями та піснями, світоглядними ідеалами Тараса Шевченка та Івана Франка, 

відчуттям українського поетичного фольклору Миколи Лисенка та Дениса Січинського, ліри-

кою Лесі Українки та прозою Василя Стефаника [1]. У часи відсутності державності, руйна-

ції козаччини, знищення української мови - голос Соломії став джерелом утвердження наці-

ональної ідентичності та європейських прагнень, який об’єднав і продовжує об’єднувати ук-

раїнців.  
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ВОКАЛЬНИЙ ФЕНОМЕН СОЛОМІЇ КРУШЕЛЬНИЦЬКОЇ: СИНТЕЗ ВОКАЛЬНИХ ШКІЛ ТА 

ОСОБЛИВОСТІ ТВОРЧОГО ШЛЯХУ 

 

 Актуальність дослідження. Соломія Крушельницька займає одне з чільних місць 

не лише в історії вокального мистецтва України, а й всього світу. Вокальна та акторська 

майстерність, поєднана співачкою в єдине ціле концепції кожного художнього образу, набу-

вала нових поглядів та змін на тогочасні вокальні стандарти оперного співака. Прагнення 

аналізу особливостей розвитку голосу співачки для визначення диференціації та спорідне-

ності вокальних шкіл, зумовлене розвитком вокального мистецтва, й обумовлює актуаль-

ність даного дослідження.  

 Мета – дослідити та окреслити засади вокальної майстерності Соломії Крушельниць-

кої, що поєднувала різні вокальні школи, та виявити її вплив на формування нових музично-

виконавських оперних стандартів кінця ХІХ - початку ХХ ст. 

 

Основні результати дослідження 

 Вокальне мистецтво кінця ХІХ – початку ХХ ст., що ознаменувало новий погляд на спі-

вака-актора, насичене здебільшого чоловічими постатями, але однією з перших жінок, яка 

змогла досягти небувалих професійних висот, поєднуючи спів, акторську гру, глибину музи-

чної інтерпретації була Соломія Крушельницька. За час музично-артистичної діяльності спі-

вачки її називали «оперною примадонною», тому що виконавська майстерність, художньо-

інтерпретаційний задум кожної партії вважалися еталонним виконанням. Вокальна техніка 

співачки базувалася на засадах італійського «бельканто», який вважається взірцем у сфері 

вокального мистецтва. Репертуар співачки налічував різноманітні стильові направлення, 

завдяки володінню ідеальною вокальною технікою, глибокими професійними знаннями, що 

були досягнуті багаторічним навчанням та наполегливістю. Вокальної майстерності Соло-

мія Амвросіївна здобувала досить з раннього віку та продовжувала її вдосконалювати про-

тягом всього життя.  

 Розвиток юної Крушельницької, як музикантки, розпочався з відвідування музичного 

гуртка, де вона товаришувала під час навчання з відомим композитором Денисом Січинсь-
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ким. Але варто сказати, що Соломія росла в співучій сім’ї хорового диригента та священи-

ка, який любив виконувати народні пісні та володів практичними навичками диригування, 

тому вірогідно, що співачка була музикальною та володіла хорошим слухом. Потім вона 

продовжила навчання музиці у музичній школі тернопільської філії Галицького музичного 

товариства, де опановувала фортепіано та отримала перші вокальні знання. Обов’язковою 

умовою навчання була участь в навчальному хорі при музичній школі, після якого згодом 

Соломія вперше постане в амплуа солістки хору «Руська бесіда». Саме тоді вважається, 

що в неї з’явилася цікавість до класичного мистецтва як майбутньої професії, так як дівчи-

на мала змогу брати участь не лише у колективних виступах, а й відвідувати оперні виста-

ви.  

 Варто зауважити, що, не дивлячись на те, що батько співачки був священиком, Соло-

мія отримала підтримку зі сторони батьків для майбутнього зростання. Саме батько напо-

лягав на вступ до консерваторії, не боючись обурення та невдоволення духовного оточен-

ня.  

 Вступивши до консерваторії Галицького музичного товариства на вищий рівень нав-

чання (рівні поділяли за володінням музично-теоретичними знаннями та фаховою майстер-

ністю), співачка розпочала основний фундаментальний етап навчання у засновника 

«львівської вокальної школи» Валерія Висоцького. Педагогічна діяльність Висоцького була 

найяскравішим прикладом успішного викладача кінця ХІХ ст., який володів методичними 

знаннями італійського «бельканто» та наслідував це у своїх студентах. Про успішність ви-

кладача свідчили його «зіркові» студенти, які досягли успіху в сфері оперно-вокального ми-

стецтва, не дивлячись на події тогочасної західної частини України. Вокальну школу Висо-

цький базував на методиці свого наставника та відомого італійського викладача співу Фра-

нческо Ламперті. Методика Ламперті полягала у багатьох вокальних аспектах, але основ-

ними з них є емісіювання співочого звуку, грудо-діафрагмальне дихання, володіння такими 

елементами техніки як прикраси, досконале фразування та виразна чітка дикція. Саме во-

лодіння цими навичками відмічали музичні критики, описуючи виступи молодої Соломії 

Крушельницької. Вони зазначали неймовірну акторську майстерність та володіння голосом, 

але інколи вказували на недосконалість техніки через молодий вік, а саме – несформова-

ний верхній регістр та зміну голосу під час рухів, яких вимагав режисер-постановник. Лише 

через 10 років навчання у класі Висоцького та подальшого вдосконалення голосу у Фаусти 

Креспі критики писали, що голос Соломії Крушельницької досягнув неймовірної досконало-

сті та осягнув справжнього «бельканто». Це також можливо через те, що Володимир Висо-

цький навчав Соломію як меццо-сопрано, лише під час навчання у Мілані співачці вказали, 

що у неї лірико-драматичне сопрано широкого діапазону (3 октави). 

 Після закінчення навчання в консерваторії з відзнакою та початком оперної кар’єри, 

співачка, через певне незадоволення своєю вокальною технікою, вирушила в Італію для 

вдосконалення співацьких навичок у професорки Міланської консерваторії Фаусти Креспі. 

Школа Креспі базувалася на тих же принципах, що й у Висоцького. Це й не дивно, тому що 
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Фауста Креспі також була ученицею відомого Ламперті. Вона також звертала увагу на арти-

куляцію та дикцію, використання вокальних резонаторів та правильне співоче дихання. 

Особливу увагу педагог звертала на трактування музичних творів та емоційно-

психологічний образ твору, як складову до музично-виконавської підготовки. 

 Відвідавши оперні театри Італії, співачка розширила свій репертуарний кругозір. Особ-

ливо Соломії запам’яталися опери Вагнера, які в той час багатьма вокалістами не сприйма-

лися через новаторства композитора та тому що їх вважали найскладнішими у вокально-

технічному і акторсько-драматичному плані. Соломія Крушельницька вбачала у операх Р. 

Вагнера певне «оперне майбутнє» та вирушила на навчання до Відня (Австрія), щоб опану-

вати німецьку вокальну школу та «вагнерівську манеру» співу. Як відомо, італійські знайомі 

співачки відмовляли її від поїздки та запевняли, що це лише нашкодить її голосу, але Кру-

шельницька прекрасно розуміла, що такі партії не варто виконувати без спеціальних знань, 

так як Вагнер відкрито відмовився від італійського бельканто та просив дозволу у свого пок-

ровителя (баварського короля Людвіга ІІ) дозволити створити німецьку національну вокаль-

ну школу. «Вокальні партії в операх Вагнера відзначаються великою довжиною чистого спі-

ву, які вимагають голосової і фізичної витривалості. Мелодійна лінія вокальних партій дуже 

складна, часто з широкими інтервалами та незручними для голосу перехідними нотами. Ав-

тор використовує низьку теситуру в партіях тенора та сопрано, високу – у бас-

баритону» [2].  Вона перебувала у Відні 6 тижнів, де вдосконалювалася у професора Віден-

ської консерваторії доктора Генсбахера. Про цей період навчання є мало відомостей, але 

відомо, що співачка опановувала специфіку правильної німецької вокальної мови та поліп-

шувала витривалість голосу у різних теситурних умовах.  

 Репертуар співачки налічував близько 60 партій. Основні з них: Аїда, Дездемона, Лео-

нора, Амелія ("Аїда", "Отелло", "Трубадур", "Бал-маскарад" Дж. Верді), Тоска, Батерфляй, 

Мімі ("Тоска", "Чіо-Чіо-сан", "Богема" Дж. Пуччіні), Кармен ("Кармен" Ж. Бізе), Ельза, Єлиза-

вета, Брунгільда ("Лоенгрін", "Тангейзер", "Валькірія" Р. Вагнера), Маргарита ("Фауст" Ш. 

Гуно), Джоконда ("Джоконда" А. Понкіеллі), Софі ("Вертер" Ж. Массне), Валентина 

("Гугеноти" Дж. Мейєрбера), Сантуцца ("Сільська честь" П. Масканьї), Саломея ("Саломея" 

Р. Штрауса). Значне місце в доробку співачки займають камерно-вокальні твори, таких ком-

позиторів як М. Лисенко, Д. Січинський, С. Людкевич, К. Монтеверді, Х. В. Глюк, В. А. Мо-

царт, Ф. Шуберт, Р. Шуман, Й. Брамс та ін. Отримані професійні знання вона вміло викорис-

тала під час активної музично-артистичної діяльності, ставши однією з найвідоміших та 

найтитулованіших співачок початку ХХ ст. 

 

Висновки 

 Проаналізувавши етапи навчання вокальної майстерності Соломії Крушельницької, 

можна узагальнити, що музичні здібності, якими співачку обдарувала природа, вона вдоско-

налювала протягом всієї оперної кар’єри і змогла їх реалізувати у повній мірі завдяки своїй 

наполегливості. В той час школа італійського «бельканто» була передовою та вважалася 
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еталоном оперного співака. Саме ця школа лежала в основі вокальної майстерності Соло-

мії Крушельницької, але бажання самовдосконалення направило співачку до розширення 

професійних можливостей. Вона пройшла непростий шлях, шукаючи свій тип голосу. Те, 

що під час навчання в Україні Соломію Крушельницьку навчали як меццо-сопрано, а потім 

процес вдосконалення вокальної техніки привів її до сопранового репертуару, свідчить про 

різне бачення педагогів встановлення типу голосу. Згодом, розширюючи свій репертуар, 

Соломія відкрила для себе нові горизонти в німецькій музиці. Таким чином можна відзначи-

ти, що співачка володіла як італійською манерою співу, так і німецькою. Диференціація кож-

ної вокальної школи полягала передусім у формуванні співочого звуку в залежності від мо-

ви виконання та теситурних умов визначеної партії. Соломії Крушельницькій вдалося пов-

ноцінно засвоїти різні вокальні школи та успішно використовувати отримані знання під час 

музично-виконавської діяльності.  

 Проаналізувавши оперно-вокальний та камерно-вокальний репертуар співачки, можна 

сказати, що вона прекрасно розумілася в стильових особливостях творів, так як в її доробку 

присутні композитори різних епох та національних шкіл. Саме новаторський підхід Соломії 

Крушельницької щодо заглиблення в композиторське бачення через вдумливу побудову 

художнього образу, надавали творам в її виконанні неперевершеного художньо-

інтерпретаційного задуму і творчої індивідуальності. Соломія Крушельницька, безсумнівно, 

неперевершена співачка світової слави та гордість української музичної культури як всесві-

тньовідома репрезентантка українського музичного мистецтва. 
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СОЛОМІЯ КРУШЕЛЬНИЦЬКА – СЛАВЕТНА СПІВАЧКА, ВОЛОДАРКА ОПЕРНОЇ СЦЕНИ, 

ВИДАТНА УКРАЇНКА 

 

 Актуальність дослідження. У часи боротьби українського народу за свою ідентич-

ність, незалежність і суверенітет славетні українці минулого власним життям та творчістю 

доводять унікальність, незнищенність багатовікової культури нашого народу, незламність 

українського духу. 

 Мета – дослідити життєвий і творчий шлях геніальної української співачки, зірки сві-

тової оперної сцени кінця ХІХ – першої третини ХХ століття Соломії Крушельницької та її 

нерозривний зв’язок з рідною культурою. 

 

Основні результати дослідження 

 Соломія Крушельницька народилася 23 вересня 1872 року в селі Білявинці, тепер Бу-

чацької ОТГ Чортківського району на Тернопільщині у сім’ї греко-католицького священника 

Амвросія та його дружини, Теодори Марії. Коли дівчинці виповнилося 6 років, батька пере-

вели у село Біла поблизу Тернополя. Його рід (Крушельницьких) походив з галицької шля-

хти та був удостоєний родового гербу. Батько відіграв надзвичайно важливу роль у мора-

льно-етичному та професійному становленні Соломії – він був високоосвіченою людиною, 

знав нотну грамоту, навчав усіх своїх вісьмох дітей, а також дітей з Білої і навколишніх сіл, 

допомагав грошима, їжею, усім, хто потребував його підтримки, не поділяючи людей за на-

ціональністю – односельцям, циганам, євреям, мандрівним музикантам. 

 Теодора Марія була донькою священника, письменника Григорія Савчинського. При-

рода наділила її гарним, чистим голосом, яким захоплювалися односельці в церковному 

хорі та гості на родинних музичних вечорах. Мамин спів став взірцем для маленької Соло-

мійки. Батьки бачили талант донечки та жагу до навчання, тому спочатку її віддали до Тер-

нопільської класичної гімназії, а згодом до школи товариства «Приятелі музики» у Терно-

полі. Після закінчення, в 1891 році, Соломія вступає до Львівської консерваторії, де навча-

ється у польського оперного співака, професора Валерія Висоцького. Завершивши навчан-

ня, прагне удосконалювати свою професійну майстерність за кордоном. І батько, взявши 

позику в банку, повіз її до Мілану навчатися оперному співу у відомої педагогині Фаусти 
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Креспі. Учениця настільки сподобалася викладачці, що згодом навчала талановиту українку 

безкоштовно, надіславши батькам такого листа: «Як хотілося б мати у школі розумних і здо-

рових духом учениць, схожих на мою улюблену Саломею. Це було б для мене втіхою. Та, 

на жаль, Саломея тільки одна! Досі я ще не бачила жодної дівчини, що хоча б трохи скида-

лася на неї! І це дійсно так, мій дорогий батьку! Саломея не тільки артистка душею, а й 

справжня людина, обдарована всім надміру! Що за чудове створіння!» [3, с. 2]. 

 Крушельницька співала різними мовами, проте особливою її любов’ю були українські 

народні пісні в обробці Миколи Лисенка. Вона пишалася, що її народ має такий прекрасний 

спадок та включала у кожну програму свого концерту пісні з рідного села на Поділлі, які ча-

сто виконувала під власний акомпанемент: «Тихо, тихо Дунай воду несе», «Ой прийшов я 

до двора», «Весільні співанки», «Через сад-виноград», «Вівці мої, вівці», «Цвітка дрібная», 

«Дощик», «Ой за гаєм зелененьким» та інші. Якось Соломія виступала в резиденції російсь-

кого імператора у Скерневіце під Варшавою, де, серед інших творів, виконувала українські 

народні пісні. Микола II був впевнений, що співачка родом десь із західних країн Європи, 

тому після виступу запитав французькою: «Якого народу ці пісні?». Та пояснила, що вона 

українка і це були пісні її народу. Слід зазначити, що в ті часи українська мова та культура у 

російській імперії зазнавали шаленого тиску та цензури, тому українські пісні у цьому конце-

рті слід розцінювати як сміливий вчинок великої доньки українського народу. 

 Соломія Крушельницька підкорила найпримхливішу публіку Парижа та найвибагливі-

шого глядача у Мілані. Її любили по всьому світу, а в Америці у 1952 році випустили дві 

платівки, пісні з яких часто транслювалися по радіо. 

 В чому була унікальність Соломії та чим вона заворожувала публіку? Крушельницька 

мала сильне, соковите та дзвінке драматичне сопрано з надзвичайно багатими тембровими 

відтінками – це було результатом поєднання геніального природного таланту і повсякден-

ної наполегливої праці протягом усього життя. Як артистка, вона глибоко вживалася в ко-

жен свій сценічний образ, проймалася почуттями героїнь, намагалася максимально відо-

бразити характер, емоцію та донести їх до глядачів. Соломія зіграла біля шістдесяти опер-

них ролей, найвідоміші з яких Ельза в опері Ріхарда Вагнера «Лоенгрін», Аїда в одноймен-

ній опері Джузеппе Верді, Чіо-чіо-сан в опері Джакомо Пуччіні «Мадам Баттерфляй». 

 Свою нову оперу «Мадам Баттерфляй» Дж. Пуччіні вперше представив у міланському 

театрі «Ла Скала», але вона провалилася. Композитор був у великому розпачі та хотів покі-

нчити життя самогубством. Йому порадили на роль головної героїні запросити славетну Со-

ломію Крушельницьку. Пуччіні переписав партію під неї і вже через три місяці відбулася по-

становка з новою співачкою в театрі «Гранде». Цього разу був тріумф – глядачі після спек-

таклю викликали автора і виконавців 17 разів! Українка врятувала не тільки оперу, яка ста-

ла шедевром на всі віки, а, можливо, й життя композитора. «Найпрекраснішій і найчарівні-

шій Баттерфляй»   так написав Джакомо Пуччіні на власному портреті, який подарував ве-

ликій співачці [1]. А ще вона була удостоєна звання «Вагнерівська примадонна» XX століт-

тя. 
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 Співала Соломія на великій сцені протягом 27 років. Глядачі бачили її в театрах Міла-

ну, Риму і Неаполя, Парижу, Каїру, Санкт-Петербурга, Кракова і Варшави, Одеси, Львова, 

Нью-Йорка, Буенос-Айреса і Сантьяго… Останні концертні виступи Соломії Крушельниць-

кої відбулися у 1949 році на сцені Львівської державної консерваторії імені Миколи Лисен-

ка, де була викладачем вокалу. 

 Вона виступала на сцені з багатьма відомими оперними співаками свого часу. Ім’я Со-

ломії Крушельницької було найкращою рекламою оперних спектаклів та концертів, тому 

преса немов змагалася між собою, хто краще напише про неї: «Подвійні успіхи як всесвіт-

ньовідомої красуні та артистки роблять її однією з найбільших принад афіш» [2, с. 105], 

«Неперевершена навіть у деталях» [там само, с. 105], «Її влада на сцені є цілковитою» [там 

само, с. 105], «Бездоганна у всьому, як у манерах, так і в дикції, як в драматичній інтонації, 

так і в музичному багатослів’ї» [там само, с. 105], «Найвище благородство і чудовий та-

лант» [там само, с. 105], «Краса рухів, гідність у поведінці, впевненість інтонації» [там само, 

с. 105], «Голос драматичний у вимові, інтонації і м’який у звучанні, відшліфований до блис-

ку вишуканим мистецтвом» [там само, с. 105]. 

 

Висновки 

 Соломія Крушельницька – зірка першої величини світової оперної сцени. Її своєрідна 

антична краса, талант і неперевершена майстерність заворожували слухачів, вражали най-

вибагливіших критиків у багатьох країнах світу. Проте душею славетна співачка завжди бу-

ла з батьківщиною та рідним українським народом. 
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СОЛОМІЯ КРУШЕЛЬНИЦЬКА – ПОПУЛЯРИЗАТОРКА УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ 

 

 Актуальність дослідження. Сучасне вокальне мистецтво не може існувати без йо-

го минулого. Багато виконавців не замислюються над важливим етапом його формування. 

Нині – в час збройної агресії Росії проти України – актуальними стали питання самоіденти-

фікації та збереженні власної культури. Українське суспільство активно почало цікавитися 

своїм минулим, історією та мистецтвом. Зважаючи на славетні заслуги в діяльності Соло-

мії Крушельницької є досить актуальним дослідити її творчий шлях та способи популяри-

зації української культури в Україні та за кордоном. 

 Мета – висвітлення творчої діяльності видатної співачки Соломії Крушельницької, 

що служить національному мистецтву і збереженню пісенних традицій українського наро-

ду, та привернення уваги до історії української культури. 

 

Основні результати дослідження 

 Соломія Крушельницька досягла неймовірного успіху ще за життя. Їй було присвоєно 

бeзліч титулів найвимогливішими критиками світу, зокрема: «звання «Вагнерівська прима-

донна» XX століття, «найпрекрасніша Саломея», «незабутня Аїда», «єдина у світі Джокон-

да», «ідеальна Брунгільда», «неперевершена Баттерфляй», «найчарівніша Чіо-Чіо-сан», 

«вражаюча Валькірія», «виняткова Лорелея», «Шаляпін у спідниці», «оперна Дyзe», 

«неповторна Галька» тощо» [3]. Критики вважають, що популярність Соломії, яку здобула 

на кращих сценах світу, була визнанням не тільки її неперевершеного голосу та акторської 

гри, а ще й безпосереднім визнанням української музики та високої вокальної школи. 

 «Соломія Крушельницька співала на сценах провідних театрів світу. Зокрема у Льво-

ві, Кракові (1895–1898), Одесі (1896–1897), Сантьяґо(1897), Варшаві (1898–1902), Петер-

бурзі (1901–1902), в італійській трупі за участю Маттіа Баттістіні, Енріко Карузо, Парижі 

(«Ґранд-опера», 1902), Неаполі (1903–1904), Римі (1904–1905), Мілані («Ла Скала», 1898, 

1904, 1907, 1909, 1915, 1920), Каїрі (1904); гастролювала в Аргентині (1906–1911, 1913, з 
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італійською трупою під керівництвом А. Тосканіні та Л. Муньйоне), Іспанії та Бразилії» [7].  

Разом з  тим, видатна співачка, підтримувала українську культуру і на Батьківщині. Щорічно 

виступала з камерними концертами у Львові, Тернополі, Чернівцях та багатьох інших містах 

з 1894 по 1923 роки. З надзвичайним успіхом відбулося концертне турне до Стрия, Переми-

шля й Нового Санча (1898).   

 За роки своєї творчої діяльності Соломія Крушельницька здійснила справжній мисте-

цький прорив. Нею було виконано, мовою оригіналу, понад 70 оперних арій найвидатніших 

композиторів світу, безліч камерних творів, романсів та пісень народів світу. Особливе міс-

це у її концертній програмі, поряд з оперними аріями та романсами світового класичного 

репертуару, посідали твори українських композиторів, зокрема О. Нижанківського, Д. Січин-

ського, Я. Лопатинського, Г. Топольницького та ін.. [3]. Соломія знала понад декілька сотень 

українських народних пісень та камерних творів українських композиторів, і, завжди, вико-

нувала їх, часто у власному фортепіанному супроводі, коли публіка скандувала на біс. Осо-

бливо любила співати твори Т. Шевченка покладені на музику Миколою Лисенком. М. Лисе-

нко за прохання Соломії надсилав свої композиції для їх виконання на концертах, присвяче-

них Т. Шевченкові [7]. Цікавим є те, що на всі гастролі знаменита співачка брала з собою 

видання «Кобзаря» [1]. 

 «Під час виступу в Одесі Крушельницькій було вручено лавровий вінець в признанню 

патріотичної готовності, з якою вона причиняється 11-ні до звеличення Шевченкового свя-

та» [7]. 

 «Хай би на яких сценах, у яких країнах і на континентах Соломія виступала, вона зав-

жди співала українські пісні та залишалася українкою» [2]. «Після її тріумфального виступу 

у Санкт-Петербурзі була запрошена заспівати перед сім’єю Миколи II. Після блискучого ви-

конання кількох арій вона заспівала «Веснівку» на слова Маркіяна Шашкевича. Після чого 

цар, мовивши по-французьки, поцікавився якою мовою прозвучала ця пісня. Гордо підвівши 

голову Крушельницька відповіла, що пісня виконана «мовою її рідною, українською»» [1].. 

Соломія Крушельницька досконало володіла багатьма мовами, що давало змогу вільно ви-

конувати твори мовою оригіналу. Шанувальники часто не знали справжнє походження спі-

вачки, для них було справжнім здивуванням що Соломія – українка з села [7]. 

  У 1896 році під час виступу у Краківському оперному театрі Соломія познайомилася з 

видатним українським письменником Василем Стефаником, котрий в той час вивчав меди-

цину у Краківському університеті. «У своєму листі до Вацлава Морачевського Стефаник пи-

ше: «…Я тепер у свіжім світі – за кулісами. Співає в тутешній опері Крушельницька, наша 

землячка … має прегарні голосниці в горлі і розумне лице. Долішня губа трохи звисає, та єї 

з сим дуже до лиця. Ви не думайте, що я, описуючи землячку, вже й полюбив єї...»» [8]. 

 Збереглися спогади, коли в 1931 році Соломія Крушельницька співала вже занедужав-

шому Василеві Стефанику його улюблені народні пісні “Лишень моя мила як голубка сива” 

та “У сусіда”. Між ними зав’язалася тендітна дружба і вони листувалися протягом усього 

життя. Також, міцно дружила Соломія і з Іваном Франком, Михайлом Павликом, Ольгою Ко-
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билянською, Миколою Лисенком, Денисом Січинським та багатьма іншими культурними дія-

чами, які, безперечно, потужно впливали на її патріотичні переконання та творчо надихали.  

«Крушельницька ніколи не стояла осторонь свого народу, ставилася до нього, як любляча 

дочка ставиться до свого батька. Соломія всією душею бажала культурного розвитку своє-

му народові, мріяла про створення української опери. Складала грошові пожертви на будів-

лю українського університету і театру у Львові. Коли у Львові почав виходити артистичний 

мистецький журнал, який видавали Труш і Охримович, Соломія Крушельницька надала і їм 

важливу грошову допомогу [7].  

 Сьогодні росія воює не лише за наші землі, а й за культуру та історію. Країна-агресор 

хоче щоб ми – українці – не знали своєї історії, викреслили з пам'яті своїх історичних діячів 

та видатних культурних постатей. Саме тому постать Соломії Крушельницької важлива для 

української культури. Співачку добре знали в Україні та за її межами, її обожнювали, нею 

захоплювалися. Соломія зробила величезний вклад у розвиток української культури, хоча 

досить довго жила під радянським гнітом. Наш обов’язок зберегти пам’ять про цю видатну 

особистість, яка прославила Україну та підняла національне вокальне мистецтво на новий 

щабель.  

 

Висновки 

 Національна свідомість Соломії Крушельницької була неймовірно високою, що прояв-

лялося у постійних і конкретних вчинках протягом усієї її творчої діяльності. Вона бажала 

культурного розвитку своєму народові, фінансово підтримувала будівництво українського 

університету і театру у Львові. В якій країні би не виступала співачка, вона завжди включа-

ла до концерту українські пісні та романси. До того ж, Соломія Крушельницька з гордістю і 

великою шаною пронесла почесне звання українки крізь усе своє життя. 

 Соломія Крушельницька мала унікальні вокальні дані, які протягом усього життя вдос-

коналювала. Завдяки прекрасному голосу у поєднанні з природньою красою та доверше-

ною акторською майстерністю, її знали та обожнювали у всьому світі. Для багатьох інозем-

них шанувальників було справжнім здивуванням українське походження Соломії. Через до-

сконале володіння мовами, якими співала, її сприймали, як свою. Сьогодні надзвичайно ва-

жливо відроджувати пам’ять про таких видатних людей, як Соломія Крушельницька. 
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МУЗИЧНО - ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ СОЛОМІЇ КРУШЕЛЬНИЦЬКОЇ 

 

 Актуальність дослідження. Соломія Крушельницька, відома співачка та таланови-

тий педагог, не залишила після себе методичних праць, в яких могла б теоретично обґрун-

тувати свій метод викладання вокалу. Тому велике значення мають статті про велику співа-

чку, рецензії на її виступи, інформація від тих осіб, що були знайомі з С. Крушельницькою, 

особливо ж спогади її учнів, зібрані та упорядковані Михайлом Головащенком.  

 Мета – дослідити музично–педагогічну діяльність  С. Крушельницької 

 

Основні результати дослідження 

 Соломія Крушельницька посідає одне з перших місць у сузір’ї найвидатніших світових 

митців кінця ХІХ – перших десятиліть ХХ століття. 

 Доля видатної української співачки склалася так, що вона понад сорок років жила та 

працювала за кордоном і лише у 1939 році повернулася до Львова. Тут її одна за одною 

чекають прикрі звістки: радянська влада націоналізувала будинок, який співачка купила 

своїй родині, залишивши лише одне помешкання, а також заборонила їй виїзд за межі 

СРСР. 

 Про життя Соломії Крушельницької під час німецької окупації відомо небагато. Жила 

дуже скромно. У характеристиці співачки, написаній Василем Барвінським, зазначено: “В 

часі німецької окупації вчила приватно”. 

 Після закінчення війни дирекція Львівської державної консерваторії ім. М. Лисенка за-

просила С. Крушельницьку на посаду професора кафедри сольного співу. Так розпочалась 

педагогічна діяльність співачки у стінах цього музичного закладу. Проте у рр., під час т. зв. 

“чистки кадрів” С. Крушельницьку, незважаючи на протести директора В. Барвінського, по-

низили в посаді та шукали різних причин для звільнення з роботи. У 1948 р. їй відмовлено у 

тимчасовій поїздці до Італії з метою налагодження приватних справ (у Віареджо співачка 

залишила все своє майно). Однією з умов продовження її праці мало бути отримання ра-

дянського громадянства. Звання професора С. Крушельницька отримала лише у жовтні 

1952 року, за місяць до смерті. 

 Відносно пізно розпочавши педагогічну діяльність у Львівській державній консерваторії 

ім. М. Лисенка, С. Крушельницька все ж зуміла спрямувати на справжню мистецьку дорогу 

таких талановитих учнів, як Теофілія Братківська, Оксана Білявська, Марія Дувіряк, Оксана 

Шиффер, Любов Єщенко, Агнія Чікова, Ніна Кузьміна, Клавдія Чернет, Божена Антоневич-
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Скрипничук, Ніна Богданова-Пелехата. 

 Соломія Крушельницька не залишила після себе методичних праць, в яких могла б 

теоретично обґрунтувати свій метод викладання вокалу. Тому велике значення мають стат-

ті про велику співачку, рецензії на її виступи, інформація від тих осіб, що були знайомі з 

С. Крушельницькою, особливо ж спогади її учнів, зібрані та упорядковані Михайлом Голова-

щенком. 

 Племінниця С. Крушельницької, Одарка Бандрівська, яка вдосконалювала вокальну 

майстерність у своєї тітки в Італії, згадувала про її метод викладання як про загальнопоши-

рений емпіричний метод, який застосовувався насамперед у вокальній педагогіці італійсь-

кої школи співу. С. Крушельницька не любила теоретичних пояснень, а тільки практично 

голосом давала живий приклад того, як потрібно співати. Часто для виявлення помилок по-

казувала правильно, а пізніше імітувала неправильний спів. На думку О. Бандрівської, цей 

метод “був надзвичайно переконливим, бо звичайно молоді вокалісти не вміють себе слу-

хати самокритично. Вони прагнуть гарно співати, і їм здається, що досягають цього”. 

 Одним з найбільш яскравих спогадів про викладацьку діяльність С. Крушельницької є 

спогад її учня Степана Генсірука, який через певні обставини змушений був змінити фах, 

однак на все життя зберіг світлу пам’ять про свою велику Вчительку. З його слів дізнає-

мось, що С. Крушельницька приділяла особливу увагу вимові окремих слів та їх органічно-

му зв’язку з музикою. Завжди стверджувала, що основою співу є правильне дихання, яке 

об’єднує не лише всі фізичні фактори, пов’язані зі звучанням, а й усі психофізіологічні про-

цеси розвитку голосового апарата. Зазначала, що у процесі дихання співака головним мо-

ментом є видих: поступовий, плавний і спокійний. Для максимального використання енергії 

видиху рекомендувала тривалі та серйозні тренування. Велику увагу С. Крушельницька 

звертала на якість звука, що залежить від максимального використання резонаторів голо-

сового апарату. “При вмілому керуванні роботою м’язів дихального апарату та резонатора-

ми співак може формувати звук будь-якого відтінку і характеру, залежно від змісту викону-

ваного твору або емоцій виконавця”, – писав про настанови свого педагога С. Генсірук. 

 На уроках співу С. Крушельницька була терплячою, не виявляючи незадоволення чи 

роздратування. “Соломія Амвросіївна дбайливо розповідала і показувала, як поєднати звук 

з диханням, вільно і вірно відкривати рот і гортань, укладати язик, – згадував ще один учень 

С. Крушельницької, мистецтвознавець Володимир Овсійчук. – Все це було початком за-

нять. Особливу увагу вона приділяла глибокому диханню, яке сприяє м’якому й вільному 

голосоведенню”. 

 С. Крушельницька була вимогливою у своїй викладацькій роботі. Вона ніколи не про-

пускала найменшої ритмічної, інтонаційної або текстової неточності, довго пояснювала зна-

чення художньої виразності в кожному слові, музичній фразі або реченні і навіть у кожній 

окремо взятій ноті. Завжди вимагала осмисленого співу, глибокого і детального розуміння 

художнього образу. “Ноти, – говорила співачка,— це мовчазні знаки на папері, які ще нічого 

не говорять про свою величезну художню силу. І треба дуже багато докласти зусиль, праці, 
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часу, щоб твір ожив під пальцями піаніста, під смичком скрипаля або в голосі співака і по-

справжньому схвилював слухача”.  Крушельницька ніколи не нав’язувала своєї думки, сво-

го розуміння твору. Навпаки, прагнула, щоб студент самостійно вмів знайти головне і виді-

лив його власними засобами. 

 Важливим виховним моментом, на переконання Ніни Богданової, було те, що 

С. Крушельницька “робила екскурси в історію музичного мистецтва. Соломія Амвросіївна 

ділилася враженнями від виконавської майстерності відомих співаків, з якими вона висту-

пала на сценах світу; інколи, хоч і рідко, розповідала про себе”. Цю думку розвиває у своє-

му спогаді Юрій  Крих, тодішній проректор консерваторії: “Це були не просто лекції вокалу, 

а несподівані і непередбачені програмою зустрічі з минулим (для студентів) або епізодом з 

життя (для С. Крушельницької). Для студентів, скажімо, партія Чіо-Чіо-сан була досить да-

лекою, абстрактною і, можливо, не зовсім зрозумілою, хоч і цікавою. Але невеличкий екс-

курс педагога в історію постановки цієї опери, розповідь про незабутні зустрічі з її творцем 

– композитором Джакомо Пуччіні робили цей образ близьким, рідним, зігрітим теплом ве-

ликої співачки”. 

 В своїй педагогічній роботі С. Крушельницька дотримувалась послідовності у вихо-

ванні голосу, підкреслюючи, що це складний процес, який вимагає повсякденної вдумливої 

роботи як студента, так і педагога. Вокальні вправи добирала для кожного індивідуально, 

починаючи від найпростіших, поступово їх ускладнюючи. Вокалізи Джузеппе Конконе та 

Сальваторе Маркезі вважала найкращим, за словами Божени Антоневич-Скрипничук, пе-

дагогічним матеріалом для розвитку техніки, розширення діапазону, динаміки та вироблен-

ня кантилени, вокального дихання та інших компонентів мистецтва співу. 

 Перш ніж приступити до вивчення твору, Соломія Амвросіївна докладно ознайомлю-

вала учня з його змістом, примушувала правильно прочитати, продекламувати текст з усі-

ма логічними наголосами. Вона завжди підкреслювала, що співати треба з любов’ю, умін-

ням та знанням, що без наполегливої повсякденної праці над собою неможливо досягти 

вільного володіння голосом. На її думку, якщо твір не хвилює – виконавець не досяг мети, 

твір ще не зроблений до кінця. Своїм прикладом намагалась продемонструвати правиль-

ний підхід до конкретного твору. Дуже часто в кінці уроку С. Крушельницька сама сідала до 

інструменту і під власний акомпанемент виконувала найрізноманітніші твори із свого об’є-

много репертуару. Незважаючи на похилий вік (понад сімдесят років), голос співачки зву-

чав соковито і чисто. 

 Велику увагу С. Крушельницька приділяла естетичному вихованню. Також вважала, 

що вокалістові необхідно займатись хоча б одним з легких видів спорту – гімнастикою, лег-

кою атлетикою тощо. Педагог часто показувала своїм учням комплекс гімнастичних вправ, 

необхідних для кращої роботи діафрагми, для збереження стрункої постави. 

Корисними є погляди С. Крушельницької на дотримування режиму у роботі, відпочинку, ха-

рчуванні. У розмові з письменницею Іриною Вільде співачка висловлювала свою думку що-

до цього: “Я мала свій режим дня, від якого тільки недуга могла заставити мене відступити. 
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То тільки збоку здається, що професія співака – легкий хліб. А втім, як хто розуміє цю пра-

цю. Для мене вона була дуже нелегкою. Я вважала своїм обов’язком вивчати мови, лібрето 

опер, у яких мені доводилось виступати, а без залізного режиму я не могла б цього осягну-

ти”. 

 С. Крушельницька робила небагато словесних зауважень, але те, що говорила, було 

дуже важливим і міцно запам’ятовувалось.  

 П’ятнадцять методичних вказівок С. Крушельницької, зафіксованих у спогадах її учнів: 

- музика – це святиня, до якої завжди треба підходити з натхненням і піднесенням, ін-

акше вся робота буде марною; 

- співати треба з любов’ю, з умінням і знанням; 

- правильний тон – це тон, з якого легко можна перейти як у форте, так і в піаніссімо; 

- коли ви на високій ноті ставите фермату, то її тривалість повинна залежати від того, 

скільки вистачить повітря у слухача, а не у вас з натренованим диханням співака; як-

що ж ви перетягнули її, – ваш спів ніколи не вважатиметься культурним; припустимі 

лише невеликі відхилення; 

- кожен твір, а навіть вправу, треба старатись виконувати досконало; 

- хто вміє декламувати, той вміє співати; 

- кожний співак сам мусить шукати доріг до досконалості; 

- якщо артист не хвилюється, то це значить, що він не переживає своєї ролі, а тому він 

не артист, а ремісник; 

- співак повинен своїм співом так захопити слухачів, щоб вони не тільки уважно слуха-

ли його, а й переживали разом з ним виконуване; 

- якщо твір не хвилює – виконавець не досяг мети; 

- співати треба так, щоб спів давав насолоду передусім тобі самому; 

- без наполегливої повсякденної праці над собою неможливо досягти вільного воло-

діння голосом; 

- впевненість у собі – основа успіху; 

- в житті все треба робити ритмічно, в хорошому темпі і ніколи не поспішати; 

- добрий той педагог, який зрозуміє природу голосу учня. 

 

 “Вище викладені настанови С. Крушельницької, що визріли на основі її великого арти-

стично-виконавського та життєвого досвіду, мають пізнавальне та виховне значення”, – за-

значає у своєму дисертаційному дослідженні М. Жишкович. 

 С. Крушельницька користувалася великим авторитетом серед своїх колег. Щодо оці-

нювання виступів студентів була категоричною. “Може дехто й побоювався прямоти співач-

ки, однак поважали її всі без винятку, – зізнавався співак і педагог Павло Кармалюк. – Авто-

ритет вона мала величезний”.  Крушельницька охоче ставила вищі оцінки тим студентам, 

які “своїм співом зуміли торкнутися її душевних струн”, – згадувала педагог кафедри соль-

ного співу Олена Ахматова. 
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 Сергій Павлюченко, який у ті роки був директором консерваторії, так характеризував 

педагогічну діяльність великої співачки: “Маючи величезний виконавський досвід, тонкий 

художній смак і чудовий вокальний слух, Соломія Амвросіївна широко користувалася свої-

ми безцінними надбаннями в педагогічній роботі. Вона вміла не тільки зберегти кращі якості 

співацького обдаровання студента, а й без надмірних зусиль розвинути їх. Соломії Амвросі-

ївні був зовсім чужий формальний метод тих педагогів-вокалістів, у яких за зовнішньою нау-

коподібністю не відчувається справжнього музичного таланту, міцної практичної основи, 

співацької концепції як результату проникнення в суть музики, в суть співу як творчого про-

цесу. Соломія Амвросіївна володіла надзвичайно широкою співацькою концепцією, якій ні-

коли не зраджувала”. 

 Станіслав Людкевич у своїх спогадах про співачку писав: “Педагогічна праця Крушель-

ницької, хоч і не довгочасна, принесла гарні плоди. Своїм студентам вона прищепила нави-

ки справжньої вокальної культури, і деякі з них з успіхом працюють на оперних сценах”. 

Крушельницьку запитали, чи не сумує вона за сценою, на що співачка відповіла: “Звичайно, 

хотілося б і далі виступати, дарувати людям радість зустрічі з великим мистецтвом, – але 

закон природи не щадить нікого. Я рада, що можу передати хоч частину свого досвіду і ми-

стецького горіння молодим виконавцям, у голосі і виконанні яких я житиму й далі”. 

 

Висновки 

 Соломія Крушельницька посідає одне з перших місць у сузір’ї найвидатніших світових 

митців кінця ХІХ – перших десятиліть ХХ століття. 

 Музично – педагогічна діяльність С. Крушельницької була авторитетною того часу та 

дуже актуальна у сьогоденні.  

 Гарні спогади про співачку та її педагогічні поради стали зразком для багатьох музич-

них поколінь. 
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МИСТЕЦЬКИЙ ТА ПЕДАГОГІЧНИЙ ДОРОБОК ВИДАТНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ СПІВАЧКИ  

СОЛОМІЇ КРУШЕЛЬНИЦЬКОЇ У КОНТЕКСТІ ОПЕРНО-ВОКАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ  

КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ 

 

 Актуальність дослідження. У статті аналізується виконавська і педагогічна діяль-

ність видатної української співачки С. Крушельницької. Досліджено її життєвий та творчий 

шлях, висвітлено вплив оперної діви на формування виконавської культури та професійне 

становлення майбутніх співаків – представників української вокальної школи.  

 Наприкінці XIX – початку ХХ століття українська вокальна школа зазнала суттєвого 

впливу західноєвропейського музичного мистецтва. В України зароджуються професійні во-

кальні школи, що тяжіють до впровадження у виконавську культуру італійських, німецьких і 

французьких музично-педагогічних традицій. Поряд з тим, в зазначений період важливою 

тенденцією є збереження і розвиток національної української вокальної школи, про що свід-

чить творчість видатних співаків того часу – С. Крушельницької, М. Менцинського, О. Мишу-

ги, І. Стешенка та ін. 

 Для історії професійного вокального виконавства важливим завданням є дослідження 

діалогу європейських культур, виявлення характеру і специфіки зарубіжних впливів на про-

цес становлення та розвитку вокальної майстерності вітчизняних співаків зазначеного пері-

оду. Аналіз спеціальної наукової літератури виявляє необхідність більш глибокого дослі-

дження процесу формування українського вокального виконавства кінця ХІХ – початку ХХ 

століття. Особливий внесок у розвиток і всесвітнє визнання  вітчизняного музичного мисте-

цтва здійснила українська співачка С. Крушельницька.  

 Мета – виявити роль і місце мистецької та педагогічної діяльності славетної українсь-

кої співачки і педагога С. Крушельницької у процесі розвитку європейської вокальної куль-

тури кінця ХІХ – початку ХХ століття. 

 

Основні результати дослідження 

 Кінець ХІХ – початок ХХ століття в музичній культурі позначена розвієм світового му-

зичного мистецтва, радикальним переосмисленням оперного жанру, пошуком і використан-

ням нової техніки співу та стильових новацій. В той час, коли європейське музичне мистецт-

во перебувало у процесі активного розвитку та вдосконалення музичних традицій, українсь-
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ке музичне мистецтво другої половини ХІХ століття тільки набувало професійного рівню, 

долаючи аматорські форми музикування. Межа століть стала етапом остаточного форму-

вання національної професійної композиторської та виконавської школи в Україні, що яск-

раво відбилось на розвитку вокального мистецтва [ 3]. 

 Провідні композитори Європи започаткували низку реформ в оперному жанрі, які пот-

ребували прогресивної стильової інтерпретації оперних вистав,  а також нових прийомів 

художнього вокального та сценічно-драматичного виконання. Піднесення української музи-

ки до світового рівня у першій половині ХХ століття відбулося завдяки творчим здобуткам 

українських співаків тієї доби, серед яких – легенда українського вокального мистецтва С. 

Крушельницька. Близько 70 оперних арій блискуче виконаних мовою оригіналу, численні 

камерні твори, серед яких романси, багатий пісенний репертуар різними мовами, свідчить 

про геніальність і надзвичайну працездатність, що дорівнює справжньому мистецькому по-

двигу видатної співачки С. Крушельницької [5]. Набутий під час творчої практики на кращих 

світових сценах безцінний досвід вона використала в педагогічній діяльності. 

 Творчості С. Крушельницької було присвячено значну кількість публікацій, відгуків та 

рецензій критиків і музикознавців ще з часів її творчої кар’єри. Особливу цінність представ-

ляють критичні статті Р. Кортопассі [6], Дж. Дюваля, Г. Маротті, рецензії С. Алерамо, Ф. 

Главачека, які доводять унікальність виконавської майстерності Соломії Крушельницької.  

 Стильові та індивідуальні особливості творчості С. Крушельницької в інтерпретаціїї 

оперних арій розглядали у своїх наукових працях Н. Бабинець, В. Врублевська, Б. Гнидь 

[2], С. Павлишин. На сучасному етапі опубліковано праці О. Бандрівської [1], І. Деркача 

[10]. Надзвичайну роль у дослідженні творчості С. Крушельницької відіграє двотомне ви-

дання під редакцією М. Головащенка [12], що містить спогади і листи про життя та творчу 

діяльність співачки. Серед нових праць слід відзначити дисертацію І. Комаревич [5], прис-

вячену аналізу психологічних та соціоісторичних компонентів творчості співачки С. Круше-

льницької. Творчий феномен співачки, її універсальність в інтерпретації і виконанні різно-

манітного оперного репертуару провідних композиторів італійської та німецької шкіл розг-

лянула у своєму дослідженні Л. Мухіна [9]. 

 Соломiя Крушельницька стала символом вокальної досконалостi i акторської непере-

вершеності. Вона цілком відповідала вимогам нового на той час реформованого оперного 

мистецтва. Виникнення «вагнерівського стилю» у XIX столітті потребувало від виконавців 

доскональої вокальної технічніки і природних даних: витривалості, сили і гнучкості голосу, 

концентрації та експресивної акторської гри. Саме такі якості продемонструвала С. Круше-

льницька і стала по праву, за рецензіями музичних критиків, «Вагнерівською Примадон-

ною», «незабутньою Аїдою», «єдиною в світі Джокондою» і «Мадам Батерфляй». Доскона-

лість інтерпретації авторського задуму і стилю, надзвичайний талант і працьовитість С. 

Крушельницької знайшов високу оцінку видатного італійського диригента XX ст. Артуро То-

сканіні. Про їхню співпрацю Соломія згадувала: “Я виграла з ним найважчі й найважливіші 

бойовища. Вагнер, Каталані, Штраус — ось віхи нашої невтомної праці і наших перемог”. 
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Акторський талант співачки Соломії Крушельницької відзначив у своїй оперній монодрамі 

«Електра» Ріхард Штраус: «Крушельницька-Електра у будь-якому відношенні — артистка 

першого рангу» [13]. 

 Блискучий тріумф Соломії Крушельницької засвідчили численні статті і публікації у єв-

ропейській пресі. 

 Відомий музичний критик Р. Картопассі визначив талант співачки так: «Вона володіла 

тою таємничою субстанцією, яка, розливаючись рікою, ніби зачаровує публіку і несе в собі 

присмак безсмертної слави» [7]. 

  «Її голос – сильне, соковите і дзвінке драматичне сопрано, здатний до різноманітних 

вокальних відтінків. Вона не женеться за голосовими ефектами, а весь свій художній інте-

лект переливає у глибоко відчутий нею образ героїні. Це робить її ідеальною співачкою, бо 

вона однаково прекрасно і співає, і грає» – писали варшавські газети про талант Соломії 

Крушельницької [15].  

 Після тріумфальних виступів у 1890-их роках на кращих сценах Австрії, Іспанії, Італії, 

Єгипту, Аргентини, Росії, Польщі, Чилі до С. Крушельницької приходить світове визнання. 

Виконання головних партій в легендарних операх «Аїда» і «Трубадур» Верді, «Кармен» Бі-

зе, «Фауст» Гуно, «Страшний двір» Монюшка, «Євгеній Онєгін» і «Пікова дама» Чайковсь-

кого, «Мадам Батерфляй» Пуччіні приносять українській співачці світову славу. У 1909 році 

на сторінках французького журналу «La musique» вийшов фото-колаж популярних оперних 

співачок, центральне місце у якому посідала Соломія Крушельницька, що підкреслило її ви-

знання як найкращої Оперної Діви  у світовому вокальному мистецтві того часу [14]. 

 У 1920 році після триумфальних виступів у Неапольському театрі в опері Вагнера 

«Лоенгрін» Соломія покинула Оперну сцену знаходячись у зениті слави і присвятила себе 

камерній музиці. Під час камерних виступів С. Крушельницька поряд з оперними аріями та 

романсами світового класичного репертуару, виконувала твори українських композиторів. У 

концерті звучали солоспіви О. Нижанківського, Д. Січинського, Я. Лопатинського, Г. Тополь-

ницького. Особливе місце посідали твори Миколи Лисенка, глибину творчості якого Соломія 

Крушельницька підносила все життя [15] .  

 Після Другої світової війни співачка працювала у Львівській державній консерваторії 

ім. М. В. Лисенка. Увесь свій колосальний професійний досвід вона подарувала своїм уч-

ням, в яких запалила іскру таланту і справжню любов до музичного мистецтва. Серед її ви-

хованців Т. Братківська, О. Білявська, М. Дувіряк, Л. Єщенко, О. Шиффер, Н. Кузьміна, Н. 

Богданова-Пелехата, К.  Чернет [3]. 

 Спираючись на свій виконавський досвід Соломія Амвросіївна Крушельницька засну-

вала власну методику викладання вокалу, в основі якої полягали кращі традиції європейсь-

кі школи «bel canto». Для розвитку вокальної технiки, розширення дiапазону, динамiки i на-

вичок дихання вона пропонувала своїм учням вокалiзи С. Маркезi та Дж. Конконе, вважаю-

чи їх найкращим педагогiчним матеріалом. Соломiя Амвросiївна володiла надзвичайно ши-

рокою спiвацькою концепцією. Вважаючи кращим прикладом спів педагога у класі, вона 
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нiколи не нав’язувала свого трактування вокальної лінії, а навпаки, намагалася спрямувати 

студентів до самостійної поглибленої роботи над художнім образом, плекала в них здат-

ність передавати власні відчуття шляхом вільного інтерпретування [5]. 

 Соломiя Амвросiївна мала бездоганний художнiй смак, сформований завдяки багато-

річній виконавській діяльності на кращих оперних сценах світу, тонкий вокальний слух, спі-

вачка однаково вільно володіла як італійською, так і німецькою манерою співу, що підкрес-

лювало її унікальність як фахівця і педагога. Високо цінуючи професійну вокальну школу, 

вона не сприймала формальні методи викладання, а прагнула у роботі мiцної практичної 

основи, проникнення в суть спiву як творчого процесу. «Музика – це святиня, до якої зав-

жди треба підходити з натхненням і піднесенням, інакше вся робота буде марною», – наго-

лошувала вона [9].  

 Все життя С. А. Крушельницька вдосконалювала свою виконавську майстерність, во-

лодіючи сімома мовами, вивчала історію світового музичного мистецтва. Вона як виконави-

ця і педагог надавала велику увагу впровадженню в педагогічний процес ефективних мето-

дів навчання, завдяки яким напрацьовувалися професійні навички, виховувалася виконав-

ська культура співаків-початківців. Вона на власному прикладі довела своїм учням, що 

шлях до Оперної сцени полягає через роки невтомної вокальної роботи і безперестанного 

поширення світогляду.   

 

Висновки 

 Дослідження творчої спадщини провідних українських виконавців кінця ХІХ – початку 

ХХ століття є важливою темою українського музикознавства. Не зважаючи на те, що трива-

лий час вагомий внесок українських митців у розвиток світової культури в роки Радянської 

влади замовчувався, життя та творчість видатних солістів-вокалістів стала темою числен-

них наукових історичних і музикознавчих досліджень.  

 Соломія Крушельницька зробила значний особистий внесок у розвиток і всесвітнє ви-

знання вітчизняного музичного мистецтва. Мистецький і педагогічний доробок славетної ук-

раїнської співачки Соломії Крушельницької ставлять її поруч з видатними співаками світо-

вої оперної сцени. Для виховання майбутніх оперних співаків С. Крушельницька започатку-

вала власні методи, в основі яких полягала європейська вокальна методика школи «bel 

canto». Впроваджуючи в життя власну методику і найкращі виконавські традиції європейсь-

кої та української шкіл, вона відкрила шлях молодим співакам до вітчизняного та світового 

музичного мистецтва. Висока майстерність, вокальна культура, глибина акторського талан-

ту Соломії Амвросіївни Крушельницької назавжди залишається прикладом для професій-

них виконавців у жанрі оперного мистецтва в Україні і далеко за її межами. 
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ПЕДАГОГІЧНІ ПРИНЦИПИ СОЛОМІЇ КРУШЕЛЬНИЦЬКОЇ У ПРОЕКЦІЇ  

ВОКАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ БАНДУРИСТІВ 

 

 Актуальність дослідження. Вокальна творчість та велична постать Соломії Кру-

шельницької досі слугує еталоном для співаків України та всього світу. Не винятком є заці-

кавленість мисткинею серед бандуристів, адже вокальна майстерність має важливе зна-

чення у бандурному виконавстві. Виконавська точність відтворення музичного тексту у по-

єднанні з яскравим образним втіленням композиторського задуму у сценічних виступах 

Крушельницької була і базисом її методичної роботі в класі вокалу.  Ці основні концепти 

залишаються актуальними і досі, і можуть бути ефективними у професійній підготовці бан-

дуристів-вокалістів. 

 Мета – проаналізувати методичні основи педагогічної творчості Соломії Крушельни-

цької та виявити можливість їх застосування у підготовці бандуристів-вокалістів. 

 

Основні результати дослідження 

 Сучасне академічне бандурне виконавство синтезує вокально-інструментальні досяг-

нення музичного мистецтва ХХ – початку ХХІ століть, об’єднує вокальні виражальні засо-

би, а також багатий арсенал можливостей удосконаленого інструмента. Творча діяльність 

бандуриста-співака належить до складних синтетичних жанрів та передбачає володіння 

різними видами виконавського мистецтва (інструментальне, вокальне, ансамблеве тощо). 

Відтак, однаковою мірою важливими є якісна інструментальна та вокальна професійна під-

готовка бандуриста. У зв’язку з цим зацікавленість викликають педагогічні ідеї, методи та 

принципи роботи у вокальному класі втілені відомою співачкою С. Крушельницькою. 

 Постать С. Крушельницької та її творчість глибоко проаналізована у дослідженнях 

України та зарубіжжя (І. Комаревич, О. Михайличенко, С. Осока, Б. Фільц, Н. Шахін та ін-

ші). Інформація щодо унікального вокального та вокально-педагогічного досвіду співачки, 

висвітлена у працях науковців, сприяє осмисленню культурного спадку, виявленню харак-

терних ознак українського вокального виконавства, а також містить цінні музично-

педагогічні відомості. Зазначене сприяє поглибленню теоретичних знань та професійному 

розвитку вокалістів у сучасній Україні.  
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 Дослідниця В.Кузьмічова [2] зазначає, що професійне становлення співачки, базува-

лося на методичних принципах двох вокальних шкіл, зокрема української та італійської з 

перевагою останньої. Мисткиня здобула чудову освіту в Львівській консерваторії Галицько-

го музичного товариства, у класі В. Висоцького де розпочала опановувати bel canto. Педа-

гог застосовував основні методи роботи з вокалістами запропоновані Ф. Ламперті, однак 

впроваджував і власні ефективні прийоми вокального розвитку. Пізніше Крушельницька 

займалася у класі талановитого викладача Фаусти Креспі (Італія), де перейняла важливу 

перевагу італійської школи – виразну артикуляцію і бездоганну дикцію всіма мовами.  

 Творчий шлях С. Крушельницької має два важливі напрями – виконавський та педаго-

гічний. Як відомо, останні 13 років життя, вона була викладачем і за цей період зуміла пе-

редати виконавський та методичний досвід оперним і камерним співакам, а також педаго-

гам-вокалістам. Серед них: Одарка Бандрівська, Теофілія Братківська, Оксана Білявська, 

Марія Дувірак, Андрій Дувірак, Оксана Шиффер, Любов Єщенко, Агнія Чікова, Ніна Кузьмі-

на, Клавдія Чернет, Божена Антоневич Скрипничук, Ніна Богданова-Пелехата. У спогадах, 

вони згадують свого викладача надзвичайно категоричною, такою, яка завжди надавала 

оцінкам рiшучої форми: «Це дуже добре», або «Це нiчого не варто». Але незважаючи на 

це, її ставлення до студентів було дуже приязним та щирим [3].  

 Аналізуючи методи викладання Соломії Крушельницької, можна провести паралель 

між академічною манерою співу (яку викладала співачка своїм учням) та камерною мане-

рою ( яку використовують бандуристи). Обидві манери співу передбачають надзвичайно 

чітку артикуляцію звуків, чого вимагала артистка, бездоганне розуміння музики, чіткість 

своїх дій, та безперестанної роботи над собою, своєю технікою, своєю особливою манерою 

виконання. Для розспiвування педагог радила виконувати вокалiзи Джузеппе Конконе та 

Сальваторе Маркезi, вважаючи їх найкращим педагогiчним матерiалом для розвитку 

технiки, розширення дiапазону, динамiки i вироблення кантилени, навичок дихання та 

iнших компонентiв вокального мистецтва [3]. Цей факт є надзвичайно важливим у навчанні 

та вихованні: різносторонньо дивитися на одну й ту ж саму річ, не бути обмеженим у своїй 

справі, та цілком віддаватися їй, постійно самовдосконалюватись та працювати над собою 

у будь-який час. 

 У вокальній підготовці бандуристів також широко використовується такий вид співаць-

кої роботи, як вокальне тренування (вокальні вправи). Це – початковий етап роботи над 

розвитком та формуванням голосу співака, під час якого виробляється рухливість, еласти-

чність, стійкість, витривалість голосового апарату. Робота над вокалізами передує роботі 

над творами з текстом. Одним із завдань вокалізів є музичний і вокально-технічний розви-

ток бандуриста-співака, зокрема вироблення рівного, однохарактерного вокального тону на 

всьому діапазоні, кантилени, рухливості голосу, динаміки і тембрової виразності. Наступ-

ним етапом роботи над твором у супроводі бандури є поєднання співу бандуриста-співака 

з власним супроводом. Для того, щоб якісно виконати це завдання, студентові потрібно до-

сконало вивчити вокальну партію та акомпанемент, а також звернути увагу на окремі ін-
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струментальні епізоди. Дуже важливо при цьому максимально повноцінно та ефективно 

здійснити складний процес опрацювання вокально-інструментального твору [4]. 

 Окрім роботи над розвитком вокальної техніки С. Крушельницька пропонувала студен-

там занурюватися у сутність музики, в суть співу як творчого процесу, що відповідає педа-

гогічному принципу єдності виконавської та музично-пізнавальної діяльності, стильовому 

підходу. Вона ніколи не нав’язувала своєї думки, свого розуміння твору – принцип індивіду-

ального підходу. Головним завданням у навчанні вважала навчити студента самостійно 

працювати з музичними творами, знаходити образи та втілювати їх відповідними засобами, 

демонструючи при цьому власне бачення – принцип самостійності, свідомості і активності 

навчання. В цілому педагогічна робота співачки була спрямована на комплексний розвиток 

артиста-вокаліста.  

 

 Висновки  

 Соломія Крушельницька, синтезувавши кращі засади української та італійської вокаль-

них шкіл, втілювала власну педагогічну технологію у підготовці вокалістів. Аналіз виконав-

ської і педагогічної діяльності співачки, дозволив виокремити ряд основних принципів робо-

ти у вокальному класі, зокрема це принципи: єдності виконавської та музично-пізнавальної 

діяльності, самостійності, свідомості і активності навчання, стильового підходу, індивідуаль-

ного підходу. Дотримання зазначених принципів, а також використання методичних прийо-

мів роботи зі співаками впроваджених С. Крушельницькою, позитивно позначиться на про-

фесійному зростанні бандуристів-вокалістів.  

 Запропонований матеріал не вичерпує всіх аспектів дослідницької проблеми. Педагогі-

чні принципи С.Крушельницької та їх втілення у вокальній підготовці бандуристів потребу-

ють подальшого вивчення. 
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ВЕРДІЇВСЬКИЙ РЕПЕРТУАР СОЛОМІЇ КРУШЕЛЬНИЦЬКОЇ 

 

 Актуальність дослідження. Опери видатного італійського композитора Джузеппе 

Верді здобули надзвичайну популярність серед шанувальників музичного мистецтва. І в на-

ші дні музично-сценічні твори композитора входять в постійний репертуар оперних театрів. 

Музично-сценічні твори композитора відзначаються мелодичним багатством, драматизмом 

і продуманістю сценічної дії, почуттями, які в усі часи співзвучні слухачам. Співаки ж ціну-

ють опери композитора за виграшність і ефектність арій, пристосованість до голосового 

апарату, можливість продемонструвати свою акторську майстерність, тому обирають їх для 

своїх найвідповідальніших виступів.  

 У фондах Музично-меморіального музею Соломії Крушельницької у Львові зберігаєть-

ся велика кількість архівних матеріалів, які розповідають про постановки вердіївських опер 

на львівській сцені, виконавську діяльність видатних українських оперних співаків від 

кін. ХІХ і до наших днів.  

 Мета – проаналізувати виступи Соломії Крушельницької в операх Джузеппе Верді. 

 

Основні результати дослідження 

 У репертуар співачки входили такі твори композитора, як “Аїда”, “Бал-маскарад”, 

“Сила долі”, “Дон Карлос”, “Трубадур”, “Ернані”, “Отелло”. Збереглися рецензії на її виступи 

у Львові, Сантьяго, Кракові, Варшаві, Санкт-Петербурзі, Буенос-Айресі, Задарі, Трієсті, Ри-

мі, Неаполі. 

 Арії з опер Верді увійшли в концертний репертуар співачки ще під час її навчання в 

Консерваторії Галицького музичного товариства. Так, у червні 1892 р. С. Крушельницька 

взяла участь у конкурсі серед найкращих студентів консерваторії, виконавши арію Амелії з 

опери “Бал-маскарад”. За цей виступ вона була відзначена бронзовою медаллю. Наступно-

го року на публічному конкурсі, в інтерпретації співачки прозвучала арія Леонори з опери 

“Трубадур”. За цей виступ її нагородили срібною медаллю. Зазначимо, що це була найвища 

відзнака в консерваторії у той час. [4, 24] 

 Найвідомішою роллю С. Крушельницької була Аїда з однойменної опери Дж. Верді, 

яка з перших же виступів артистки на оперній сцені утвердилась в її репертуарі і залишала-

ся впродовж цілої кар’єри. Цією оперою Соломія Крушельницька захопилася ще під час на-

вчання у Мілані. В листі до Михайла Павлика від 10 березня 1894 року вона писала: 
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“Тішуся дуже, що любите “Аїду”, я ж в ній так замилувана, що часом за плачем перестаю 

співати. Мені се дивно, тим більше, що я холодного темпераменту і нерви мої сильні, як по-

сторонки...” [3, 208] 

 Вперше Крушельницька виступила в ролі Аїди у Львові 1894 року. Це був складний пе-

ріод у творчій біографії співачки: зміна теситури голосу, опанування італійської вокальної 

школи, посилена робота над репертуаром вимагали великих зусиль. Окрім того, початок 

гастролей артистки у Львові прохолодно зустріли і її вчителі, й музична критика. Несприят-

ливою була й загальна атмосфера в трупі театру Скарбека з традиційними кулуарними ін-

тригами. Співачка з дня на день чекала, що дирекція театру розірве з нею контракт. Проте 

успіх Крушельницької в “Аїді” був такий великий, що переломив ситуацію. У її листі до Пав-

лика від 10 червня 1894 року читаємо: “...по другім моїм виступі в “Аїді” зі Шляфенберґом 

прийшли до мене з ґратуляціями і сказали, що остають при зробленім контракті”.  

 Наступний виступ Соломії Крушельницької в опері “Аїда” Дж.Верді відбувся в Кракові в 

липні 1895 року і відразу забезпечив їй успіх на сцені цього театру. Часопис “Діло” за 22 че-

рвня повідомляв: “Панна Саломея Крушельницька виступає тепер гостинно в опері в Крако-

ві. Дотепер далася чути краков’янам в титуловій партії Леонори в “Трубадурі” і в “Аїді”. За-

раз по перших виступах рецензенти краківських часописів піднесли прекрасний голос нашої 

артистки, повний темпераменту спосіб інтерпретації. Всі годяться в тому, що панна Круше-

льницька – справжній артистичний талант”.  

 Розуміючи ефектність і виграшність партії Аїди, артистка часто обирає цю її для своїх 

важливих дебютних виступів – у Сантьяго, Варшаві, Петербурзі, Неаполі.  

Про виступи Крушельницької в Чилі в театрі “Municipale” залишила спогади її сестра Олена: 

“Контракт запевнював нам три дні відпочинку. Але вже по двох днях просили дуже, щоби 

Соломія виступила як перша зі всіх сопранів. То була “Аїда”. Виступ увінчався великим успі-

хом. По першому акті прийшли директори тамошнього театру, висказали Соломії слова 

найвищого признання та вдоволення”.  

 Високою була й оцінка місцевої музичної критики: “Молода співачка панна Крушельни-

цька вже з перших хвилин свого виступу в ролі Аїди привернула увагу слухачів своїми на 

диво чарівними даними: симпатичною статурою, прекрасним голосом, артистизмом і ніжніс-

тю, що дедалі більше проявлялися в ході вистави. Дикція природна і разом з тим майстер-

на, співає вона наче зовсім без напруження. Тембр голосу такий чистий і милий, що чарує 

кожного. Особливо переконливою артистка була в романсі (перша дія), у дуеті з Амнеріс у 

другій дії, у великій арії та в дуеті в третій дії і, нарешті, в прекрасних сценах прощання. У 

другій дії слухачі подарували співачці кошик розкішних квітів і під бурхливі оплески багато 

разів викликали її з іншими артистами на сцену. Панна Крушельницька буде однією з улюб-

лениць сезону” (“El Ferrokarril”, 30 травня 1897р.). 

 З великим успіхом користувалися виступи Соломії Крушельницької в ролі Аїди у Вар-

шаві та Санкт-Перетербурзі в сезонах 1898-1902 рр. 

 Після завершення виступів у Варшаві Соломія Крушельницька підписала контракт з 
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театром “San Carlo” і вирушила до Неаполя. Перший виступ артистки мав відбутись в опері 

“Аїда”, яка в “San Carlo” не ставилась вже майже шість років. 17 січня 1903 року вимоглива 

неаполітанська публіка гаряче аплодувала українській співачці в ролі Аїди, а музична кри-

тика не шкодувала суперлятивів, оцінюючи її гру та сценічну майстерність: “Нескінченні 

оплески на честь Крушельницької. Вчора увечері Соломія Крушельницька вперше постала 

перед неаполітанською публікою, тією самою публікою, яка була, є і завжди буде грозою 

всіх артистів минулого, сучасного і майбутнього. І тому особливо приємно визнати, що раді-

снішого, святковішого і люб’язнішого прийому не можна було і чекати”. (“Don Marzio”, 19 січ-

ня 1903 р.). Від того часу Соломія Крушельницька стала улюбленицею неаполітанської пуб-

ліки, а “San Carlo” – “її театром”… 

 Проте найбільший тріумф в “Аїді” чекав Крушельницьку 15 квітня 1905 року на сцені 

театру “Costanzi” в Римі. Детальний звіт про цю подію знаходимо у статті М. Інкальятті 

“Прощальний вечір Соломії Крушельницької в театрі “Costanzi”: “В літописі театру “Costanzi” 

цей вечір залишиться незабутньою і знаменною подією. Пишний і величний, він, здавалося, 

набув форми якоїсь королівської маніфестації, щоб віддати всі почесті володарці співу. Та 

ось на сцені ставна, елегантна і вишукана постать Соломії Крушельницької схиляється у 

першому поклоні, дякуючи публіці, що урочисто вітає її палкими, нестримними, нескінченни-

ми оплесками. А після цього скільки інших привітань! [...] Кожна її фраза, кожна інтонація, 

що лунали у залі, викликали найпрекрасніші естетичні почуття. На цьому прощальному ве-

чорі Соломії Крушельницької, здавалося, синтезувалися всі інтерпретації, створені просла-

вленою артисткою, яка в безсмертному Римі заслужила найурочистіші почесті та визнання, 

яку в цьому місті обожнювали. [...] З цим чаром, з цією поезією римська публіка, здавалось, 

не хотіла вже ніколи розлучатися”.  

 Наступними віхами визнання Соломії Крушельницької в ролі Аїди стали Лісабон і Буе-

нос-Айрес.  

 Соломії Крушельницькій вдалося створити величний і вагомий образ Аїди. Соломія 

Крушельницька поєднувала у собі геніальну співачку з винятково сильним, яскравим голо-

сом і видатну драматичну актрису. Її часто порівнювали з Елеонорою Дузе. Крім того, вона 

дуже тонко відчувала новітні віяння, стилі і напрямки в оперному мистецтва. Це був зовсім 

новий, вдумливий підхід до завдань оперного виконавства, характерний для ХХ ст. Задум 

співачки в “Аїді” дуже вдало доповнював її розкішний стилізований театральний костюм, ви-

готовлений у модній паризькій майстерні. Він не був самоціллю. Заперечуючи загально-

прийнятий стереотип Аїди – бідної рабині, артистка підкреслювала, що головна героїня – 

царського роду. “Одягнена у пишне вбрання, спеціально створене для неї найзнамениті-

шим паризьким кравцем, із сяючою діадемою на чолі, що так пасувала до чарівного овалу її 

обличчя, злегка вкритого коричнево-червонавим гримом, Соломія Крушельницька уособлю-

вала риси справжньої єгиптянки, відкинувши стереотипну постать бідної ефіопської рабині 

при фараонському почті” (Із спогадів Ґ. Маротті).  

 Інші опери Джузеппе Верді також були важливими в репертуарі Соломії Крушельниць-
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кої, особливо в ранній період її виступів на оперній сцені. Так, квітні 1896 року артистка ви-

ступала в Далмації, зокрема в Задарі (тепер Хорватія – Д. Б.) на сцені театру “Nuovo”. Газе-

та “Rasegna Teatral” за 8 квітня так оцінювала спів і гру С. Крушельницької в партії Амелії в 

опері “Бал-маскарад”: “У неї струнка і висока постать, м’які і приємні риси обличчя, невиму-

шена сценічна гра, природний хист передавати живі і глибокі почуття […], бездоганно пос-

тавлений блискучий голос […], напрочуд вірна емісія звуку, настільки чіткого і впевненого, 

що його можна переплутати з голосами інструментів, рідкісна чистота вокалізації, гранична 

відточеність співу – все це знаходить відгук у вдячних серцях слухачів, і вони не шкодують 

артистці бурхливих щирих оплесків”.  

 Часопис “Діло” за 5 травня зазначав: “З виступів в Далмації годиться занотувати звіст-

ку з часопису “Il Dalmata”: “Панна Крушельницька була ідеальною Ельвірою в опері 

“Ернані”. Голос горячий, бурхаючий силою, а в техніці доведений до досконалості. Сама гра 

знаменита і гармонійна з особою співачки. Співала свій бенефіс і зробила з нього правди-

вий тріумф для себе. Оваціям не було кінця, а сцена замінилася у квітник з найгарніших 

цвітів. Вечер закінчився врученням брилянтів знаменитій артистці”. 

 В 1896 році артистка гастролювала в Трієсті, де виступала в театрі “Fenice” лише в од-

ній опері – “Сила долі” Дж. Верді. Тоді Крушельницька завоювала загальне визнання як іта-

лійських, так і зарубіжних критиків, а слухачі обдаровували артистку квітами, влаштовували 

овації на її честь і говорили про “нову зірку співу, що так яскраво засяяла на мистецькому 

небосхилі Апеннінського півострова і своїм пристрасним артистичним мистецтвом та незви-

чайно красивим і проникливим голосом зігріла атмосферу Адріатики”. Успіх опери був та-

ким великим, що на настійну вимогу слухачів її довелося повторити дев’ять разів! 

 Під час гастролей в Одесі в 1896-1897 рр. коронною партією Соломії Крушельницької 

стала Дездемона в опері “Отелло” Дж. Верді. Одеський часопис “Театр” зазначав: “Артистці 

особливо вдався останній акт, в якому вона з великою експресією виконала пісеньку про 

вербу (“Piangea cantando”). В тому ж акті знамените “Аве Марія” виконувала так чудово, що 

викликала хвилювання слухачів, які нагородили артистку бурхлвими оплесками”. 3 березня 

1897 року, на завершення гастролей в Одесі, відбувся бенефіс співачки також в опері 

“Отелло”. Відгуки про цю подію знаходимо у львівському часописі “Зоря” за 15 квітня: “А 

вже ж може нігде не витано і не прощано її так сердечно і одушевлено, як в Одесі. Оваціям, 

які виправила їй зібрана публіка, не було кінця”.  

 В Одесі артистка виступала і в ролі Елеонори в опері “Трубадур”, про що знаходимо 

відгуки в італійській пресі. “Синьйорина Саломея Крушельницька чудово виконала партію 

Елеонори; мало хто міг би зрівнятися з нею. Як завжди, її поява на сцені була зустрінута 

загальними оплесками. У каватині вона передала всю дивовижну красу свого голосу і над-

звичайну майстерність співу”. 

 30 грудня 1899 року відбувся блискучий виступ Соломії Крушельницької в Петербурзі 

на сцені Маріїнського театру в опері Дж. Верді “Бал-маскарад”. “Петербургский вестник” за 

1 січня 1899 року писав так: “[...] нова примадонна звертає особливу увагу на сценічну сто-
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рону образу, на сценічне відтворення, на жести, на костюм, не пропускаючи нічого, що мо-

же надати ролі правдивості і життєвості”. У цій виставі разом з Крушельницькою виступали 

Маттіа Баттістіні та Енріко Карузо. Основні ж лаври дістались українській співачці, а виступ 

Карузо був навіть розкритикований. У Петербурзі співачка успішно виступає і в опері 

“Отелло”, про що залишив відгук кореспондент часопису “Kraj”: “Минулої суботи (8 березня 

1902 р. – Д. Б.) відбувся бенефіс п. С. Крушельницької, співачки італійської опери. Артистка 

виступила в партії Дездемони. [...] Молитву з останньої дії п. Крушельницька виконала за-

хоплююче і повторила на наполегливе бажання публіки”. 

 Про виступи Соломії Крушельницької у Львові в квітні 1903 року в опері “Трубадур” 

Дж. Верді збереглись цікаві спогади її племінниці Ольги Шухевич: “В опері “Трубадур” Верді 

у четвертій дії публіка так шаліла від захоплення і так кричала “браво”, що арію тітка муси-

ла повторяти. В кінці опери викликали артистів багато разів, а тітці подарували квіти в ко-

шиках і вінки з кольоровими стрічками”. [4, 144] 

 

Висновки 

 Таким чином, виступи Соломії Крушельницької в операх Джузеппе Верді стали визна-

чним явищем в історії оперного виконавства. В них артистка зуміла не лише проявити свій 

талант, але й втілити новаторські задуми і мистецькі віяння ХХ ст. 
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ВАРШАВСЬКІ СЕЗОНИ В ОПЕРНІЙ КАР’ЄРІ СОЛОМІЇ КРУШЕЛЬНИЦЬКОЇ 

 

 Актуальність дослідження. Для  усього музичного світу кінця XIX – першої полови-

ни XX ст. Соломія Крушельницька стала символом досконалості і неперевершеності. Її не-

зрівняної краси лірико-драматичне сопрано діапазоном майже в три октави – воістину уніка-

льне явище в оперному мистецтві. Півтора столітній ювілей є тим часом, аби вкотре звер-

нутися до творчої постаті співачки і, можливо, заново прочитати історію її неймовірного 

життя, детальніше зупинитись на окремих віхах творчості.  

 Мета – охарактеризувати варшавські сезони в оперній кар’єрі Соломії Крушельниць-

кої. 

Основні результати дослідження 

 «Перед нами яскрава індивідуальність, а тому – цінний набуток нашої сцени», - такими 

захопленими словами польська театральна критика вітала появу на сцені Варшавської опе-

ри незрівнянної Salomei – Соломії Крушельницької.  

 Українська співачка родом із Тернопільщини приїхала до Варшави восени 1898 року 

на запрошення дирекції Великого театру у віці 26 років. Чотири театральні сезони (1898-

1902) Соломія Крушельницька – примадонна Великого театру у Варшаві. Дуже швидко здо-

була славу і пошану. Польські музикознавці і критики вважали її неперевершеною у всіх ви-

ставах, а тоді в її репертуарі було понад 30 опер. Її партнерами у цих виставах були артис-

ти Я.Королевич-Вайдова, Г.Гурський, А.Дідур, М.Баттістіні та інші. 

Проте, особливо цінували за блискуче виконання партій в операх «Галька» і «Графиня» С. 

Монюшка.  

 Для популярності С.Монюшка у Варшаві немало спричинився Юзеф Ходаковський. У 

час, коли Соломія прибула до Варшави, тутешня опера переживала період боротьби із за-

силлям на її підмостках «італійщини». Намагаючись модернізувати Великий театр, режисер 

Ходаковський ангажує на головні ролі відомих артистів, які б творили нове обличчя польсь-

кої опери. У цьому гроні – група вихідців з Галичини, поляків та українців, вихованців най-

шановнішого у Львові педагога співу, професора Валерія Висоцького. Ходаковський поба-

чив у Крушельницькій співачку з феноменальним голосом і вимріяними даними для ролі 

Графині в однойменній опері С.Монюшка, а як режисер, він вклав у постановку весь свій 

професійний досвід, і можна сказати, що шедевр Монюшка дістав гідне сценічне втілення. 
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Найчастіше, 76 разів, у Варшаві С.Крушельницька виконувала роль Графині. За одностай-

ним визнанням критики польська сцена не мала кращої виконавиці цієї ролі до Крушельни-

цької до і після неї.  

 Та роллю, завдяки якій примадонна назавжди увійшла в історію польського оперного 

мистецтва, була головна героїня однойменної вистави Галька. Злива схвальних рецензій 

на постановку опери класика польської музичної культури з панною Крушельницькою в го-

ловній ролі не вщухала впродовж чотирьох сезонів. Критик М.Бєрнацький підкреслював, що 

не так давно «Галька» була «попелюшкою» оперного репертуару і ставили її переважно то-

ді, коли з якихось причин виникала «діра» у розкладі вистав, а панна Крушельницька в пря-

мому розумінні цього слова відродила цю виставу.  

 Соломії Крушельницькій випала честь приймати участь у ювілейній 500-тій виставі од-

нієї з найкращих опер С.Монюшка – «Галька». Спектакль став грандіозною маніфестацією 

культурної самобутності польського народу, виявом тих висот, яких сягнуло національне 

мистецтво в умовах бездержавності. Вже задовго до анонсованої вистави варшавська пре-

са регулярно й детально розповідала про приготування й різноманітні урочистості. Газети 

описували сценарій вшанування пам’яті С.Монюшка і про фінансову підтримку зубожілої 

родини, писали, що примадонна сама розповсюджуватиме квитки на найкращі місця у теат-

рі. Преса не шкодувала схвальних оцінок шляхетній співачці, яка незадовго перед ювілеєм 

відвідала першу виконавицю роді гальки Валерію Ростовську. Стаття під заголовком «Для 

першої Гальки», була надрукована у «Kurier Warszawski» і містила такий матеріал: 

«Примадонна нашої опери Соломія Крушельницька, яка тепер чарує публіку і заслужено 

збирає лаври тріумфів, одна з перших зацікавилася долею старої виконавиці Гальки. Най-

талановитіша і визнана всіма Галька вчора поспішила до притулку св.Францішка. щоб відві-

дати Валерію Ростовську. Зустріч у притулку цих двох артисток: зірки, що згасла, із зіркою, 

що тепер яскраво світить, - була такою хвилюючою, що присутні ніколи не забудуть сліз, 

викликаних тією сценою. Крушельницька щиро полюбила виконавицю Гальки і запросила її 

на сьогоднішню ювілейну виставу опери до своєї ложі. Перша Галька прийняла це запро-

шення з подякою. Публіка, що сьогодні буде присутня на вечірній виставі «Гальки», поряд із 

прославленою теперішньою виконавицею ролі Гальки побачить також співачку-ювілярку, 

якій доля судила на сімдесят п’ятому році життя подивитися п’ятсоту виставу славнозвісної 

опери Монюшка. Незалежно від цього по-справжньому доброго і товариського вчинку Кру-

шельницька надіслала вчора до редакції кур’єра 50 карбованців для вказаної нами мети: 

поліпшити якоюсь мірою життєві умови Валерії Ростовської. Вчора з самого ранку до конто-

ри кур’єра почали надходити перші грошові внески, призначені на забезпечення їй у приту-

лку св.Францішка Салезі хоча б пристойного помешкання, окремої платної кімнатки». [4, 

47].  

 Власне абсолютна позаконкурентність С.Крушельницької як примадонни не в останню 

чергу спричинила ту нездорову моральну атмосферу, що змусила співачку залишити Вар-

шаву. Починаючи з лютого 1900 року у пресі з’являються публікації, які представляють її як 
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«зіталійщену» артистку, яка з погордою ставиться до польського репертуару та варшавсь-

кого глядача. Плітки й пересуди , поширювані в певних колах Варшави, отруювали життя 

великої співачки. Дослідник життя і творчості С.Крушельницької Ігор Герета вважав винува-

тцем її цькування шовіністичні середовища, які були незадоволені тим, що найпопулярніша 

співачка опери – українка, яка не приховувала свого українського походження, а навпаки, 

де тільки могла, підкреслювала його. Не відкидаючи цілком думки про те, що національні 

стереотипи для певних «герметичних» середовищ могли бути одним із мотивів неприязні 

до примадонни-українки, все ж можна припустити, що важливим чинником «спланованої 

акції» була банальна артистична заздрість. Вистави за участю примадонни 

С.Крушельницької приносили доходи значно більші, аніж ті, де головні ролі виконували її 

конкурентки. Ще у ті дні, коли скандал тільки розгорався, головний режисер театру писав 

примадонні, що «в цій справі» вбачає «жіночу руку». 

 На свій захист Соломія Крушельницька у листі до Антонія Сигетинського пише: 

«Звернення до варшавської преси я не вважаю доречним, бо для цього у мене немає ні-

яких прав. Але я думаю, що в приватні руки можу передати протест проти безглуздих плі-

ток, що стали основою для написання цілих статей та злісних газетних інсинуацій».  

1. Неправда, що я маю якесь відношення до виключення з репертуару опери 

«Мазепа». Хоч я і не носилася з тією оперою, як деякі рецензенти, але свою роль ви-

конувала добросовісно... 

2. Неправда, що я висловлювалася негарно про твори Монюшка і не хотіла співати в 

його операх. Навпаки, я – велика поклонниця композитора і глибоко відчуті мною об-

рази в «Гальці» і «Графині» свідчать про це досить переконливо... 

3. Неправда, що я принципово не хотіла співати «Гоплани» – не співала тільки тоді, 

коли була хвора. З Желенським мене зв’язують товариські відносини і я сама запропо-

нувала дирекції відновити його оперу на весну, але ставити її треба було тільки раз 

або, принаймні, не більше двох разів на тиждень, бо роль Балладини надзвичайно 

втомлююча і драматична...  

4. Неправда, що я не хотіла співати «Лівію» Носковського ... а коли мені щось не подо-

бається, то хвалити не можу... 

5. Неправда, що я вимагала підвищення платні... Не відповідає дійсності також сума 

мого заробітку, приведена в одній з газет: там вона майже подвоєна, очевидно, з пев-

ною метою...[1, ч. ІІ, 338]. 

 І все ж таки, аби поставити всі крапки на «і» С.Крушельницька опублікувала у щоден-

ній варшавській газеті «Kurier Warszawski» відкритого листа, в якому читаємо: 

«Національність мою знають усі, я її не змінювала і ніколи не зміню, незважаючи на те, що 

підлизування й ставання під прапори сильніших іноді приносять вигоду. Варшаві впродовж 

мого річного тут перебування я вдячна за великий сценічний досвід під чудовим керівницт-

вом теперішньої дирекції та винятково талановитого режисера опери Юзефа Ходаковсько-

го, якого я дуже поважаю і завжди поважатиму. Варшавську публіку вважаю більш музич-
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ною та артистичною порівняно з багатьма іншими...» [2, 15]. Воістину гідна відповідь дочки 

українського священика!  

 Доброзичливців, справжніх шанувальників таланту актриси було набагато більше, 

аніж заздрісників. Ось декілька спогадів сучасників. «Коли улюблениця варшавської публіки 

назавжди залишила Польщу – при обставинах для мене загадкових (здається, внаслідок 

непорозумінь на основі національних проблем, викликаних якимось висловом Крушельни-

цької як представниці українського народу), - моя мати сильно вболівала і засмутилася,»- 

спогади Габріеля Карського із книги «В затуманеному дзеркалі». [1, 106].  

 Відома польська оперна співачка Яніна Королевич-Вайдова у книзі «Sztuka i zycie. Moj 

pamietnik» подає цікавий образ стосунків, які були в середовищі оперних театрів і різних 

взаємних напружень і конфліктів, які не можна уникнути у світі людей щедро обдарованих 

талантом, капризних, амбітних і дивних, і в додатку займаються мистецтвом. Ті конфлікти 

мають різне оточення, напругу і свою історію.  

 Пані Королевич Вайдова пише, що коли С.Крушельницька після закінчення своїх ви-

ступів залишила Варшаву, поїхала до Галичини і звернулася до українських націоналістич-

них організацій віддаючи їм зароблені в Польщі гроші на українську пропаганду от тоді Вар-

шава мала великий жаль до неї, що вона так віддячилась. «Однак я вважаю, що польське 

суспільство не мало рації – насправді Крушельницька була родовитою українкою, дочкою 

руського пароха у селі Біла, що біля Тернополя; була вихована в дусі і в усіх традиціях сво-

го народу. З польськості мала тільки стільки, що знала мову, але в ті часи в Малопольщі всі 

українці говорили так само добре польською як і українською» [8, 63].  

 Упродовж чотирьох років напруженої професійної праці у Варшаві, С.Крушельницька 

залишилася вірною своїй заангажованості в українське громадянське життя Співачка регу-

лярно листувалася з Михайлом Павликом, фінансово підтримувала Радикальну партію, до-

фінансовувала видання львівського часопису «Будучність», стежила за суспільними подія-

ми у її рідному краї. 

 

Висновки  

 Підводячи підсумок під цим стислим оглядом майже чотирирічного перебування 

С.Крушельницької на сцені Великого театру у Варшаві, варто навести слова вже згадува-

ного А.Сигетинського: «Крім Вас на нашій сцені артистів більше не бачу» [2, 15].  

У наші дні приграми вистав Варшавського Великого театру вміщують портретні фото при-

мадонни, яка прикрашала найбільшу польську сцену ,skmit сто літ тому.  
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ДИСКОГРАФІЯ СОЛОМІЇ КРУШЕЛЬНИЦЬКОЇ У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 

 

 Актуальність дослідження. Винайдення звукозапису на рубежі XІX-XX століть сут-

тєво розширило комунікаційні можливості музичного мистецтва – слухачі отримали змогу 

знайомитися із творчістю виконавців за допомогою фізичних носіїв інформації – грамофон-

них платівок, пізніше – аудіокасет та компакт-дисків, навіть в умовах, коли фізична присут-

ність виконавця неможлива. Розвиток мережі Інтернет на рубежі XX-XXI століть мав ще бі-

льший вплив на комунікаційні можливості мистецтва – ознайомлення з творчістю виконав-

ців стало можливим через мережу Інтернет без опосередкування фізичними носіями інфор-

мації. В умовах катаклізмів XXI століття, таких як пандемія COVID-19 та військові дії агреси-

вних держав, Інтернет нерідко стає єдиним доступним джерелом інформації. За таких умов 

розміщення у мережі Інтернет звукозаписів провідних українських виконавців, до грона яких 

ми безумовно відносимо і Соломію Крушельницьку,  набуває виключної актуальності. 
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 Мета – проаналізувати дискографію Соломії Крушельницької у мережі інтернет та си-

стематизувати інформацію не тільки про грамплатівки, але й їх оцифровані копії, доступні в 

мережі Інтернет. 

 

Основні результати дослідження 

 Дискографію С. Крушельницької вже досліджували С. Максимюк [1], частково 

В. Шульгіна [5] і інші автори, втім на сучасному етапі важливо систематизувати інформацію 

не тільки про грамплатівки, але й їх оцифровані копії, доступні в мережі Інтернет. Таку спро-

бу представлено в нашій роботі. 

 Джерельною базою нашого дослідження є міжнародна база даних Discogs.com [2] та 

онлайн-платформа YouTube, зокрема списки відтворення каналу Музею С. Крушельницької 

«Співає Соломія Крушельницька. Пісні, романси. Записи 1903-1928.» [3] та «Співає Соло-

мія Крушельницька. Записи 1951 р.» [4]. Результатом дослідження є таблиця нижче. У таб-

лиці представлено назви творів, рік запису («?» означає розбіжність інформації в різних 

джерелах),  лейбл («GCR» --– Gramophone Concert Record, «Ft» – Fonotipia, «С» – Colum-

bia, «Л» – записи на магнітну стрічку у Львівській консерваторії ім. М. Лисенка), мову вико-

нання (it – італійська, pl – польська, uk – українська, * - мова виконання не є мовою оригіна-

лу) та супровід («ф-но» – під фортепіано, «орк.» – під оркестр). Для бази даних 

«Discogs» (D) та дослідження С. Максимюка (М) вказується наявність згадки про запис («+» 

або «–»), для YouTube (YT) – посилання на запис (знаком «+» виділено записи на каналі 

Музею C. Крушельницької).  

Таблиця 1. Дискографія С. Крушельницької  

Запис Рік Лейбл Мова Супр. D M YT 

Дж. Пуччіні. Арія «Vissi d'arte» з 

опери «Тоска» 

1902 GCR it ф-но + + [1]+ 

Е. Гріг. Пісня Сольвейг 1902 GCR pl* ф-но + + [2]+ 

Ф. Каранта. «Lasciali dir tu 

m’ami». 

1902 GCR it ф-но + + [3]+ 

C. Монюшко. «Zbudzić się z 

łudnych snów» з опери 

«Графиня». 

1902 GCR pl ф-но + + [4] 

С. Монюшко. Арія Гальки з од-

нойменної опери. 

1903 GCR pl ф-но + + [5]+ 

І. Я. Падеревський «Piosnka 

dudarza» op.18 №3 

1903 GCR pl ф-но + + [6] 

А. Каталані. Арія «Ne andrò lon-

tana» з опери «Валлі» 

1906 Ft it ф-но + + [7] 

А. Бойто. Арія «L'altra notte» з 

опери «Мефістофіль» 

1906/

03? 

Ft it ф-но + + [8] 
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Дж. Верді.  Арія «Pace mio dio» 

з опери «Сила долі» 

1906 Ft it ф-но + + [9] 

Ф. П. Тості Ti rivedrò...!  1906 Ft it ф-но + + [10]

+ 

Е. Оддоне. "Capelli d’oro". 1906 Ft it ф-но + + [11]

+ 

А. Каталані. Арія «Da che tutta» 
з опери «Лорелея» 

1906

/09? 

Ft it орк. + + [12]

+ 

Дж. Пуччіні. Арія «Un bel di 

vedremo» з опери «Чіо Чіо Сан» 

1906

/09? 

Ft it орк. + + [13]

+ 

Ф. Чілеа. Арія Io son l'umile an-

cella з опери «Адріана Лекув-

рер» 

1906 Ft it ф-но + + [14]

+ 

Р. Ан. «Si mes vers avaient des 

ailes» 

1906 Ft ? ? + + - 

Ф. Каранта. «Si dice» 1906 Ft it ф-но + + [31] 

Дж. Верді. Арія «Ritorna vinci-

tor» з опери «Аїда». 

1907

/09? 

Ft it орк. + + [15]

+ 

Е. Гріг. Пісня Сольвейг 1908 Ft it ф-но - + [31] 

Р. Вагнер. Арія «Ho jo to ho» з 

опери «Валькірія»  

1909

/12? 

Ft it* орк. + + [31] 

Р. Вагнер. Арія «Tanto Fu Triste» 

з опери «Валькірія»   

1909

/12? 

Ft it* орк. + + [16]

+ 

Ф. Чілеа. Арія «Poveri Fiori» з 

опери «Адріана Лекуврер» 

1909

/12? 

Ft it орк. + + [17] 

Дж. Мейєрбер. Арія «Di qui si 

vede il mar...» з опери 

«Африканка» 

1909

/12? 

Ft it* орк. + + [18] 

Дж. Мейєрбер. «Quei soavi con-

certi...» («Африканка») 

1909 Ft ? ? - + - 

«Ой, летіли білі гуси»  1927 С uk орк. + + [26]

+ 

«Ой, де ти ідеш, де ти поідеш» 1928 С uk ф-но   + [22]

+ 

«Через сад виноград» 1928 С uk орк. + + [21]

+ 

«Вівці мої вівці» 1928 С uk орк. + + [23]

+ 

«Вівці мої вівці» (обробка – 

Р. Сімович) 

1951 Л uk ф-но - - [24]

+ 
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 Отже, відома на сьогодні дискографія С. Крушельницької включає 38 записів 36 різних 

творів, з яких на YouTube станом на 3 вересня 2022 доступно 36, тобто майже всі, щоправ-

да більшість із них стали доступними лише у 2020-21 роках, чимало з них – завдяки діяль-

ності Музею С. Крушельницької у Львові. Із 36 доступних записів 17 виконано італійською 

мовою, 15 – українською і 4 – польською. В більшості випадків це мова оригіналу, але в 4 

випадках – переклад (3 італійською і 1 польською), причому «пісня Сольвейг» записана в 

двох різних перекладах: ця обставина спростовує поширений міф про те, що вокальна му-

зика має виконуватися буцім-то лише мовою оригіналу і ніяк інакше. 26 записів виконано з 

фортепіанним супроводом (усі записи до 1907 і 1951 року) і 10 – з оркестровим. Українська 

музика, на жаль, представлена лише обробками українських пісень, причина чому, на нашу 

думку, полягає у колоніальному становищі України за часів життя співачки. Разом з тим, 

привертає увагу вибір співачки на користь вишуканих сучасних (на момент запису) обробок 

пісень. Також привертає увагу, заслуговує на глибоку повагу і має стати прикладом для на-

слідування виконавцями наступних поколінь цілковита відсутність у дискографії співачки 

записів російською мовою та записів радянсько-комуністичної тематики. 

 

«Ой, летіли білі гуси»  1927 С uk орк. + + [26]+ 

«Ой, де ти ідеш, де ти поідеш» 1928 С uk ф-но   + [22]+ 

«Через сад виноград» 1928 С uk орк. + + [21]+ 

«Вівці мої вівці» 1928 С uk орк. + + [23]+ 

«Вівці мої вівці» (обробка – 

Р. Сімович) 

1951 Л uk ф-но - - [24]+ 

«Зажурилась Бідна Дівчинонь-

ка» (С. Людкевич) 

1951 Л uk ф-но + - [31] 

«Закувала Зозулень-

ка» (А. Штогаренко) 

1951 Л uk ф-но + - [31] 

«Катерино, засвіти-

нo» (Р.Симович) 

1951   uk ф-но - - [25]+ 

«Ой, гиля білі гуси» (А. Солтис) 1951 Л uk ф-но - - [28]+ 

«Ой є в лузі калина» (М. Колесса) 1951 Л uk ф-но - - [19]+ 

«Ой, зацвіла червона кали-

на» (Б. Лятошинський) 

1951 Л uk ф-но + - [31] 

«Ой попід гай зелененький брала 

вдова льон дрібнень-

кий» (Л. Ревуцький) 

1951 Л uk ф-но - - [20]+ 

«Ой, там на горі малювали маля-

рі» (Я. Ярославенко) 

1951 Л uk ф-но - - [27]+ 

«Про ніженьки» (C. Людкевич) 1951 Л uk ф-но - - [29]+ 

«Родимий Краю» (В. Матюк) 1951 Л uk ф-но + - [30]+ 
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Висновки 

 Таким чином, проведене дослідження свідчить про те, що шанувальникам творчості 

С. Крушельницької вдалося провести надзвичайно важливу для наступних поколінь музика-

нтів роботу із оцифрування та публікації її записів у мережі Інтернет. Разом з тим вбачаєть-

ся доцільним дослідити наскільки широко в Інтернеті представлена дискографія інших про-

відних українських виконавців минулої епохи.   
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ЗНАЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПІСНІ У ТВОРЧОСТІ СОЛОМІЇ КРУШЕЛЬНИЦЬКОЇ 

 

 Актуальність дослідження. Незважаючи на те, що видатну українську співачку Со-

ломію Крушельницьку часто називали «громадянкою світу» (враховуючи те, що багато ро-

ків Соломія Амвросіївна провела за межами Батьківщини), українські твори займали вагому 

частину в житті та творчості співачки, бо була вона, насамперед, українкою і сама завжди 

це підкреслювала. 

 Мета – дослідити особливості добору творів українських авторів і народних пісень до 

репертуару С. Крушельницької. 

 

Основні результати дослідження 

  «Вагнерівська примадонна» ХХ століття. Найвидатніша співачка світу, яка чарувала 

слухачів чотирьох континентів світу, яка була однією з п’яти найвідоміших співаків свого ча-

су, виступати з якою на одній сцені прагнули славетні Федір Шаляпін, Енріко Карузо, Тітто 

Руффо. Вродлива жінка з величезним талантом і неперевершеним голосом, який полонив 

Європу і Південну Америку і залишався в пам’яті тих, хто її слухав, назавжди. Її співом захо-

плювалися в Австрії, Алжирі, Арґентині, Бразилії, Єгипті, Іспанії, Італії, Канаді, Німеччині, 

Польщі, Португалії, Росії, США, Франції, Чилі та інших країнах. «Найпрекрасніша і найчарів-

ніша Батерфляй», «незабутня Аїда», «найчарівніша Чіо-Чіо-Сан», «неповторна Галька», 

«єдина в світі Джоконда», «ідеальна Брунгільда», «найпрекрасніша Соломія», «вражаюча 

Валькірія», «виняткова Лорелея»… За свідченням тогочасної преси світу, майже в кожній 

ролі вона була  неповторною, а в багатьох лишається й досі неперевершеною. Символ ук-

раїнської опери, української музики, українського мистецтва. Все це – Соломія Крушельни-

цька. 

 Творчість Соломії Крушельницької мала величезний вплив на розвиток вокального  

мистецтва в усьому світі, а її ім’я золотими літерами вписане в історію світової опери. Ця  

чарівниця здобула широке визнання навіть в Італії — батьківщині бельканто. 

 Світове визнання вона здобула своїм унікальним лірико-драматичне сопрано із широ-

ким діапазоном у три октави зі специфічним «оксамитовим» тембром та блискучою актор-
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ською грою. 

 Голос співачки — за визначенням італійських критиків — абсолютне сопрано широкого 

діапазону, якому  притаманні привабливість і специфічний чарівний оксамитовий тембр. Він 

сильний, запальний, звучний і співучий.  

 Всебічно обдарована й освічена, сповнена високого артистичного чуття і шляхетності, 

Соломія Крушельницька розмовляла й співала українською, польською, російською, італій-

ською, іспанською, французькою, німецькою й англійською мовами.  

 І куди б не закинула її доля, Соломія завжди і всюди підкреслювала, що є українкою, і 

свої концерти завершувала задушевним і натхненним виконанням рідних українських на-

родних пісень, часто у власному фортепіанному супроводі.  

 У її виконанні у 1903 р. українська пісня вперше прозвучала в концерті першого сезону 

щойно створеної Львівської філармонії. Крім творів західноєвропейської класики співала 

Лисенка: «Ой одна я, одна», «Якби мені, мамо, намисто», «Дощик», народну пісню «Ой ти, 

місяцю-зоре», а понад програму - «Зажурилася удівонька», «Тихо Дунай воду несе», «А хто 

йде? Кум до куми». Про цей концерт у газеті «Руслан» рецензію написав А. Вахнянин 

(підписався ініціалами Н. В.). 

 Соломія Амвросіївна завжди підкреслювала своє походження – на біс виконувала тіль-

ки українські пісні, хоча і вміла співати 8-ма мовами! Ні слава, ні тріумф ніколи не заважали 

їй підтримувати тісні зв’язки зі своєю Батьківщиною, рідним народом, з передовими діячами 

української культури – Іваном Франком, Михайлом Павликом, Лесею Українкою, Миколою 

Лисенком, Ольгою Кобилянською та іншими. 

 У листопаді 1899 року Крушельницька виступала перед родиною російського царя Ми-

коли ІІ в маєтку Скреневіцах коло Варшави. Співала виключно італійською та українською 

мовами. Вона завершила виступ виконанням українських народних пісень. На запитання 

царя, якою мовою вона співала, з гідністю відповіла: “Це пісні мого народу, українського на-

роду”. Коли цар попросив заспівати російською - відмовила, з гордістю заявивши, що украї-

нка і може співати досить українських народних пісень.  

 Де б не жила С. Крушельницька, вона ніколи не забувала про свою рідну землю, зав-

жди залишалась вірною українській національній ідеї, жваво цікавилась громадсько-

політичним і культурним життям України. Вона часто приїздила до Львова, подорожувала 

містами і селами Галичини, давала концерти, зокрема на різні благодійні цілі. У 1939 р. во-

на повернулася на батьківщину і прожила тут свої останні 17 років життя, працюючи до са-

мої смерті у Львівській консерваторії. 

 За свідченням численних критиків і авторів спогадів про Крушельницьку, її сольні кон-

церти проходили з такими ж небувалими тріумфами, як і виступи на оперній сцені. Відомий 

американський музичний критик Дж. Дюваль, писав: «З моменту її появи на сцені в уяві слу-

хачів виникають найкращі асоціації та образи. Кожна проспівана фраза має глибокий зміст, 

кожний рух артистки коректний і красивий. Вже сам вигляд її милує зір, приносить естетич-

не задоволення… Голос свій співачка використовує тільки для передачі змісту твору і ніко-
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ли заради суто вокальних ефектів. Крушельницька виконує твір з такою експресією і точніс-

тю, що ще довго після концерту ми не можемо забути її голосу і залишаємося під впливом 

музики». 

 У виконанні Крушельницької вражала природжена інтелігентність, якась особлива ку-

льтура звуку у передачі найніжніших відтінків людських почуттів. Соломія перевтілювалася, 

відриваючись від буденної дійсності, і слухачів переносила туди, про що співала. То була 

артистичність в якомусь найвищому розумінні. 

 Мабуть, ще з дитинства, співаючи у батьковому сільському хорі, в Тернопільському 

хорі «Руської Бесіди», Соломія відчула і зрозуміла, що має здійснювати свою просвітницьку 

місію засобами музичного мистецтва.  

 У С. Крушельницької був колосальний репертуар: 63 партії з 61 опери, сольні номери з 

творів кантатно-ораторіального жанру, численні камерно-вокальні твори, обробки народних 

пісень. Сьогодні основними джерелами вивчення репертуару співачки є спогади її сучасни-

ків, рецензії в тогочасній преси, афіші, програмки концертів, а також звукозаписи. Першу 

спробу зібрати і систематизувати твори, які виконувала Соломія Крушельницька, зробив П. 

Медведик. Видано нотну збірку, до якої увійшла частина народних пісень з її репертуару, є 

стаття О. Смоляка, присвячена пісням села Біла, які співала С. Крушельницька.  

 Співачка завжди включала в свої програми українські народні пісні, які безмірно люби-

ла ("Ой, де ти ідеш", "Через сад-виноград", "Вівці мої, вівці", «Весільні співанки», «Ой, гиля, 

білі гуси», «Ой, летіла зозуленька», «Ой, там на горі зозуленька», «Ой, там на горі малюва-

ли малярі», «Через сад», весільні ладканки з Поділля "Ой, летіли білі гуси"). Вона блискуче 

виконувала твори українських композиторів: Лисенка, С. Людкевича ("Зажурилася бідная 

удівонька"), О. Нижанківського (Ой в полі садок»), А. Вахнянина, Д. Січинського, М. Верби-

цького, С. Воробкевича, М. Гайворонського, В. Заремби, В.Матюка («Цвітка дрібная»), 

Я.Ярославенка, Я.Лопатинського («В неділеньку вранці»), Г.Топольницького. Улюбленим її 

твором був романс Січинського «Бабине літо».  

 В її репертуарі була українська музика різних жанрів. Вона виконувала головні партії в 

українських операх «Купало» A. Вахнянина, «Різдвяна ніч» М. Лисенка, «Запорожець за Ду-

наєм» П. Гулака-Артемовського (1900 р. приїхала до Львова і на сцені театру Скарбка спі-

вала в цій опері разом з О. Мишугою), співала сольні та ансамблеві фрагменти з опер Ли-

сенка «Утоплена», «Чорноморці», з «Підгорян» М. Вербицького та «Вечорниць» П. Ніщин-

ського. Виконувала сольні партії в хорових і вокально-симфонічних творах українських ком-

позиторів (у кантатах «Б’ють пороги» М. Лисенка та «Хустина Г. Топольницького). 

 Творчість Крушельницької неабияк пов'язана з іменами Шевченка та Лисенка -  відо-

мими українськими геніями. Сучасники співачки вважали, що вокальна інтерпретація С. 

Крушельницької найкраще виражає красу поезії Шевченка і музики Лисенка. Василь Барвін-

ський у спогадах про Соломію Крушельницьку писав, що завдяки своїм вокальним принци-

пам та свідомій патріотичній позиції “… могла співачка осягнути виконням тих, на перший 

погляд, скромних і не на зовні ефектовних для виконавця, зате так багатих і теплих в усій 
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широкій скалі почувань української душі – солоспівів М. Лисенка до Шевченкового 

“Кобзаря” – ту найкращу, сміло можна сказати, ідеально-досконалу традицію виконання 

творів Лисенкової музи!” 

 У Соломії Крушельницької дорога до Шевченка  розпочалася з рідного дому, народної 

пісні, подільської природи. У родині Крушельницьких “Кобзар” Тараса Шевченка був у осо-

бливому пошануванні, тут його не лише читали, знали напам’ять – він впливав на форму-

вання світогляду дітей. Тому й закономірно, що з юних літ Соломія Крушельницька була 

знайома з творчістю поета і впродовж усього життя популяризувала її. “З “Кобзарем” Шев-

ченка Соломія не розлучалася”, – згадувала у спогадах сестра співачки Олена. У листі з 

Мілану до Михайла Павлика, який періодично надсилав молодій співачці літературу, писа-

ла, що “Кобзар“ має, а “за “Офорти Шевченка” красненько Вам дякую, ладні се речі…”.  

 На початку свого творчого шляху студентка консерваторії Галицького музичного това-

риства Соломія Крушельницька стає членом Товариства “Львівський Боян”, на концертах 

якого завжди звучали твори українських композиторів, зокрема до текстів Тараса Шевчен-

ка.  

 В англомовній та україномовній періодиці публікувалися відгуки на цикл концертів, 

присвячених 67-ій річниці пам’яті Тараса Шевченка. Соломія Крушельницька своїми висту-

пами у США та Канаді не лише віддала належну шану Генієві України, але також прилучи-

лася, – як писала преса, – “до здвигнення Йому пам’ятника на вільній американській зем-

лі.” Адже, частина доходу з усіх Шевченківських заходів призначалася на спорудження па-

м’ятника Кобзареві у Йью-Йорку. 

 Натхненна музою великого Кобзаря, Соломія Крушельницька впродовж усього життя 

на високому професійному рівні репрезентувала і популяризувала музичну культуру свого 

народу в широкому світі, зробивши неоціненний внесок у духовну скарбницю усього людст-

ва. 

 Своє перше серйозне “хрещення” у співі юна Соломія Крушельницька отримала у 

1883 р., виконавши солоспів М. Лисенка до слів Т. Шевченка “На вгороді коло броду” на 

концерті, що відбувся у Тернополі на честь Кобзаря. У репертуарі Соломії Крушельницької 

було 14 вокальних творів українських композиторів на вірші Тараса Шевченка. Серед них 

найбільш чисельно представлені композиції Миколи Лисенка, а саме: “Зацвіла в долині че-

рвона калина”, “І багата я, і вродлива я”, “Нащо мені чорні брови”, “Ой люлі, люлі, моя ди-

тино”, “Ой одна я, одна”, “Садок вишневий коло хати”, “Якби мені, мамо, намисто”, “На вго-

роді коло броду”, “Ой у полі могила”, “Туман, туман долиною”. Символічно, що у програмі 

одного з останніх концертів професора Львівської консерваторії Соломії Крушельницької (8 

червня 1946 р.) також звучав солоспів до слів Тараса Шевченка “Якби мені, мамо, намис-

то” М. Лисенка. 

 Як зазначалося у газеті "Діло" (1895): "Українська громада досі, мабуть, ще не чула 

кращої інтерпретації наших пісень народних і Лисенкових (котрі уважати треба лиш підне-

сенням до висоти артистизму народної творчості), як її подає нам С.Крушельницька. У від-
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співанні нею пісні "Ой одна я, одна" зрозуміли ми цілу красу і силу Шевченкової лірики, 

увесь чар і глибину Лисенкової музики", бо ж співачка віддала пісню з таким гарячим почут-

тям і артистичним натхненням, що очарувала всіх і до сліз зворушувала".  

 З класиком української музичної культури Миколою Лисенком Соломія листувалася 

багато років, він написав для неї три незабутні романси («Не забудь юних днів», «Хіба тіль-

ки рожам цвісти?», «Я вірую в красу»). Він зробив для неї і декілька обробок українських пі-

сень, які Крушельницька виконувала блискуче. 

 Племінниця та учениця С. Крушельницької О. Бандрівська у спогадах «Слово про мою 

улюблену вчительку» писала, що співачка знала всі солоспіви та опери М. Лисенка, а також 

збірку його народних пісень, знала всіх галицьких композиторів, а від 1940 р., коли прожи-

вала у Львові, вивчала твори українських радянських композиторів. Бандрівська писала, що 

Крушельницька виконувала народні пісні «своєрідно, дуже пластично, ясно фразуючи, пов-

нокровно, з душею, де треба - з гумором, де - з легкою іронією». Більшості пісень навчила-

ся безпосередньо від селян, але їхній спосіб співу вона не імітувала. «Виконувала народні 

пісні у своїй, так би мовити, обробці, і вони справляли на слухачів величезне враження». 

Про це свідчать спогади всіх, хто чув її виконання. Кожна, навіть найпростіша пісня, става-

ла в її інтерпретації драматичною сценкою. Згадуючи про один з концертів (на користь буді-

вництва українського театру) М. Яцків писав: «Більше півсотні літ минає, а я все чую Лисен-

кову пісню у виконанні Крушельницької «Ой одна я, одна». З такою силою, з такою прав-

дою, з такою майстерністю - я не знаю, коли ще хтось проспіває цю глибоко драматичну пі-

сню».  

 Станіслав Людкевич залишив свої спогади про враження, яке справило на нього вико-

нання С. Крушельницькою народних пісень. «Можна було бачити, - писав він, - як артистка 

тоді перевтілювалася: вона, здавалося, забувала про свою велику славу, про свої успіхи на 

столичних сценах і цілковито переносилася в середовище рідного села. Співала ті пісні в 

своїй обробці, навмисне так, як збереглися вони в її душі ще з дитячих років. Краса, навіть 

своєрідна примітивність окремих пісень робили їх надзвичайно оригінальними». 

 Ярослава Музика, яка гостювала у Віареджо, мала змогу неодноразово чути народні 

пісні, які С. Крушельницька співала у вузькому колі рідних і друзів. «Співає охоче, натхнен-

но. Одна пісня, друга. Вони все більше беруть, за душу, заводять у якесь особливе царство 

піднесеної туги, ясного трагізму, моління до рідної землі. Це ті народні пісні, в яких Соломія 

завжди знаходила затаєний лише для неї нюанс, натяк, ледь вловимий поворот думки». 

 Програму останнього концерту співачки 1949 року складали, за винятком двох творів, 

українські народні пісні в обробці українських композиторів - сучасників співачки. Напевно 

"відповідні органи" не здогадувалися, що жартівлива пісня "Ой, там на горі" була опубліко-

вана свого часу у збірнику стрілецьких пісень, а то б вона точно не прозвучала на концерті 

далекого 1949 року... Припускаємо, що пісня "Ой, там на горі" була популярною в середови-

щі січових стрільців, оскільки упорядник збірника композитор Ярослав Ярославенко вніс її 

до цієї збірки. 
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 Спеціально для Соломії Крушельницької талановитий український композитор, хоро-

вий диригент, педагог, священик, громадський діяч Остап Нижанківський створив солоспів 

«І молилася я» на вірші Олександра Кониського, який вона залюбки виконувала, чудову лі-

ричну сцену, глибоко емоційну й чутливу, справжню «сповідь нещасної жінки» до своїх кон-

цертних програм.  

 Він був відомий у артистичних колах як палкий прихильник стилю Миколи Лисенка та 

продовжувач його традицій. У вокальній та хоровій творчості Остапа Нижанківського пере-

важають сильні драматичні почуття, різкі контрасти, інтенсивна гра барв. Саме тому йому 

були такими близькими вірші Тараса Шевченка, на які він створив справжні вокальні 

«перли» — солоспіви «Вітер в гаю нагинає» та особливо — «Минули літа молодії». 

 З першого року навчання у консерваторії Соломія Крушельницька стала солісткою хо-

ру «Боян», очолюваного О. Нижанківським. У концертах цього колективу, що тривали аж до 

1914 р , співачка часто була першою виконавицею романсів М. Лисенка, О. Нижанківського, 

Я. Лопатинського, Д, Січинського. 

 У травні 1919 року Остап Нижанківський був заарештований польською окупаційною 

владою й розстріляний у Стрию польським офіцером без будь-якого звинувачення й підс-

тав. Вина його була лише одна: він був українцем і писав для українського народу свою му-

зику. 

 

Висновки 

 Соломія Крушельницька, яка все життя мріяла про те щоб українську музику знали у 

світі, виконала свою просвітницьку місію. Вона реалізувала своє призначення на Землі з 

наполегливістю сильних, цілеспрямованістю завзятих – прийшла, навчилась, перемогла.  

 Українська співачка відіграла величезну роль у розвитку вокального мистецтва в усьо-

му світі. Соломія Крушельницька була першою і найактивнішою пропагандисткою в Європі, 

Африці й Америці українських народних пісень, творів вітчизняних композиторів.  

 Соломія Крушельницька всією душею вболівала за культурний розвиток свого народу, 

мріяла про створення української опери, українського університету. Вона постійно і невтом-

но пропагувала рідну українську культуру, вбачаючи в цьому свою місію, і це великою мі-

рою позначилося на її репертуарі, особливо камерному. Твори українських композиторів та 

українські пісні вона виконувала протягом усього життя. 

 Прослухавши українські пісні у виконанні Крушельницької, можна пересвідчитися в то-

му, якою вона була видатною камерною співачкою. Навіть при всій недосконалості записів 

вражає глибоке проникнення у стиль української музики, в образно-емоційний світ кожної 

пісні, хвилююча щирість та проникливість. Головна увага спрямовується на донесення до 

слухачів змісту твору, виразного музичного інтонування кожної фрази, кожного нюансу сло-

весного тексту. Як стверджували всі, хто чув спів С. Крушельницької, - не залежно від того, 

чи в оперних виставах, чи в концертах камерної музики, - перш за все вона була геніальною 

актрисою. 
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 Вона прославила Україну та українську пісню на весь світ. За оцінками критиків, успіх 

Крушельницької на оперних сценах був нічим іншим, як визнанням української музики та 

вокального мистецтва. Численні твори українських авторів та народні пісні в її майстерній 

інтерпретації звучали на концертних сценах різних континентів. «Своїми успіхами на вели-

ких оперних сценах світу, – якось сказала Соломія Амвросіївна, – я завдячую своєму рідно-

му співучому народові, його невмирущій пісні-чарівниці. Це вона мене вивела на широку 

дорогу мистецтва». І співачка гідно репрезентувала і популяризувала у широкому світі гли-

боку, проникливу, сповнену величної героїки і високого ліризму українську пісню. Соломія 

Крушельницька співала гімн рідному краю і за це їй сьогодні наша шана і хвала. Своїм спі-

вом вона несла в світ культуру України, дочкою якої залишалася завжди. 
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ВОКАЛЬНІ ПАРАЛЕЛІ ТВОРЧОСТІ ІТАЛІЙСЬКИХ КОМПОЗИТОРІВ У РЕПЕРТУАРІ  

СОЛОМІЇ КРУШЕЛЬНИЦЬКОЇ 

 

 Актуальність дослідження. Оперна творчість видатної співачки, у вигляді її доско-

налості, вокальної майстерності, професіоналізму для майбутніх спеціалістів. 



78 

 Мета – порівняння оперних партій італійських композиторів із репертуару С. Круше-

льницької. 

Основні результати дослідження 

 Соломія Авросівна Крушельницька – легендарна українська академічна співачка, пе-

дагогиня. За своє життя її визнали найвидатнішою оперною співачкою усього світу. Вона 

мала надзвичайний красивий голос, який захопив слухача своїм тембром, силою та дзвінкі-

стю. Лірико-драматичне сопрано, яке лунало від найнижчих до найвижчих нот. Завдяки та-

кому голосу за період своєї кар’єри вона виконала найрізноманітніші та найскладніші арії з 

опер.Співати з Крушельницькою на одній сцені вважали за честь Енріко Карузо, Тітта Ру-

ффо, Федір Шаляпін та багато інших видатних співаків. В цій темі хочу провести паралелі 

декількох опер  італійських композиторів у виконанні партій української легенди.  

 «Мадам Баттерфляй» - опера Джакомо Пуччіні на 2 дії, прем’єра якої відбулася в лю-

тому в 1907 році в міланському театрі «Ла скала». Прем’єра видалася провальною, глядачі 

не сприйняли її. Коли Пуччіні обрав головною героїнею Крушельницьку, то цю оперу вдало-

ся врятувати композитору саме завдяки їй. Образ «Мадам Баттерфляй» в ролі «Чіо-чіо-

сан» - це втілення тендітного, барвистого метелика, спокусниці наївних і ніжних сердець. 

Все це вдалося зобразити героїні. Вона проявила неймовірно-вокальну силу драматизму, 

блискучий акторський талант, що стала справжньою тріумфаторкою вистави. Тому після 

цього, опера на цей раз принесла для Пуччіні великий успіх. 

 Наступна опера, яку теж не можна не згадати це «Аїда» написана на 4 дії 7 картин іта-

лійського композитора Джузеппе Верді, де знову ж таки головною героїнею єгипетської ра-

бині Аїди відіграла Соломія Крушельницька. Прослухавши уривок вокальної партії, можна 

зрозуміти що це надзвичайно складна партія. Артистка володіє сильним сопрано, який доб-

ре підходить для драматичних сцен, що саме притаманний для красивої та усім легендар-

ної опери Верді «Аїда». Невимушеність фразування, шляхетна поміркованість у застосу-

ванні динамічних ефектів, внаслідок чого навіть у найгучніших епізодах не було чути ані 

крику, ані театральної надмірності. Крушельницька будучи цілковито на висоті у драматич-

них моментах, найбільший успіх здобула на початку ІІІ дії після виконання сповненої туги й 

зворушливості пісні, бо влила в цей чарівний епізод велике почуття, мистецьки відтінивши 

усі нюанси. 

 Описавши ці дві грандіозні опери можна сказати те, що Пуччіні писав легку, щиру, 

емоційно відкриту музику, а от Верді більш пафосну, у якій переплітався невичерпний ме-

лодизм, ідеальна досконалість. Вони обоє були видатними й світовими  італійськими ком-

позиторами. В них перепліталась як і схожість, так й протилежність. Так само зрозумівши 

можна це в партіях співачки Крушельницької. Втілення ніжності й краси Мадам Батерфляй 

виконує партію з легкістю, плавністю, без надмірних переходів, а от в Аїді образ єгипетсь-

кої рабині помітно що Крушельницька співає вже більш з характером, у якій присутня мас-

штабна фактура та невимовно скачки у вокальній лінії. Дві партії між собою досить драма-

тичні та складні, з високою теситурою, що притаманні для Соломії. Також схожість компо-
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зиторів помітна в одній із дій опер. Дія друга, частина друга  з «Мадам Батерфляй» споді-

вання лейтенанта в те, що його колишня кохана віддасть йому дитину, і «Аїда» дія перша, 

частина перша, яка стоїть на роздоріжжі між батьком та коханим. «Аїда» - воістину опера 

драматичних зіткнень і напруженої боротьби не тільки між ворогами, але і між люблячими. 

 Складність ідейного змісту, складність драматургії, яка відрізняється підкресленою 

конфліктністю. 

 Соломії Крушельницькій повністю вдалося відобразити свої ролі завдяки досконалій 

майстерності голосу, акторській грі. Яку б партію їй не давали, з будь-якою вона вкладалася 

на відмінно, тому що таке вміння перевтілюватися в різні за стилем, характером образи 

впоратися могли далеко не всі. Гідним і відомим є те, що після «Валькірії» вона вільно спі-

ває у «Лолереї», а після «Мефістофеля» - у «Мадам Баттерфляй, після «Трістана» - в 

«Адріані Лекуврер», «Аїді» або «Соломеї». 

 

Висновки 

 Такі партії які описувалися вище, мають виконувати виключно співачки з голосом ліри-

ко-драматичного сопрано. З присутнім багатим, високим діапазоном, досконалою вокаль-

ною технікою, все тим, що було притаманно для Соломії Крушельницької. Ще в перших 

сценах вистави на початку кар’єри помітно що вона має великий талант, гострий розум, на-

тхненний і спрямований яскравим горінням митця. Вона поєднання витонченого смаку, і врі-

вноваженої міри драматичності. Аналізуючи репертуар співачки приходимо до висновку, що 

він повністю відповідав її уподобанням та можливостям. У пізній період творчості співачці 

найбільше подобається вагомі, часто героїчні жіночі образи, які були близькі для неї. Опери 

ліричного характеру, які вона виконувала на початку творчого шляху вже зникли з її репер-

туару. На мою думку, вона є досконалою версією, до якої потрібно йти майбутнім артистам-

співакам. 
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ЗНАЧЕННЯ ВАРШАВСЬКОГО ПЕРІОДУ ТВОРЧОГО ШЛЯХУ  

СОЛОМІЇ КРУШЕЛЬНИЦЬКОЇ В ЇЇ СПІВОЧІЙ КАР’ЄРІ 

 

 Актуальність дослідження. Соломія Крушельницька – видатна постать в історії 

оперного театру та вокального мистецтва. Спогади, рецензії про Соломію Крушельницьку 

дають нам повне уявлення  ще й про її талант як драматичної актриси. У першому двадця-

тилітті 20 ст. Соломія Крушельницька завоювала світову славу. Вона була найкращим соп-

рано слов’янського походження у той час. Слава про неї йшла по всіх країнах Заходу. Але 

творчий  успіх Соломії Крушельницької прийшов не без складності її життєвого шляху, пов’-

язаного з великою відповідальністю комунікації з іншими людьми. Її багатий оперний репер-

туар – це 63 партії, 30 з яких – опери італійських композиторів. Вона співала з величезним 

успіхом у Варшаві, Парижі, Львові, у всіх театрах Італії – Неаполі, Римі, Мілані, тріумфаль-

но виступала в Іспанії, Єгипті, Бразилії. Соломія Крушельницька створила незабутні, рідкіс-

ні за глибиною і правдивістю образи з опер італійських композиторів.  

 Мета – дослідити складний процес становлення Соломії Крушельницької у творчому 

середовищі, творчих шлях артистки на приладі її варшавського періоду.  

 

Основні результати дослідження 

 Багатий оперний репертуар Соломії Крушельницької – це 63 партії, 30 з яких – опери 

італійських композиторів. Вона співала з величезним успіхом у Варшаві, Парижі, Львові, у 

всіх театрах Італії – Неаполі, Римі, Мілані, тріумфально виступала в Іспанії, Єгипті, Брази-

лії. Соломія Крушельницька створила незабутні, рідкісні за глибиною і правдивістю образи 

з опер італійських композиторів. 

 Але творчий  успіх Соломії Крушельницької пройшов не без складності її життєвого 

шляху, пов’язаного з великою відповідальністю та комунікацією з іншими людьми.  

 Соломія Крушельницька приїхала до Варшави восени 1898 року на запрошення дире-

кції Великого театру і пропрацювала там чотири сезони. То був період великих успіхів Вар-

шавської опери. Ці успіхи пояснюються в основному тим, що тоді на її сцені виступали дві 

першорядні співачки: Крушельницька і Королевич. Кожна оперна вистава в ті часи була ве-

ликим тріумфом обох співачок. 
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 Соломія Крушельницька дуже швидко здобула славу і пошану серед чисельної поль-

ської публіки. Тоді в її репертуарі було понад 30 опер. На варшавській сцені Крушельницька 

співала в операх: «Тангейзер», «Валькірія», «Отелло», «Аїда», «Дон Карлос», «Бал-

маскарад», «Тоска», «Сільська честь», «Пікова дама», «Євгеній Онєгін», «Фауст», 

«Мазепа», «Галька», «Графиня» та багато інших.  Місцеві музикознавці і критики вважали її 

неперевершеною у всіх виставах, але особливо критика цінувала Крушельницьку за блис-

куче виконання партії в операх «Галька» і «Графиня» С.Монюшка. Саме завдяки ролі голо-

вної героїні в опері «Галька», Соломія Крушельницька назавжди увійшла в історію польсь-

кого оперного мистецтва. Крушельницька так писала про своє виконання Гальки: «Галька! 

Найчутливіша роль, яку я співала – якщо добре зрозуміла нашого Маестро, я щаслива». 

Про спів Крушельницької у опері «Графиня» її сучасниця і «конкурентка» Яніна Королевич 

писала, що Крушельницька в ролі Графині не мала собі рівних, і створений нею образ зали-

шається найкращим, хоча  після Крушельницької багато співачок бралися за цю роль, яка 

вимагає специфічних вокальних даних, виняткового зовнішнього вигляду та акторського та-

ланту. Знаний у Варшаві критик, людина високої культури – Антоні Сигетинський писав про 

Гальку у виконанні Крушельницької, що такої гри, цілеспрямованої узгодженості рухів і жес-

тів з виразом обличчя, які були у Крушельницької в Гальці, більше не було у інших актрис 

на варшавській сцені. Спів Крушельницької, в голосі якої, зрештою, можна знайти ще деякі 

вади, не є просто фізіологічною функцією, її спів – це безпосередній вираз почуттів, що ви-

рують на дні її душі та серця, під одягом героїні драми. А кожне слово і устах Крушельниць-

кої – це свідчення небувалої на нашій сцені майстерності, це коштовний камінь у майстерну 

обробку якого вкладено всю щирість почуттів». Саме в Антонія Сигетинського Соломія Кру-

шельницька буде шукати розуміння і допомоги в майбутній надзвичайно складний період її 

кар’єри. 

 У час, коли Соломія прибула до Варшави, тутешня опера переживала період боротьби 

із засиллям на її підмост «італійщини» (багато артистів відмовлялись виконувати опери у 

польському перекладу, погоджуючись тільки на виконання мовою оригіналу). Досить скоро 

Соломія Крушельницька стала полонізаторкою зіталійщеного театру, за що отримувала 

«град» схвальних відгуків і любов публіки. 

 Власне абсолютна позаконкурентність Крушельницької як примадонни не в останню 

чергу спричинила ту нездорову моральну атмосферу, що змусила співачку залишити Вар-

шаву. Починаючи з лютого 1900 року, у пресі з’являються публікації, які представляють її як 

«зіталійщену» артистку, яка з погордою ставиться до польського репертуару та варшавсь-

кого глядача. Плітки й пересуди, поширювані в певних колах Варшави, отруювали життя 

великої співачки. Дослідник життя і творчості  Соломії Крушельницької Ігор Герета вважав 

винуватцем її цькування шовіністичні середовища, які були незадоволені тим, що найпопу-

лярніша співачка опери  - українка, яка не приховувала свого українського походження, а 

навпаки, де тільки могла, підкреслювала його. Все ж можна припустити, що важливим чин-

ником «спланованої акції» була банальна артистична заздрість. Вистави за участю прима-
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донни Крушельницької приносили доходи значно більші, аніж ті, де головні ролі виконували 

її конкурентки.  

 І все ж таки Крушельницька опублікувала у щоденній варшавській газети відкритого 

листа, у якому вона писала, що її національність знають усі, що вона її не змінювала і ніко-

ли не хотіла міняти, незважаючи на те, що підлизування й ставання під прапори сильніших 

іншим іноді приносило вигоду. Крушельницька писала, що впродовж періоду її перебування 

на варшавській сцені вона вдячна за великий сценічний досвід під чудовим керівництвом 

тодішньої дирекції. Варшавську публіку вона вважала більш музичною та артистичною порі-

вняно з багатьма іншими. 

 Не тільки прояви любові й пошани до Соломії Крушельницької з боку широкої польсь-

кої публіки засвідчували її найвищі мистецькі досягнення, моральну перевагу над низьким 

проявом шовінізму. Велика співачка знаходила серед варшав’ян справжніх щирих друзів, 

об’єктивне визнання своїх заслуг для польської музичної культури – у людей компетентних і 

справді шляхетних.  

 

Висновки 

 Проаналізувавши творчий шлях Соломії Крушельницької на варшавській сцені, який 

був насичений не тільки професійним успіхом, але ще й тяжким випробуванням на стійкість 

і незламність, можна зробити висновок, що Соломія Крушельницька була видатною опер-

ною співачкою, та сильною людиною, яка не злякалась протистояти злим натискам на неї 

через визнання себе українкою. Її талант не оспорював ніхто серед варшавського музично-

го кола: ні публіка, ні її колеги, навіть критики. Маючи таке визнання, славу треба було мати 

сильний характер та велику любов до своєї Батьківщини, щоб, не побоявшись втратити це 

все, визнати себе донькою України, яка не приховує це у період політичного натиску на свій 

народ. 
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СИНТЕЗ ІТАЛІЙСЬКИХ ТА УКРАЇНСЬКИХ ВОКАЛЬНИХ ШКІЛ НА ПРИКЛАДІ ТВОРЧОГО 

ШЛЯХУ СОЛОМІЇ КРУШЕЛЬНИЦЬКОЇ ТА БОРИСА ГМИРІ 

 

 Актуальність дослідження. Унікальні тембральні властивості українських голосів 

давно відомі у світовому музичному мистецтві. Але природні властивості краси і сили зву-

чання голосу повинні вдосконалюватися в системі вокальної школи, що шліфує техніку спі-

ву та збагачує співочу культуру. Цікаво відмітити, що українські вокальні традиції мали без-

посередній тісний зв’язок з італійськими і плекалися на певному синтезі італійської методи-

ки постановки голосу і українського мелосу. Актуальність запропонованого дослідження зу-

мовлює аналіз ряду паралелей  в освіті і творчому становленні видатних українських співа-

ків, що дозволяє глибше порозуміти витоки української співочої культури та її природню єв-

роінтегрованість.  

 Мета – визначити історичний вплив італійської вокальної школи на українську та їх 

певний природній синтез  на прикладі творчого шляху видатних представників західної і схі-

дної української вокальної культури Соломії Крушельницької та Бориса Гмирі. 

 

Основні результати дослідження 

 Розвиток вокального мистецтва кінця ХІХ – першої половини ХХ ст. відзначився поя-

вою видатних постатей на світовій оперній сцені. Синтез вокальної майстерності і витонче-

ної акторської гри вивело на світовий подіум співака-особистість, що поєднує унікальні го-

лосові дані, досконалу вокальну техніку з глибоким осмисленням художнього образу. Серед 

найяскравіших зірок світової опери завжди називають нашу співвітчизницю Соломію Круше-

льницьку, уродженку села Білявинці на Галичині (нині Чортківський район Тернопільської 

області). Її унікальний голос, що мав в діапазоні три октави, довершена вокальна техніка, 

визначна акторська харизма та музикальність дозволяли їй виконувати надзвичайно широ-

кий спектр репертуару. Саме її голосу та інтерпретаційній трактовці оперна сцена завдячує 

першому тріумфу опери «Мадам Батерфляй».  

 Для нашого дослідження важливо наголосити на певних етапах її творчого розвитку та 

тих викладачах, які допомогли молодій співаці досягти такого унікального рівня майстерно-

сті. Безумовно той факт, що Соломія народилася в сім’ї священника та хорового диригента 

і з дитинства була оточена музикою підкреслює національний фундамент її занурення в спі-

вочу культуру. Недарма, ставши всесвітньо відомою співачкою Крушельницька, як правило 
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закінчувала свої концерти українською народною піснею. Український мелос назавжди став 

частиною її співочої культури і емоційного вияву.  

 Маючи безумовний природній талант, Соломія пройшла досить тривалий і не простий 

шлях навчання, що говорить про її наполегливий характер та усвідомлене бажання профе-

сійного вдосконалення. У консерваторії вона навчалася в класі відомого викладача Валерія 

Висоцького. Саме тут ми можемо провести ряд цікавих паралелей. Валерій Висоцький в 

свою чергу був учнем видатного італійського педагога Франческо Ламперті, що розробив 

унікальну школу, яка базувалася на досконалому володінні диханням. Серед його учнів бу-

ло чимало видатних співаків, але крім власне блискучих учнів, Ламперті залишив чимало 

письмових праць де ділився власним викладацьким досвідом і узагальнював методи італій-

ської школи співу. Зокрема його робота «Мистецтво співу» написана у 1892 році досі є акту-

альною і широко застосовується викладачами співу і вокалістами у всьому світі.  

 Отже, саме школу Ламперті передавав молодій Соломії Крушельницькій її вчитель Ва-

лерій Висоцький. Варто зауважити, що крім Соломії серед його учнів було чимало в майбут-

ньому блискучих співаків: Адам Дідур, Хелена Рушковська-Збоїнська, Яніна Королевич-

Вайдова, Олександр Мишуга, Модест Витошинський та інші. Зокрема Олександр Мишуга, 

співаючи на кращих сценах світу, став не тільки всесвітньо відомим співаком, але згодом і 

прекрасним педагогом. Серед багатьох відомих учнів Мишуги варто назвати Михайла Ми-

кишу та Марію Тессейр-Донець (викладачку Євгенії Мірошніченко), що в свою чергу стали 

блискучими викладачами, продовжуючи школу Ламперті, але застосовуючи її на національ-

ному українському репертуарі, адаптуючи до нашого мелосу і культури.   

 Соломія Крушельницька, отримавши професійну освіту у прекрасного педагога, все ж 

продовжувала пошуки свого професійного зростання. Доля привела її ще до однієї викла-

дачки - професорки Міланської консерваторії - Фаусти Креспі (Fausta Crespi), яка розкрила 

її голос як центральне сопрано, бо Висоцький її вів як мецо-сопрано.    

 Варто відзначити, що Фауста Креспі теж була ученицею Ламперті. Отже  на певних спі-

льних базових алгоритмах вокальної школи, новий викладач змогла знайти інші підходи до 

голосу Соломії Крушельницької, розкривши весь його багатий потенціал. Свої найкращі ро-

лі Соломія Крушельницька виконала в амплуа лірико-драматичного сопрано і здобула сві-

тову славу в операх Верді, Вагнера, Пуччіні, як незрівняна Аїда, Валькірія, Ельза, Чіо-Чіо-

Сан та багатьох інших ролях. 

 Борис Романович Гмиря – видатний український співак середини XX століття, володар 

унікального голосу та досконалої техніки співу. Його творча дорога за часом і місцем його 

народження не могла безпосередньо перетинатися з Соломією Крушельницькою, але певні 

паралелі можна відстежити, що говорить з одного боку про те, що шлях талановитої люди-

ни завжди є шляхом постійного самовдосконалення, а з іншого - підтверджує синтез італій-

ської та української вокальної школи в нашій співочій традиції.  

 Борис Романович народився в місті Лебедин (нині Сумська область). Його родина бу-

ла бідною і багатодітною тому Гмиря одразу після закінчення початкової школи пішов пра-
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цювати. Не дивлячись на складні і часто злиденні обставин життя майбутній співак виявив 

дуже наполегливий і цілеспрямований характер. Показовим  є те, що Борис Романович  за-

кінчив два вищих навчальних заклади з дуже різним професійним спрямуванням - Харківсь-

кий інженерно-будівельний інститут та Харківську консерваторію. Не дивлячись на те що 

він мав блискучі перспективи, як інженер, що підтверджував власний запатентований вина-

хід, бажання співати перемогло. Чималу роль на цьому шляху зіграв його викладач Павло 

Голубєв, який повірив в молодого співака і розгледів надзвичайний талант Бориса Романо-

вича. Його фраза спрямована до Гмирі: «Є люди з голосами, які можуть вчитися співати, а 

є такі, котрим треба вчитися. Ви належите до других» відкрила молодому співаку дорогу у 

вокальне мистецтво. [1, с.21]. І тут ми знову можемо побачити україно-італійські паралелі, 

адже Павло Голубєв був учнем відомого італійського викладача Федеріко Бугамеллі, що в 

свою чергу вчився в музичному ліцеї Пезаро у П’єтро Масканьї. Бугамеллі плідно працював 

як співак, композитор, диригент, піаніст-концертмейстер і звісно як вокальний педагог. Пев-

ний час він викладав  в Харківській консерваторії, де крім Павла Голубєва в нього навчався 

зокрема Марк Рейзен в майбутньому теж видатний співак, що народився на Луганщині і 

мав єврейське походження. Згодом Бугамеллі повернувся до Італії де став директором Трі-

єстської консерваторії. Варто відзначити, що останньою його ученицею вважають видатну 

вердієвську співачку Федору Барб’єрі.   

 Отже вокальна школа, що передавав Павло Голубєв своєму учню Борису Гмирі базу-

валася на італійських музичних традиціях, що через Бугамеллі сягали випускника Мілансь-

кої консерваторії видатного композитора П’єтро Масканьї. Досліджуючи цей ланцюг взаємо-

зв’язків варто відзначити, що крім власне вокальної школи, як технології співу, чимале зна-

чення мала саме музична культура заглиблення в художню ідею музичного твору, його інте-

рпретацію. Тобто красивий голос співака стає не самоціллю, а засобом втілення художньо-

го образу і донесення глибини змісту ідеї музичної концепції. Певно саме тому в нотатках 

Бориса Гмирі ми можемо побачити постійну увагу до пошуку переконливого сценічного вті-

лення кожного музичного образу. Співак завжди проводив послідовну аналітичну роботу, 

що була спрямована на створення історично реалістичного і сповненого внутрішньої екс-

пресії персонажу. Він завжди ретельно вивчав історичні джерела, щоб краще порозуміти і 

уявити життя свого героя відповідно епосі, і ті події, які відбувалися до початку сюжету опе-

ри, якщо його персонаж був реальною людиною.  

 Всі сучасники відзначали блискуче володіння диханням Бориса Гмирі, його унікальну 

кантилену та величезну палітру тембральних фарб. Варто відмітити, що схожі моменти зву-

чать і в спогадах про Соломію Крушельницьку. Думається, що цих абсолютно різних співа-

ків крім безумовного таланту зближує ще й поєднання кращих традицій італійської вокаль-

ної школи з національними співочими традиціями, які базуються на зануренні в українську 

народну пісню з її чудовим багатим мелосом, культурі тонких душевних почуттів, що реалі-

зуються в гнучкій і виразній інтонації. Наспівність української та італійської мов завжди порі-

внюють, хоча вони відносяться до різних мовних груп. Певно їх деякі фонетичні властивості 
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спонукають до розвитку вокального художньо-емоційного самовияву в музичній культурі. 

Тому напрацювання методів постановки голосу італійської вокальної школи так природньо і 

легко сприймаються українськими співаками і органічно реалізовуються в репертуарі не 

тільки італійського оперного стилю, але і національної музичної культури.  

 

Висновки 

 Визначивши значення італійської вокальної школи в розвитку української співочої ку-

льтури, ми можемо дійти висновку про певну органічну спорідненість технології співу, що 

витікає з природи вокальних голосів, культури та мовної  фонетики Італії та України. Про-

аналізувавши життєві шляхи та творче становлення видатних українських співаків Соломії 

Крушельницької та Бориса Гмирі,  вдалося  відмітити  ряд  спільних рис, що пов’язані з іта-

лійською першоосновою вокальної школи та адаптації її на теренах української культурної 

традиції. Дослідження витоків вокальних шкіл, спадкоємності і взаємопроникнення традицій 

українського і європейського культурного простору розкривають для нас нові ракурси погля-

ду на історію нашого мистецтва. 
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ЖІНОЧІ ОБРАЗИ ОПЕР СТАНІСЛАВА МОНЮШКО У ВИКОНАННІ  

СОЛОМІЇ КРУШЕЛЬНИЦЬКОЇ 

 

 Актуальність дослідження визначається необхідністю висвітлення окремих чи не-

достатньо вивчених аспектів вітчизняної вокальної виконавської та педагогічної практики 

під кутом зору творчої діяльності Соломії Крушельницької. Результати викладених спосте-

режень можуть бути використаними в процесі розв'язання різних питань пов'язаних із вибо-

ром педагогічного та концертного репертуару, що і засвідчує наукову і практичну цінність 

даної публікації. 

 Мета – дослідити особливості інтерпретації образів Гальки та Графині в операх Ста-

ніслава Монюшка у виконанні Соломії Крушельницької. 

 

Основні результати дослідження 

 Однією найталановитіших виконавиць кінця ХІХ століття – початку ХХ століття є пос-

тать Соломії Крушельницької. Її називали «Вагнерівською примадонною», вона виступала в 

багатьох країнах світу, де здобувала велику популярність. Виконавиця володіла чудовими 

вокальними даними і змусила закохати в себе публіку в усьому світі. 

 Своїми зусиллями С. Крушельницька створювала неповторні жіночі образи з різними 

характерами та темпераментами. Її видатна  акторська майстерність, художня інтерпрета-

ція смаків, які притаманні її героїням, скромне використання сценічних ефектів і акцент на 

глибині музики та тексту залишали глядачів зачарованими. 

 Варшавський сезон, який Соломія Крушельницька розпочала ще у ХІХ столітті, дав їй 

поштовх для творчої кар’єри її дебют відбувся у Варшаві 4 жовтня 1898 року. Вона була 

найкращою Галькою і Графинею в історії Варшавської опери.  

 7 жовтня 1898 року Крушельницька виконала партію Гальки в однойменній  постановці 

опери С. Монюшка. З іншого боку, цей захід ознаменував дебютом Еміля Млинарського як 

нового капельмейстера. 

 Опера «Галька» — чотири актна опера на слова В. Вольського, яка розповідає про 

драматичну історію долі молодої сільської дівчини, приниженої та покинутої заможним шля-
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хтичем.  

 Соломія Крушельницька вдало грає роль Гальки, вона не звичайна сільська дівчина, 

яку спокушає пан. Як зазначає  Т. Сигетинський, це не просто божевільна жінка, яка через 

втрату коханого кинулася в річку, а як і передбачив В. Вольський в своєму лібрето, персо-

наж, який йде безпосередньо з поеми на якому і закінчується остання дія під супроводу хо-

ру.  

 Опера «Галька» залишалася постійною частиною репертуару варшавського театру, 

але наприкінці січня 1898 року С. Крушельницька тимчасово передала свою роль в опері 

«Марія д'Оріо» яка була співачкою італійської трупи. Жодна виконавиця не могла відтвори-

ти ті образи які створювала сама Соломія.  

 9 грудня 1900 року у Варшаві було виконано оперу «Галька» у 500 раз, і титульну роль 

виконала Соломія Крушельницька, також виконувала цю роль і у Львові. Партія Гальки най-

краще підкреслювала артистичність Соломії Крушельницької. 

 Саме в цій опері вона відтворює ідеальний і яскравий образ, сповнений справжніх по-

чуттів сільської дівчини, вона ніби проживає цей образ на сцені.  Своїм незрівнянним м’я-

ким драматичним сопрано вона підкреслює почуття головної героїні тонким, але емоційним 

хвилюванням. 

 Від прослуховування у слухачів «бігли мурахи по шкірі», а Соломія доповнювала вра-

ження розкішним образом, впевнено відтворюючи простоту і реальність героїні. 

 Після повернення додому С. Крушельницька розпочала літній сезон 1899 року голов-

ною роллю опери «Графиня» в новому творі С. Монюшка під новим керівництвом Є. Мли-

нарського. Створена на лібретто В. Вольського, ця трьох актна опера сатиризує польську 

аристократію початку ХІХ століття, яка цінувала все чуже. Вони протистоять патріотам, які 

люблять культуру, звичаї та традиції своєї країни. Після 15 років відсутності на варшавській 

сцені вийшла вражаюча нова постановка твору. У Варшаві з ентузіазмом сприйняли ство-

рення «Графині» — сміливого вияву польського патріотизму. Вона був настільки успішним, 

що іноземні ЗМІ пояснювали  її  успіх  патріотичними настроями польської аудиторії. Крити-

ки захоплювалися нею, називаючи «природженою графинею». 

 Особлива чеснота у створенні персонажа належить режисерові Юзефу Ходаковсько-

му, де у головної ролі Соломія була однією із найкращих виконавиць із усіх можливих Гра-

финь. Вона образно вміла кинути емоційну тінь на гнів та зовнішність, а її акторська майс-

терність передає елегантну даму, яка впевнена у власній чарівності, потужно передаючи 

почуття героїні, роздираючу гордість і любов, водночас розчарування. 

 Опера «Графиня» завершується тріумфальною для головного персонажа арією яку 

музикознавці називають «Прокинутись з облудних снів». 

 Коли Соломія грала роль головної героїні опери С.Монюшко, всі квитки розкуповували 

за кілька годин. Одним словом С.Крушельницька вона не тільки професійна співачка, але й 

дуже талановита артистка, яка грала на сцені зі своєю особливою любов'ю до слова. На 

кожен вихід Соломії на сцену аж до кінця опери публіка реагувала гучними оплесками. 



89 

 

Висновки 

 Узагальнюючи викладені спостереження, зазначимо, що Соломія Крушельницька пос-

тає перед нами яскравими образами, зворушує всіма своїми емоціями, своєю душею, сво-

єю майстерністю і своїм бажанням виконувати серцем кожну ноту. 

 Співачка свідомо уникала копіювання професійних драматичний акторів, побоюючись 

певного наслідування, вона завжди хотіла бути собою. Перш за все, С. Крушельницька 

дбала про простоту і щирість пантомімічної гри, намагалася зрозуміти і відчути образ, який 

втілюю, в цьому і була вся її таємниця.  

 Кожен образ малювала фарбами як художник, або як людина яка відчуває музику у 

кольоровій гамі. 

 Здебільшого дозволяючи своєму темпераменту та артистичній інтуїції взяти гору, гра-

ючи Гальку чи Графиню, вона настільки захоплювалася персонажем, що її тіло тремтіло 

вона довго не могла заспокоїтися після вистави. 

 Як говорив Антоній Сигетинський, «...Кожне слово в устах Крушельницької — це ви-

раз небувалої на нашій сцені майстерності, це коштовний камінь, у майстерну обробку яко-

го вкладено всю щирість і правдивість почуттів»... 
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УКРАЇНСЬКІ НАРОДНІ ПІСНІ У РЕПЕРТУАРІ  

СОЛОМІЇ КРУШЕЛЬНИЦЬКОЇ (АУДІОАРТЕФАКТИ) 

 

 Актуальність дослідження. Оперна Діва, «громадянка світу» Соломія Крушельни-

цька, яку вважали «своєю» в Італії, Аргентині, Польщі, Канаді, Франції, ніколи не поривала 

зв’язків з Україною, завжди позиціонувала себе у світі як українська співачка з українською 

національною ідентичністю, адже своєю місією вбачала постійне та невтомне пропагування 

рідної української музичної культури. Зокрема, це великою мірою відобразилося на її каме-

рному репертуарі. Маючи надзвичайно різноманітний репертуар (понад 60 оперних партій), 

С. Крушельницька також не полишала концертну діяльність з сольними номерами з творів 

кантатно-ораторіального жанру, численними камерно-вокальними творами.  

 Мета – висвітлити українські народні пісні у репертуарі Соломії Крушельницької за 

наявними (аудіоартефактами). 

 

Основні результати дослідження 

 Характерною рисою камерної творчості Прими було те, що до концертної програми 

співачка завжди включала обробки українських народних пісень, плануючи їх виконання пе-

ред закінченням концерту. Крушельницька пишалася, що український народ має таку нео-

сяжну пісенну спадщину, з якою світ у той час був ще мало обізнаний.  

 Основною джерельною базою вивчення репертуару С. Крушельницької сьогодні є спо-

гади її сучасників, рецензії в пресі того часу, афіші, програмки концертів, а також звукозапи-

си (граммофоні, магнітофонні). Результатом однієї з перших спроб зібрати та систематизу-

вати твори, які виконувала співачка, є нотна збірка, до якої увійшла частина народних пі-

сень з її репертуару [12]. Відомий український фольклорист О. Смоляк видав статтю, прис-

вячену пісням села Біла з репертуару співачки [11]. Проте праця в цьому напрямку має не 

зупинятися, бо внаслідок пошукової роботи та посилення суспільної уваги до творчої спад-

щини Королеви оперної сцени з’являються публікації та артефакти, що містять нову інфор-
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мацію.  

 Сучасники оперної діви одноголосно стверджують, що вона була неперевершеною ін-

терпретаторкою українських народних пісень, мала їх багато у своєму репертуарі (понад 

100) і завершувала майже кожний свій концерт виконанням творів української пісенності, 

часто під власний акомпанемент. Племінниця та учениця С. Крушельницької О. Бандрівсь-

ка згадувала, що Крушельницька виконувала народні пісні «…своєрідно, дуже пластично, 

ясно фразуючи, повнокровно, з душею, де треба – з гумором, де – з легкою іронією» [10]. 

За спогадами, майбутня оперна Діва навчилася більшості пісень безпосередньо у сільско-

му середовищі від носіїв традиційної культури. Але спів автентичних виконавців не імітува-

ла, а «виконувала народні пісні у своїй, так би мовити, обробці, і вони справляли на слуха-

чів величезне враження» [7, с. 90]. Про це свідчать усі, хто чув «живе» виконання С. Круше-

льницької. Наприклад, С. Людкевич стверджував, що навіть найпростіша народна пісня ста-

вала в її інтерпретації драматичним сценічним твором: «…вона, здавалося, забувала про 

свою велику славу, про свої успіхи на столичних сценах і цілковито переносилася в середо-

вище рідного села. Співала ті пісні в своїй обробці, навмисне так, як збереглися вони в її 

душі ще з дитячих років. Краса, навіть своєрідна примітивність окремих пісень робили їх 

надзвичайно оригінальними» [9]. «Коли вона співала українські пісні, то цей спів ішов із са-

мої глибини її єства», - згадували сучасники співачки [7, с. 89]. 

 Окрім активної оперно-сценічної, а згодом – концертно-сценічної діяльності, С. Круше-

льницька також зійснювала співпрацю із звукозаписуючими студіями: на початку ХХ ст. спі-

вачкою було записано на грамплатівки у Варшаві, Мілані, Чикаго близько 30 творів, у тому 

числі народних пісень. Залишилися також магнітофонні записи С. Крушельницької, здійсне-

ні співачкою у вже достатньо похилому віці 1951-го року у кабінеті звукозапису Львівської 

консерваторії ім. М. Лисенка, де на звичайний магнітофон «Дніпро» було записано 20 укра-

їнських народних пісень в композиторських обробках [3, 4, 5, 6]; у 1971 році ці записи було 

відновлено та технічно відкориговано.  

 Результатом плідної роботи цілої групи фахівців в Україні та закордоном став вихід 

альбому (двох компакт-дисків), до якого увійшли усі відомі на сьогодні аудіозаписи С. Кру-

шельницької. Під час підготовки матеріалів до альбому було знайдено невідомі записи 1928

-го року чотирьох українських народних пісень у виконанні С. Крушельницької: «Через сад-

виноград», «Ой, де ти йдеш», «Вівці мої, вівці» [1, 2]. До альбому також увійшли записи, 

здійснені у Львівській консерваторії на магнітофон.  

 Аналіз цього альбому і вже доступних сьогодні на Youtube записів народних пісень у 

виконанні Прими дає можливість вкотре пересвідчитися у величі таланту і вокальної майс-

терності Соломії Крушельницької як камерної співачки. Технічна недосконалість записів не 

стає перепоною у розумінні того глибокого проникнення у стиль української музики, в емо-

ційно-образний світ кожного твору, який демонструє нам виконавиця з надзвичайно хвилю-

ючою щирістю та проникливістю. У своїх інтерпретаціях С. Крушельницька йшла 

«переважно від поетичного тексту» [7, с. 92], тому головним завданням для себе співачка 
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ставила донести до слухачів зміст твору за допомогою виразного музичного інтонування 

кожної фрази, кожного нюансу поетичного тексту. Надзвичайні акторські здібності Прими 

також допомогали якнайширше розкрити зміст музичного матеріалу – чи то в оперних ви-

ставах, чи в камерних творах. Дослідники творчості С. Крушельницької говорять про 

«неперевершені картини-образи», що створювалися співачкою під час виконання народних 

пісень (М. Гринишин [10]).  

 Це підкреслюють у своїх спогадах також її ученики та сучасники. Наприклад, літератор 

І. Вільде, яка кілька разів чула спів С. Крушельницької вже в достатньо похилому віці в її 

помешканні, була вражена акторською та вокальною майстерністю співачки, залишивши 

такі емоційні спогади: «Мабуть немає українця…, який не знав би популярної «пияцької» 

пісні «Сам п’ю, сам гуляю». Але Крушельницька заспівала її так, що все моє дотеперішнє … 

сприймання цієї пісні зазнало не те, що коректури, а просто зникло з соромом, щоб посту-

питися благородному співчуттю трагічній долі самотньої людини» [10]. А виконання народ-

ної пісні «Ой прийшов я до хати», яка «здавалася… з дитинства лірично-сентиментальним, 

приємним для вуха і близьким до серця витвором нашого народу…», у неперевершеній ін-

терпретації С. Крушельницької, за спогадами І. Вільде, дозволило усім відчути «…трагедію 

нелюбої невістки, а може й дочки-покритки». [там само] 

 У альбом творів у виконанні Прими увійшов також запис на магнітофонну стрічку 1951-

го року української народної пісні в обробці Ярослава Ярославенка «Ой, там на горі малю-

вали малярі» (партію фортепіано виконав Богдан Дрималик). [3] Надзвичайно цікавий зра-

зок (особливо для молодих вокалістів) штрихової техніки, нюансування і вокально-

виконавської культури! Напевно, «відповідні органи» не здогадувалися, що жартівлива на-

родна пісня «Ой, там на горі» була опублікована свого часу у збірнику стрілецьких пісень 

(певно, ця пісня була популярною в середовищі січових стрільців, тому упорядник збірника 

Я. Ярославенко вніс її до цієї збірки), тоді б вона точно не звучала на концертах С. Круше-

льницької у Львові у далекі післявоєнні 1940-ві роки, а також не була б записаною для збе-

реження на магнітофон.  

 Говорячі про українські народні пісні у репертуарі С. Крушельницької, не можемо не 

згадати період її творчої діяльності, пов'язаний із американськими гастролями навесні 1928

-го року, після успішного завершення яких співачка дала концерт у канадському Вінніпегу, 

де на той час проживало понад 20 тисяч українців. Про один із її квітневих виступів у пере-

повненій глядачами залі інституту «Просвіта» місцевого Католицького товариства міська 

преса залишила такий відгук: «Вона має чудесний героїчно-драматичний сопрановий голос, 

якому тяжко знайти пару… Пані Крушельницька знає душу українського народу не менше, 

як душу української пісні. Цей концерт залишиться надовго в пам’яті тих вінніпезьких україн-

ців, котрі на ньому були…» [8].  

 У першому відділенні концерту співачка виконала твори кількома європейськими мова-

ми: італійською, англійською, іспанською, німецькою; а весь другий відділ виступу співала 

виключно українські народні пісні: «Якби мені, мамо, намисто», «Ой, нагнувся дуб високий», 
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«В неділеньку вранці» та інші. На прохання публіки в кінці концерту вона виконала ще кіль-

ка творів української народної пісенності: «Ой, під гаєм зелененьким», «Гиля, гиля, білі гу-

си», «Ой, кум до куми». У виконанні Прими прозвучала також пісня «Ой, летіли білі гуси», 

яка належить до одного із найдавніших прошарків української фольклорної традиції та за 

жанровою приналежністю й музично-стильовими характеристиками є весільною ладканкою 

з Поділля. Запис цього твору зберігся [2]. 

 Залишилися спогади одного із слухачів виступу С. Крушельницької у Вінніпегу, який 

писав про співачку, як про «заслужену людину, яка зі свідомістю та любов’ю репрезентує 

ім’я українського народу перед широким культурним світом», а також відзначив, що україн-

ські народні пісні «…Крушельницька виконує з великою майстерністю та глибоким природ-

ним чуттям» [8]. Ґрунтовна рецензія на концерт Соломії Крушельницької у Вінніпегу також 

була розміщена у газеті «Канадійський українець», де, зокрема, зазначалося: «Голос пані 

Крушельницької є правдивим драматичним сопраном… з чудовим кольоритом і першоряд-

ною технікою. Він еластичний і надзвичайно солодкий і як такий є совершенним інструмен-

том так до виконання великих вагнерівських оперових партій, як і наших народних пісень. 

Експресія і інтерпретація пісні п-ні Крушельницької є так досконала, що відспівана нею піс-

ня в чужій мові стає для загалу зрозумілою. Голос співачки – це музичне есперанто…, що 

робить зрозумілою українську пісню навіть англійцям» [там само].  

 Сучасні технічні засоби дають нам можливість відчути надзвичайний вплив на публіку 

голосу неперевершеної «Мадам Батерфляй», адже збереглися записи кількох пісень, здій-

снені на фірмі «Columbia» (США) під час гастрольного турне С. Крушельницької містами 

США і Канади 1928 року. Це українські народні пісні «Вівці, мої вівці», «Ой, летіли білі гуси» 

та ін. [1, 2]  

 У одній із рецензій в італійській пресі на камерний концерт спвачки у 1920-х рр. зазна-

чалося, що метою Соломії Крушельницької є «… зробити слухачам приємність найрізнома-

нітнішим репертуаром від класичних творів і сучасних ліричних пісень до чудових народних 

перлин своєї далекої Батьківщини. Все це – багатюща музична спадщина, популяризації 

якої часто перешкоджають слаба підготовленість і посередні здібності виконавців» [10] .   

 

Висновки 

 Прима світової оперної сцени Соломія Крушельницька, яка все життя мріяла про те, 

щоб українську музику знали у світі, виконала свою просвітницьку місію. Численні українсь-

кі народні пісні в обробках українських композиторів та її майстерній інтерпретації звучали 

на концертних сценах Європи, Північної і Південної Америки, Африки. Своїм співом вона 

пропагувала українську народну музичну творчість і несла в світ культуру України, вірною 

дочкою якої залишалася завжди.  

 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Аудіозапис: «Вівці мої, вівці». Українська народна пісня. Співає Соломія Крушельни-



94 

цька (1872-1952). Запис здійснено під час гастрольного турне містами США і Канади 

1928 року, фірма «Columbia», США. URL: https://www.youtube.com/watch?

v=adlK_uYDaF4  

2. Аудіозапис: «Ой, летіли білі гуси». Весільні ладканки з Поділля. Співає Соломія Кру-

шельницька. Запис здійснено під час гастрольного турне містами США і Канади 1928 

року, фірма «Columbia, США. URL: https://www.youtube.com/watch?v=rJSzL1dSWxk  

3. Аудіозапис: Соломія Крушельницька «Ой, там на горі малювали малярі» (1951). URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=7nyGNS1coNM  

4. Аудіозапис: Соломія Крушельницька. Українська народна пісні в обробці М. Колесси 

«Ой є в лузі калина» (1951). URL: https://www.youtube.com/watch?v=2jq9ZIiyYJk  

5. Аудіозапис: Співає Соломія Крушельницька (1872-1952). «Ой, гиля білі гуси». Україн-

ська народна пісня в обробці А. Солтиса (1890-1968). Партія фортепіано – Б. Дрима-

лик (1898-1956.) Запис на магнітну стрічку 1951 р. Львівська державна консерваторія 

ім. М. Лисенка. URL: https://www.youtube.com/watch?v=CP92qchxhdU  

6. Аудіозапис: Співає Соломія Крушельницька (1872-1952). «Ой, чия ти, дівчинонько», 

українська народна пісня в обробці А. Штогаренка (1902-1992). Партія фортепіано – Б. 

Дрималик (1898-1956). Запис 1951 р. Львів, Львівська державна консерваторія ім. М. 

Лисенка. URL: https://www.youtube.com/watch?v=j06OK4JhdZY  

7. Герета І. Соломія Крушельницька і народна пісня. Наукові записки: Тернопільський 

краєзнавчий музей. Тернопіль, 1993. С. 87 - 100.  

8. Костянець Н. Концертні походеньки Соломії Крушельницької у Вінніпезі та Монреалі. 

URL: https://photo-lviv.in.ua/kontsertni-pohodenky-solomiji-krushelnytskoji-u-vinnipezi-ta-

monreali/  

9. Людкевич С. Спомин про Соломію Крушельницьку. URL: https://ludkevytch.in.ua/spomin-

pro-solomiyu-krushelnitsku/  

10. Ніколаєва Л. Українська музика в репертуарі Соломії Крушельницької. URL: http://

elartu.tntu.edu.ua/bitstream/123456789/14416/2/ProcNTShTB_2008v4_Nikolaieva_L_M-

Ukrainska_muzyka_v_repertuari_59-67.pdf   

11. Смоляк О.С. Народні пісні з с. Біла в репертуарі Соломії Крушельницької. Соломія 

Крушельницька та світова музична культура: Статті та матеріали / Гол. ред. О. Смо-

ляк. Тернопіль: Астон, 2002. С. 44 - 49.  

12. Українські народні пісні з репертуару Соломії Крушельницької / Упор. І. Майчик. Київ, 

1971. 

 

 

 

 

 

 



95 

Ткач Анна Андріївна 

викладач кафедри музичного мистецтва 

Київський національний університет культури і мистецтва 

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-9698-1605  

e-mail: anna.arnasio@ukr.net 

(м.Київ) 

   

CОЛОМІЯ КРУШЕЛЬНИЦЬКА — УКРАЇНСЬКА «МАДАМ БАТЕРФЛЯЙ» 

 

 Актуальність дослідження. Соломія Крушельницька є видатною українською співа-

чкою, яка справила чималий вплив не лише на українську, а й на світову музичну культуру. 

Ця видатна мисткиня зробила неоціненний внесок у становлення вітчизняної вокальної 

школи. Водночас вона зарекомендувала себе як прекрасна інтерпретаторка ролей у провід-

них оперних творах. Однією з героїнь, що майстерно були втілені Соломією Крушельниць-

кою, є роль Чіо-чіо-сан з опери Джакомо Пуччіні «Мадам Батерфляй». Актуальним напрям-

ком для досліджень є визначення особливостей виконавської інтерпретації співачкою обра-

зу даної героїні та її впливу на культурно-мистецьку спадщину сьогодення.  

 Мета – проаналізувати особливості інтерпретації провідною українською співачкою 

образу Чіо-чіо-сан з опери Джакомо Пуччіні «Мадам Батерфляй».  

 

Основні результати дослідження 

 Історія розвитку оперного жанру нараховує вкрай багато творів. Проте не всі вони на-

бували популярності. Деякі опери з легкістю здобували любов публіки. Ряд  творів не мали 

успіху ані під час прем’єр, ані згодом. Проте деякі твори по-новому розкривались для публі-

ки саме завдяки вокальній майстерності виконавців. Саме така доля спіткала твір Джакомо 

Пуччіні «Мадам Батерфляй». Дана опера була створена на основі літературного твору  Де-

віда Беласко  «Мадам Батерфляй», що в свою чергу був натхненний рядом інших опусів — 

однойменним твором Джона Лютера Лонга та  автобіографічним  романом  П’єра Лоті 

«Мадам Хризантема». В цих творах демонструвалась культура Японії, специфіка  стосунків 

між представниками різних культур — Сходу та Заходу. Хоча сюжет оперного твору був ак-

туальним, зважаючи на соціокультурні особливості того часу, проте його сприйняття крізь 

призму композиторського мислення Пуччіні було доволі неоднозначним.  Прем’єра опери 

відбулась в 1904 році, проте вона не була успішною. На це вплинула і певна незбалансова-

ність двохактної опери, занадто тривалий перший акт, й певне самоповторення митця у во-

кальних номерах. Проте не меншу роль відігравала специфіка вокальної інтерпретації пар-

тії головної героїні. Італійська співачка Розіна Сторкіо не змогла створити той еталонний 

ідеальний образ Чіо-чіо-сан. 

 При написанні та постановці оперного твору вкрай важливим є вибір виконавця, що 

грає роль головного персонажа. Фактично слухацька увага зосереджується саме на його 
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персоні, на тому, як він може перевтілитись у зовсім іншу людину, наскільки правдиво пере-

дає її почуття. Кожен оперний співак чи співачка має бути майстерним актором, в творчому 

арсеналі якого є не лише вокал, а й сценічний рух, пластика, міміка тощо.  Не менш важли-

вим є те, що опера Пуччіні відтворювала нову естетику оперного веризму, для якої потріб-

ний був відхід від шаблонності попередньої вокальної традиції. «Антиромантичні тенденції 

визрівали у самому оперному романтизмі та супроводжувалися новими вимогами до опер-

них співаків; в опері діє новий герой-сучасник, носій певного світогляду, національної мен-

тальності, психології індивідуальності» [2, с. 8]. Саме тому була потрібна виконавиця, яка б 

змогла глибоко усвідомити ментальність представниці східної культури та акцентувати ува-

гу на психологічних переживаннях героїні.  

 Після того, як композитор вирішив переробити оперу на трьохактну, він зробив ряд 

змін у музичному тексті. До того ж друзі запропонували композитору змінити виконавицю 

головної ролі, а саме — запросити на цю роль українську співачку Соломію Крушельницьку. 

Вона на той момент вже пройшла навчання у Львівській консерваторії, й почала виступи на 

оперній сцені. Згодом вона вирішила продовжити навчання у Італії. Саме там вона стала 

виступати, виконуючи головні партії провідних оперних творів. Одним з них став і твір Пуч-

чіні.  

 Для Соломії Крушельницької, здавалось, були доступні усі ролі. Її потужне лірико-

драматичне сопрано з діапазоном  майже три октави мало неперевершений оксамитовий 

тембр, який дозволяв передати ніжність, чуттєвість, гнучкість тощо. Безперечно всі ці хара-

ктеристики голосу  Соломії Крушельницької сприяли тому, що після провальної прем’єри, в 

якій брала участь інша співачка, лише через три місяці виконання твору було настільки вра-

жаючим, що актори і композитор постійно виходили на біс.  

 Будучи блискучою виконавицею головної партії Соломія Крушельницька не лише 

сприяла тому, що опера набула значної популярності. Сам композитор був вражений її ус-

піхом у ролі Чіо-чіо-сан. «Зворушений і вдячний маестро надіслав Соломії свій портрет з 

написом “Найпрекраснішій і найчарівнішій Баттерфляй”» [1]. Крушельницька змінила уяв-

лення про роль Чіо-чіо-сан. Зокрема, співачка запропонувала композитору дещо скоротити 

вступну арію. Вона була занадто тривалою, на думку Крушельницької, саме тому арія ви-

кликала нудьгу у публіки. Натомість після скорочення цього номеру («Un bel dì, vedremo»), 

який відігравав важливу роль у формуванні уявлення про головну героїню, він здобув  про-

порційного та виваженого характеру. Тому можна сміливо зазначити про те, що вокальний 

досвід співачки, її творча інтуїція допомогли набути арії потрібних рис.  

 На жаль, не збереглось відео робіт, які б передавали її акторську інтерпретацію ролі 

Чіо-чіо-сан. Проте аудіо записи дають змогу засвідчити її вміння передавати найменші нюа-

нси емоцій героїні під час співу головної арії. Хоча тембр був м’яким, проте форманти були 

не глухими, а дзвінкими. До того ж прекрасна дикція співачки дозволяла якнайкраще підк-

реслювати специфіку вербального тексту. А блискуче знання різних мов, в тому числі й іта-

лійської, дозволяло осмислено промовляти текст опери Пуччіні. До того ж у її виконанні Чіо-
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чіо-сан поставала як вкрай різнопланований персонаж  - це і закохана жінка, що не в змозі 

боротися із почуттями, й турботлива матір, що здатна на все, заради своєї дитини. Також 

це й людина, що має обирати між почуттями та традиціями власного народу. Адже Чіо-чіо-

сан  погодившись на шлюб з Пінкертоном прийняла рішення відмовитись від вірувань пред-

ків і прийняла релігію чоловіка.  

 

Висновки 

 Вокальна інтерпретація Соломії Крушельницької партії Чіо-чіо-сан стала еталонною 

для співацької практики XX-XXI ст. Співачка створила образ головної героїні, яка була зро-

зуміла та доступна для різних людей. Її чуйність, вокальна майстерність, що проявлялась у 

здатності передати психологічні нюанси переживань героїні за допомогою голосу,  стали 

тим високим стандартом, на які орієнтуються й сучасні вокалісти.  
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МЕТОДИ ТА ПРИЙОМИ ВИКОНАННЯ ОБРОБОК УКРАЇНСЬКИХ НАРОДНИХ ПІСЕНЬ 

М.В. ЛИСЕНКА НА ПРИКЛАДІ СОЛОМІЇ КРУШЕЛЬНИЦЬКОЇ, БОРИСА ГМИРІ ТА ІВАНА 

ПАТОРЖИНСЬКОГО 

 

 Актуальність дослідження виявляється у тому, що вокальне мистецтво, і безпосе-

редньо самі вокалісти потребують постійного вдосконалення власних навичок. Дізнавшись 

про ті, чи інші способи роботи з обробками українських народних пісень М.В. Лисенка су-

часні виконавці зможу краще розуміти свої задачі відштовхуючись від тих, хто вже пройшов 

свій шлях самовдосконалення власних вокальних навичок. 
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 Мета – дослідити методи та прийоми виконання Соломією Крушельницькою, Борисом 

Гмирею та Іваном Паторжинським обробок українських народних пісень М.В. Лисенка та 

знайти спільні та розбіжні особливості межи ними. 

 

Основні результати дослідження 

 Тема нашого дослідження є досить цікавою і досліджувана була побічно різними нау-

ковцями, проте не сукупно, а окремо. Хтось з видатних митців наукового письма робив свій 

акцент на вивченні творчості М.В. Лисенка у ракурсі його обробок українських народних пі-

сень та методів їх створення, як то Каблова Т.Б. у своїй статті “Народна пісня як інтенціаль-

на складова у творчості М.В. Лисенка”, Корній Л.П. у праці “Історія української музики. Том 

3”. Інші звернулися до аспекту виконання цих обробок у творчій інтерпретації С.А. Крушель-

ницької дослідивши її виконання, як наприклад Комаревич І.Л. зі статтею “Поезія Тараса 

Шевченка у камерно-вокальному репертуарі Соломії Крушельницької”, Л.М. Ніколаєва в 

статті “Українська музика в репертуарі Соломії Крушельницької”. В дослідженнях творчості 

Б.Р. Гмирі брали активну участь такі фахові спеціалісти, як Г.В. Принц, яка стала упорядни-

ком власних записів Б.Р. Гмирі і випустила монографію «Борис Гмыря. Дневники. Щоденни-

ки 1936—1969», Можейко І. яка написала статтю “Борис Гмиря: «Я виховувався на україн-

ській пісні»”. Творчість І.С. Паторжинського досліджували: Харитонова В.Ф. у своїй статті 

“І.С. Паторжинський – видатний співак, актор, педагог”, Тишкевич М. у статті “Іван Паторжи-

нський – диво-бас української опери”. 

 Лисенко Микола Віталійович постає новатором у багатьох аспектах українського музи-

чного мистецтва. Його музика загалом просякнута мелосом української народної пісні. Му-

зичний стиль композитора є відображенням суті українського народу: з одного боку це век-

тор романтичний, тобто ніжний і цілком м’який у відношенні до інших, а з іншого це чітка та 

непохитна позиція сповнена націоналістичного забарвлення. Творчий доробок обробок ук-

раїнських народних пісень М.В. Лисенка просякнутий виразно-яскравою емоційністю, осо-

бистісною лірикою, самою фольклорною образністю і звичайно народно-історичною тема-

тикою сповненою героїчним та драматично-епічним звучанням.  

 Композитор вивчаючи рідний мелос свого народу окрім власного стилю звичайно ство-

рив свою авторську музичну мову, яка за основу бере сам фольклор, першоджерело. І по-

мітна стає безпосередньо музичній формі, музичній стилістиці, фактурі, мелодиці, жанровій 

системі, гармонії.  

 На початку своєї діяльності в даному жанрі композитор мав схильність до створення 

обробок “концертного варіанту”, а тобто з розлогим вступом та завершенням. Проте вже у 

пізній період він став скрупульозно ставитися до використання музичних елементів і став 

робити такі обробки, які були мінімалізовані у музичних доданках. Тільки автентика, тільки 

правдивість та першоджерело. Все, що композитор тепер робив – це просто підкреслював 

та висвітлював те прекрасне і цінне, що мала українська народна пісня. Задля того, щоби 

зробити цей “мінімалізм” в обробці, М.В. Лисенко вивчав різну палітру жанрів і робив власні 
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твори в них. Таким чином за допомогою широкого кола знань він зміг відшукати найцінніше.  

Обробки М.В. Лисенка характеризуються поєднанням народних ладів з квінтовим колом то-

нальностей, використанням полімелодичної музичної тканини, застосування куплетної фор-

ми та куплетно-варіантної із варіаціями фактури та гармонії, а також використання куплетно

-варіаційної форми.  

 Соломія Амвросіївна Крушельницька часто у свій репертуар під час гастролей додава-

ла до програми українські народні пісні, де іноді були автентичні твори, а іноді обробки. Ви-

конувала співачка українські народні пісні за спогадами сучасників диференціюючи емоцій-

ну палітру гумористичної складової на простий гумор та іронію, з чітким фразуванням, до-

триманням всіх особливостей звуковедення та штрихів, співаючи повним голосом і при цьо-

му з власною інтерпретацією.  

 Соломія А. Крушельницька чудово розуміла та відчувала стиль музики виконуваної 

пісні, але при цьому завжди відштовхувалася від поетичної складової композиції. Принцип 

народності, якого дотримувався у створенні обробок Лисенко М.В. був притаманний і погля-

дам співачки теж. Крушельницька С.А. виконуючи українські народні пісні була дуже прискі-

плива до автентичного народно-пісенного тексту враховуючи його усю образно-стильову та 

ладо-інтонаційну специфіку. Будучи відомою оперною співачкою вона не намагалася пока-

зати можливості власного голосу у камерних творах. Співала їх завжди просто та оригіналь-

но. В обробках українських народних пісень Соломія А. Крушельницька вміла знаходити 

щось унікальне, те, що помічала лише вона в пісні, і вміла це подати для слухачів-глядачів.  

Співачка не просто виконувала українську пісню, вона в неї проникала цілком і повністю. 

Кожна обробка української народної пісні була для неї окремим образно-емоційним всесві-

том. Вона глибоко відчувала стиль кожної виконуваної пісні і дотримувалася у своїй інтерп-

ретації чесності та проникливості. Найголовнішим для Крушельницької С.А. було передати 

сутність твору, його сенсу та змісту за допомогою яскравого музичного інтонування кожної 

окремої фрази та в сукупності, а також кожного відтінку поетичного тексту. Це і є головною 

особливістю виконання обробок українських народних пісень М.В. Лисенка Крушельниць-

кою С.А. – прискіпливе ставлення до гармонійної взаємодії слова і музики. М. Яцків писав: 

«Більше півсотні літ минає, а я все чую Лисенкову пісню у виконанні Крушельницької «Ой 

одна я, одна». З такою силою, з такою правдою, з такою майстерністю - я не знаю, коли ще 

хтось проспіває цю глибоко драматичну пісню» [6, 100]. 

 Борис Романович Гмиря – видатний український оперний та камерний співак. Досліди-

вши його виконавську діяльність в аспекті співу обробок українських народних пісень М.В. 

Лисенка можемо стверджувати, що для нього одним із головних факторів при виконанні 

будь якої музики була основа, яка складалася з трьох елементів: активна дикція, закони ви-

мови та гнучкість голосу. Б.Р. Гмиря вважав, що ці три складові повинні бути автоматизова-

ними у виконавця при виконанні будь якого твору, хоч оперної арії, хоч обробки української 

народної пісні. Після того, як технічна складова доведена до сталості співак може працюва-

ти над художньою. Все, що Гмиря Б.Р. використовував при власній інтерпретації на концер-
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тах він шукав та знаходив у самій партитурі, тобто відштовхуючись цілком і повністю від 

першоджерела свого виконання.  

 Основою його творчості був текст, а точніше його вимова. Він дуже багато приділяв 

уваги фонетиці. Кожна літера для нього мала значення. Диференціація літерної барви голо-

сних та приголосних була одним із його ключових позицій унікальності його співу. Проте це 

не була механічна річ для нього. Чітка дикція – це його була механіка, а вірна артикуляція – 

це мистецтво вимови. При виконанні обробок українських народних пісень М.В. Лисенка спі-

вак дотримувався всіх вище зазначених аспектів, і найголовніша його думка, яка зближує 

його філософію з композитором – це те, що він вважав основним джерелом всіх елементів 

власного виконавства ноти безпосередньо самого твору. Б.Р. Гмиря казав, що все, що пот-

рібно для власної інтерпретації твору потрібно брати від того, що написав композитор. Гми-

ря Б.Р. відштовхуючись від сутності твору, думки, ідеї, яку вклав композитор створював за 

допомогою власного емоційного інтелекту ту картину, яка була закладена М.В. Лисенком.  

«Пісня українська – немов сонце, немов вода, немов материнська любов. Вона пестила ме-

не ще в ті часи, коли я зовсім не вмів говорити, але вже співав... Я виховувався на українсь-

кій пісні», – писав Б.Р. Гмиря. [5] 

 Іван Сергійович Паторжинський – видатний педагог та оперний співак.  Його принципи 

роботи з музичним твором були засновані на художньому сприйнятті композиції в першу 

чергу, а потім вже на технічній складовій. І.С. Паторжинський казав, що спів складається не 

тільки з вимовляння слів та інтонування. Як пояснення цього твердження він часто згадував 

акторів, як то Саксаганський, Заньковецька, Садовська. Його дуже дивувало, що вони не 

володіючи майстерно своїм вокальним апаратом могли так захоплювати слухачів, що ті 

слухали так, ніби мали  страх пропустити хоча б слово. 

 Формула успіху у вокальному мистецтві для нього складалася з постійного самовдос-

коналення власної технічної та художньої сторони. І.С. Паторжинський постійно акцентував 

свою увагу на всебічному розвитку як загалом вокаліста, так і його техніки окремо, що скла-

дається з прийомів, методів, принципів покращення дикції, артикуляції, формування звука. 

Співак мав схильність до окремого літерного опрацювання в творах. Він часто приділяв 

увагу до чистоти співу голосних літер та фортифікації приголосних, та звичайно до їх спіль-

ного звучання.  

 Однією найважливішою особливістю, якою можна охарактеризувати творчу інтерпре-

тацію І.С. Паторжинського, було його здатність максимально втілюватися у виконуваний об-

раз героя пісні. Він перевтілювався настільки, що кожна пісня, яку він співав звучала не у 

його “виконанні”, а він ставав цілком тим про кого, або про що співав.  

 Співаючи обробки М.В. Лисенка українських народних пісень І.С. Паторжинський був 

дуже прискіпливий до поетичного та музичного тексту. Іноді він навіть дозволяв собі видо-

змінювати структуру твору, проте робив це так, що редактори при записі тих чи інших творів 

погоджувалися з ним, що так буде набагато краще. Робив він це з метою більшої щільності 

та цільності тексту музичного та поетичного.  
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Висновки 

 Проаналізувавши творчі методи та прийоми опрацювання українських народних пісень 

М.В. Лисенком та виконавські особливості вокальної інтерпретації різних видатних співаків 

можемо стверджувати, що є деякі спільні риси між усіма митцями, а також є суто індивідуа-

льні, які є характерними безпосередньо для кожного і, вигідно виділяють виконавців поміж 

собою. Такою особливістю для композитора, яка вирізняє його з поміж інших – є прискіпли-

ве ставлення до першоджерела. Проте на противагу цьому в його житті був період, коли він 

створював свої твори відштовхуючись не стільки від автентичного твору, як від сукупності 

власних музичних знань та потреб “концертного спрямування”.  

 Особливістю виконавців обробок українських народних пісень М.В. Лисенка, як напри-

клад Крушельницької С.А. було її скрупульозне ставлення до тексту, зокрема поетичного та 

у сукупності його з музичним. Б.Р. Гмиря найбільше акцентував свою увагу на фонетиці, на 

вимовлені кожної окремої літери. А Паторжинський І.С. взагалі ставив за основу свою саме 

творче перевтілення в образ так, щоби більше не бути собою, а бути тим образом, який він 

представляв на сцені.  

 Проте крім розбіжних особливостей важливим фактором постає їх спільність у творчих 

методах та прийомах опрацювання. Спільність для сучасного світу є ключовим аспектом 

взаємного співіснування. Всі чотири персоналії об’єднує уважне ставлення до тексту, саме 

зокрема поетичного, а не музичного навіть. І вже від нього робили подальшу власну інтерп-

ретацію. Це відбувалося тому, що саме поетичний текст є чинником передачі змісту, який 

людина розуміє і може пояснити, а музичний текст передає емоціональний зміст, який лю-

дина зазвичай швидше розуміє, ніж поетичний, проте пояснити іншим не може.  
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СОЛОМІЯ КРУШЕЛЬНИЦЬКА: УКРАЇНСЬКІ НАРОДНОПІСЕННІ ПРАКТИКИ 

 

 Актуальність дослідження. Соломія Крушельницька увійшла у світову культуру як 

оперна та камерна співачка, педагог, що популяризувала українську народну пісню. Незва-

жаючи на незліченну кількість праць, статей, інтерес до її постаті не вщухає.  

Серед праць, в яких зібрано та систематизовано репертуар С. Крушельницької, визнача-

ються П. Медведика, О. Смоляка. До них включені й народні пісні, які виконувала співачка. 

Серед основних ґрунтовних праць, у яких досліджено життя і творчість співачки, роботи М. 

Головащенко, І. Деркача, І. Коляди та ін. 

 Мета – окреслення впливу українських народнопісенних практик на становлення тво-

рчої особистості Соломії Крушельницької. 

 

Основні результати дослідження 

 Соломія Амвросіївна Крушельницька – видатна співачка, що спромоглася досягти сві-

тового визнання поруч із М. Баттістіні, Е.Карузо. Т.Руффо, Ф. Шаляпіним, які на початку ХХ 

століття були провідними на світових оперних сценах. Її дивовижне сопрано могло переда-

вати найскладніші людські почуття. 

 Її дитинство було наповнене музикою – батько, пізніше гувернантка мадам Бауер, на-

вчили грати на фортепіано (вперше дівчинка сіла за інструмент у 6 років), разом із сестра-

ми та подругами майбутня мисткиня співала в домашньому хорі. Варто зазначити, що с. Бі-

лявинці Бучацького району Тернопільської області, де народилася Соломія, та с. Біла, куди 

згодом переїхала родина Крушельницьких, відзначалися глибоко вкоріненими традиціями 

та пісенною культурою. Саме тут дівчинка вперше почула народні пісні, які стали її первин-

ним репертуаром.  

 Батько Крушельницької й сам співав, виховував культ народної пісні у власній родині, 

керував сільським хором, організовував хорові концерти та сільські імпрези. До оселі захо-

дили й мандрівні співці. За спогадами старшої сестри Олени, народна пісня та місцеві об-
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ряди завжди була в пошані в родині [4, с. 155]. Таким чином, народнопісенні практики з ди-

тинства укорінилися в діяльності Соломії та стали основою формування драматичної арти-

стки.  

 Українські народні пісні супроводжували співачку як на початку творчості, так і на зеніті 

слави. Навіть тоді, коли С. Крушельницька виконувала пісні інших народів світу, вона неод-

мінно закінчувала свій концерт українською піснею, популяризуючи українську культуру та 

ретранслюючи найкращі автентичні практики. Часто це була прощальна пісня «Час додому, 

час». Серед улюблених були наступні: «Ой прийшов я до хати», «Хиляються ворота», «Ой 

гиля, білі гуси», «Ой летіла зозуленька», «Вівці мої, вівці», «В неділеньку вранці» та інші. У 

цих піснях завжди відчувалася туга за Батьківщиною, адже співачка 44 роки прожила за ко-

рдоном. Українська пісня нагадувала про рідний край, дитинство, батьківську хату. Незва-

жаючи на те, що співачка володіла багатьма мовами, українські пісні виконувалися рідною 

мовою, не в перекладі. Українська пісня, таким чином, лунала у всьому світі – Аргентині, 

Єгипті, Італії, Іспанії, Португалії, Франції, Чилі – всюди, де б не бувала Соломія. Поруч із 

цим, артистка давала концерти й у рідній Україні. 

 Неповторність виконання С. Крушельницькою, часто під власний акомпанемент, було 

сповнене поєднанням подільського колориту та власної обробки народних пісень, що до-

зволяло зануритися у події та образи, які оспівувалися. Як зазначав С. Людкевич: «Співала 

ті пісні в своїй обробці, навмисне так, як збереглися вони в її душі ще з дитячих років» [3, с. 

165]. Окрім пісень з рідного краю, Крушельницька знала безліч інших народних пісень, зок-

рема збірку М. Лисенка.  М. Яцків наголошував: «Більше півсотні літ минає, а я все чую Ли-

сенкову пісню у виконанні Крушельницької «Ой одна я, одна»» [5, с. 100]. Композитор зро-

бив декілька обробок українських народних пісень спеціально для виконавиці [2, с. 29]. 

 У репертуарі співачки були різні пісні, проте сама вона надавала перевагу життєрадіс-

ним пісням. У спілкування з С. Людкевичем Крушельницька на цьому наголошує: «Чи ви не 

забули, докторе, що я нетерпляче чекаю ваших нових обробок українських народних пер-

лин? І побільше б радісних, жартівливих!» [1, с. 228]. 

 Культура виконання Соломії Крушельницької вражає характером виконання, манерою 

та стилем. Співачка уміла перевтілюватися, що свідчить про надзвичайний артистизм. Ви-

датні музиканти були глибоко вражені її співом народних пісень. Зокрема, К. Стеценко за-

значав: «Здавалося, що то говорить сама душа народу, розкриваючи свої потаємні, глибин-

ні внутрішні сили» [6, с. 331]. 

 Феномен Соломії Крушельницької вражає, створені нею образи неповторні та незабут-

ні. Яскрава особистість, яка наполегливо працювала над своїм самовдосконаленням. Подо-

рожуючи світом, вона не забувала про своє коріння, рідну мову та мелодійну українську на-

родну пісню. 

 

Висновки 

 Підсумовуючи вищезазначене, можна упевнено стверджувати, що українські народно-
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пісенні практики відіграли провідну роль у творчому становленні Соломії Крушельницької. 

Саме вони стали еталоном традиційної української культури загалом, який саме видатна 

співачка зуміла довести до досконалості. 

 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Білинська М. Два спогади – дві голубі незабудки у вінок Соломії Крушельницької. Со-

ломія Крушельницька. Спогади. Київ: 1978. Ч. 1. С. 228. 

2. Коляда І. Соломія Крушельницька. Харків: Фоліо, 2019. 121 с.  

3. Людкевич С. Спомин про С. Крушельницьку. Дослідження, статті, рецензії, виступи. Т. 

1. Упор., ред., вст. ст. З. Штундер. Львів: «Дивосвіт», 1999. С. 165. 

4. Скорик Марія-Соломія. З раннього дитинства. Київ: Музична Україна. С. 155. 

5. Соломія Крушельницька: Спогади, матеріали, листування: У 2-х ч. Ч. 2: Матеріали. Ли-

стування. Київ: Музична Україна, 1979. 448 с. 

6. Соломія Крушельницька. Шляхами тріумфів: статті та матеріали / упоряд.: П. Медве-

дик, Р. Мисько-Пасічник; наук. ред. М. Зубеляк. Тернопіль: Джура, 2008. 391 с.  

 

 

 

Якимишин Анна Зенонівна 

старший науковий співробітник 

Музично-меморіального музею 

Соломії Крушельницької у Львові 

e-mail: annayakymyshyn@gmail.com 

(м. Львів) 

 

СОЛОМІЯ КРУШЕЛЬНИЦЬКА І МАРІО КАСТЕЛЬНУОВО-ТЕДЕСКО 

 

 Актуальність дослідження. Цього року українська громадськість відзначає 150-

річчя від дня народження видатної української співачки Соломії Крушельницької. Її твор-

чість стала епохою в історії світового оперного виконавства. Репертуар артистки включав 

близько 60 оперних партій та велику кількість вокальних творів українських та зарубіжних 

композиторів, обробок українських народних пісень. Під час підготовки оперних вистав і 

концертних програм співачка співпрацювала з багатьма відомими митцями – співаками, 

композиторами, диригентами, піаністами. Найвідомішими сценічними партнерами Крушель-

ницької були співаки Енріко Карузо, Маттіа Баттістіні, Джузеппе де Лука, диригенти Артуро 

Тосканіні і Леопольдо Муньйоне, піаністи Джуліана Вентурі, Маріо Кастельнуово-Тедеско, 

Богдан Дрималик. 

 В концертних виступах успіх співачки у великій мірі залежав від професіоналізму кон-

цертмейстера. Тому акомпанували їй у концертах відомі і талановиті митці.  
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 Мета – висвітлення творчих контактів Соломії Крушельницької з італійським піаністом і 

композитором Маріо Кастельнуово-Тедеско.  

 

Основні результати дослідження 

 Вибір персоналії зумовлений як значимістю постаті, так і результатами співпраці з Кру-

шельницькою. Джерелознавча база дослідження включає прижиттєву періодику, матеріали 

фондової колекції Музично-меморіального музею Соломії Крушельницької, а також публіка-

ції дослідників творчості С. Крушельницької різних років. 

 Маріо Кастельнуово-Тедеско (1895 – 1968) був найвідомішим партнером Соломії Кру-

шельницької на концертній естраді в Італії в період 1920-х років.  

 Народився Кастельнуово-Тедеско у Флоренції. Він походив із відомої родини банкірів з 

єврейськими коренями, яка жила в Тоскані з 1492 р. Свої перші п’єси для фортепіано Маріо 

створив у дев’ятилітньому віці. Навчався у відомих педагогів Едгардо Дель Валле де Пас 

(фотепіано) та Ільдебрандо Піццетті (фортепіано). Диплом отримав у 1918 році.  

 Незабаром він привернув увагу композитора і піаніста Альфредо Казелла, який вклю-

чив твір молодого Кастельнуово-Тедеско до свого репертуару. Казелла також подбав про 

те, щоб твори Кастельнуово були включені до репертуару Італійського товариства сучасної 

музики, що дозволило йому стати популярним у Європі і отримати статус перспективного 

молодого композитора Італії. Його твори були включені до Першого фестивалю Міжнарод-

ного товариства сучасної музики, що проходив у Зальцбурзі в 1922 році. 

 Саме в цей період розпочинається активна творча співпраця молодого 

М.Кастельнуово-Тедеско із Соломією Крушельницькою. Він не лише акомпанував співачці, 

але й виконував у концертах власні твори для фортепіано. У фондах Музично-

меморіального музею Соломії Крушельницької у Львові зберігається велика кількість про-

грам концертів за участю С.Крушельницької та М.Кастельнуово-Тедеско в Італії. У 1920-х 

роках їхні спільні виступи відбулися в Мілані, Трієсті, Венеції, Неаполі, Бреші, Римі, Флорен-

ції, Падуї, Модені, Тревізо. Програми цих концертів були дуже різноманітними – вокальні 

твори західноєвропейських композиторів Шумана, Шуберта. Штрауса, Мендельсона, Брам-

са, Піцетті, Уґарте, Чіконьї; твори українських композиторів М.Лисенка, С.Людкевича, 

О.Нижанківського, В.Барвінського, В.Матюка, обробки українських народних пісень. За спо-

гадами сучасників співачки, на завершення концертів вона сама сідала за фортепіано і, 

акомпануючи собі, виконувала українські народні пісні. Концерти користувалися величез-

ним успіхом. На програмах навіть є позначки про те, які твори виконувалися на «біс». 

 Збереглася рецензія на концерт Крушельницької і Кастельнуово-Тедеско у Римській 

філармонії 24 листопада 1924 року: «Дирекція філармонії зробила добру справу, замінивши 

виступ якогось віолончеліста […] концертом синьйори Крушельницької. Повернувшись з Не-

аполя, […] вона виступила тут вчора з оновленою програмою, до якої входили, між іншим 

[…] прегарний “Сан Базіліо” Піцетті, меланхолійне “Рондо” міланського композитора Чіконьї, 

“Піччіно Піччо” Кастельнуово, [...] твори Штрауса, Шуберта, Уґарте, Брамса. Отже, за півто-
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ри години концерту – справжня історія музики, викладена з майстерністю, вишуканістю і 

знанням. 

 В кожному з цих творів Соломія Крушельницька ще раз постала перед нами гідною по-

диву співачкою. Її голос то похмурий, то схвильований, то іронічний, то злегка чуттєвий роз-

крив перед нами в усій красі творчість тих композиторів, яким пощастило увійти до програ-

ми концерту. Завдяки Крушельницькій знов ожили в атмосфері захоплення і мрії старовинні 

і сучасні мелодії. […] 

 Разом з Кастельнуово-Тедеско, що акомпанував їй на фортепіано, вона стала об’єк-

том поклоніння численної публіки, яка ледве розмістилася в залі, аби тільки мати змогу по-

чути і привітати її. 

 Кастельнуово зробив нам інший подарунок – «Пори року» (п’ять невеликих п’єс). Вико-

нанням «Сюїти» – свого нового твору – Кастельнуово остаточно полонив аудиторію, що не-

приховано виражала йому свої щирі симпатії». 

 Кар’єра Кастельнуово-Тедеско як композитора була дуже успішною.  

 У 1926 році відбулася прем'єра його першої опери «Мандрагола» за п'єсою Нікколо 

Макіавеллі. На фестивалі сучасної музики 1932 року, що проходив у Венеції, Кастельнуово-

Тедеско вперше познайомився з іспанським гітаристом Андресом Сеговією. Зустріч надих-

нула Кастельнуово-Тедеско написати твори для гітари. Згодом він був відомий як один із 

найвидатніших гітарних композиторів у ХХ столітті з майже сотнею композицій для цього 

інструменту.  

 З 1933 року, з приходом в Італії до влади фашистів, мистецтво розглядалося як інстру-

мент для пропаганди й просування расових ідей. В Італії починаються утиски за расовою 

приналежністю. Були скасовані виступи Кастельнуово-Тедеско в концертах та радіо-

трансляції його творів. Завдяки сприянню відомого скрипаля Яші Хейфеца у 1939 році йому 

вдалося емігрувати до США.  

 Як і багато митців, які втекли від фашизму, Кастельнуово-Тедеско опинився в Голліву-

ді, де за допомогою Яші Хейфеца уклав контракт з «Metro-Goldwyn-Mayer» як кінокомпози-

тор. Протягом наступних п’ятнадцяти років він працював над музикою для приблизно 200 

голлівудських фільмів. Він справив істотний вплив на інших композиторів кіно, таких як Ген-

рі Манчіні, Джеррі Голдсміт, Нельсон Ріддл, Джон Вілліамс і Андре Превін. 

 У Сполучених Штатах Кастельнуово-Тедеско звертався й до інших жанрів музики: це 

опери та твори, засновані на американській поезії, єврейській літургії та Біблії. Займався 

також і педагогічною діяльністю. 

 У 1946 році він став громадянином США, але залишався дуже близьким до Італії, яку 

часто відвідував. Помер Маріо Кастельнуово-Тедеско 1968 року в Беверлі-Гіллз (штат Калі-

форнія), у віці 72 років. Він похований на кладовищі Меморіального парку Вествуд-Віллідж. 

 

Висновки 

 Отже, партнерство Соломії Крушельницької і Маріо Кастельнуово-Тедеско було дуже 
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плідним. Десятиліття творчої співпраці співачки і піаніста продемонструвало, що після заве-

ршення оперної кар’єри вона змогла реалізувати себе й в іншому амплуа – як камерно-

концертна співачка. Багатий концертний репертуар, вміння розкрити свій талант у вокальній 

мініатюрі, тонкий зв’язок з аудиторією принесли українській артистці популярність і визнан-

ня. Продовженням її камерно-концертної діяльності стали великі турне в Північну Америку 

та Галичину в 1928 році. 
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СТОРІНКАМИ ЖИТТЯ СОЛОМІЇ КРУШЕЛЬНИЦЬКОЇ 

 

 Актуальність дослідження. Сьогодні, кожен з нас як ніколи усвідомлює цінність на-

шої культури. Завдяки подіям, що відбуваються через агресію росії, народ України став не 

лише сильнішим, а й більш свідомим щодо збереження та поширення своєї культурної спа-

дщини. Нинішня ситуація знайшла відгук у різних видах мистецтва: картини, пісні (Макс 

Барських «Весна»), художні виставки і ін. Наш український народ здавна відомий своєю пі-

сенністю, саме через цей жанр наша націю називають найбільш музичною. Однією з видат-

них оперних співачок, яка прославляла Україну була Соломія Крушельницька. Цьогоріч ми 

святкуємо 150 років від дня її народження.  

 Мета – проаналізувати життєвий шлях С.Крушельницької. 

 

Основні результати дослідження 

 Соломія мислила по-сучасному. Вона не хвилювалася про осуд суспільства, а будува-

ла своє життя на інтуїтивних внутрішніх відчуттях, приймаючи важливі рішення самостійно 

та усвідомлено. Вона справді володіла унікальним природнім даром, проте чітко розуміла, 

що лише безупинна праця над собою стане ключем до справжнього успіху.  

 Майбутня співачка виховувалась у родині священника. На навчання Соломії в Італії 

батько майбутньої зірки взяв позику, бо дуже вірив у її талант. Донька завжди була вдячна 

за своє навчання й докладала максимум зусиль, щоб виправдати цю велику довіру. Вона 

днями невтомно вправлялася й вивчала мови, а працюючи, могла виконувати по п’ять різ-

них партій на тиждень. І так, у надзвичайно вродливої та шалено популярної Соломії Кру-

шельницької було багато залицяльників, які мріяли про її увагу і не шкодували коштів, щоб 

здобути її прихильність. Проте музика та самостійність для неї були надважливими. Вона 

ставила це передусім. ?Вона не приймала подарунків від чоловіків, завжди поводитися як 

рівна в усьому, і всі свої статки заробила сама, завдяки працьовитості та таланту. Для ро-

дини у Львові співачка придбала триповерховий будинок, де завжди могли знайти прихис-

ток українські митці. 

 За словами видатного італійського музичного критика Рінатто Кортопассі, вона була 

єдиною жінкою, яка у перші десятиріччя ХХ століття царювала на оперній сцені поміж чоти-

рма особами чоловічої статі - Баттістіні, Карузо, Тітта Руффо та Шаляпіним (як їх звати). 

  Крушельницькі походили зі шляхетного українського роду гербу Сас. В родині було во-
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сьмеро дітей: шестеро дівчаток та двоє хлопців. Усі вони змалку долучалися до хорового 

співу, ставили домашні вистави. Соломія з десяти років стала солісткою в хорі «Руська Бе-

сіда», співала в сільському хорі, організованому її батьком, і навіть деякий час успішно ке-

рувала ним. Шлях до слави був непростим, адже на той час у суспільстві панувала думка, 

що головне в житті порядної панночки – це вдало вийти заміж.  

 Вона досконало знала вісім мов і виконувала твори в оригіналі. Попри це, скрізь і зав-

жди підкреслювала, що вона українка, і на концертах обов’язково співала українські народ-

ні пісні та твори Лисенка, Людкевича, Вахнянина. 

 Друга світова війна, застала Соломію Крушельницьку у Львові, куди та приїхала прові-

дати родину. На біду, вона зламала ногу і на довгий час виявилася прикутою до ліжка. Ра-

дянська влада зробила співачку заручницею режиму: її будинок, придбаний ще в 1903 році 

для родини, націоналізували, лишивши їй із сестрою одну кімнатку на другому поверсі. На 

довгий час зірка світового масштабу лишалася без роботи й засобів існування. За кордон її 

також не випускали, хоча вона просила дозволу повернутися до Італії. Громадянство отри-

мала лише після того, як дала дозвіл радянській владі продати її розкішну віллу в Віареджо 

– самій співачці від цієї оборудки дісталися копійки.  

 В 1946 році вона нарешті отримала місце професора у Львівській консерваторії. Робо-

та зі студентами стала компенсацією за роки нереалізованого материнства – вона всіх на-

зивала «дітками» й була готова сісти за рояль у будь-який момент. Одним із її учнів був ві-

домий український композитор Мирослав Скорик. «Я собі щось там придумував на піаніно, 

батьки мої були музиканти-любителі, вони мені показали ноти. Але батьки не знали, чи від-

дати мене у спеціальну музичну школу. Якось мене взяли до Соломії Крушельницької, щоб 

я показав свої здібності. У мене був абсолютний сильний слух. Ми прийшли до тітки Люні, 

як ми її називали, щоб я щось там показав. Я почав грати свій твір і сказав, що не буду гра-

ти на цьому фортепіано, бо це фальшування. Справа в тому, що Соломія Крушельницька 

вдома займалась зі студентами, а для вокалістів інструмент налаштований був на тон ниж-

че. Вона зрозуміла, що я маю абсолютний слух і порадила батькам віддати мене у спеціа-

льну школу», – пригадував митець. А з Соломією Крушельницькою Мирослава Скорика по-

єднували родинні зв’язки.  Соломія Крушельницька «Бабуся Мирослава Скорика – Олена 

Охримович – рідна сестра Соломії Крушельницької. Коли Соломія поїхала вчитись в Італію, 

на перших концертних виступах її супроводжувала старша сестра Олена, яка допомагала 

їй по господарству, шити театральні костюми. Олена одружилась з Володимиром Охримо-

вичем, відомим громадським діячем, юристом, редактором, зокрема газети «Діло» (його 

дідусь був депутатом австрійського парламенту і в 1914 році вивезений, як заручник, у Ро-

сію – ред.). Їхня донька – Марія-Соломія Охримович – мама Мирослава Скорика. Марія-

Соломія вийшла заміж за етнографа Михайла Скорика, гімназійного вчителя, українського 

діяча. У подружжя було троє дітей, композитор Мирослав Скорик був наймолодшим. У ньо-

го був брат Володимир, який жив у Львові і не так давно помер, і найстарший брат Юрій, 

який мешкав в Австралії і помер у 2012 році.  
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 Про шанобливе ставлення до української примадонни свідчать листи українсько-

польського графа Ксаверія Замойського та російського генерала Павла Іванова. Листи, в 

яких ці впливові вельможі звертаються до примадонни її рідною мовою (архіви зберігають-

ся у Києві у Інституті літератури НАН України). 
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ЇЇ ГОЛОС КРІЗЬ СТОЛІТТЯ ЗВУЧИТЬ У ПАМ’ЯТІ НАЩАДКІВ. КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА 

СОЛОМІЇ КРУШЕЛЬНИЦЬКОЇ 

 

 Актуальність дослідження. Люди мистецтва, ідучи з цього світу, лишають культур-

ний відбиток своєї творчості у нашій пам’яті. Тепер головною задачею людства стає прий-

няття правильного рішення: уберегти мистецтво і пропагувати творчість особистості й нада-

лі або шукати нових майстрів, стаючи поціновувачем їхнього надбання. Голос талановитої 

оперної співачки світового рівня Соломії Амвросіївни Крушельницької знаходить відгомін у 

серцях її шанувальників і досі. Її шанобливе ставлення до українського мистецтва не зали-

шало слухачів байдужими і варте уваги, адже фіналом кожного її концерту ставало вико-

нання української народної пісні. Сьогодення усної народної творчості своїм розвитком зо-
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бов’язане минулому, а наша культурна спадщина є наслідком творчості таких легенд, як 

Соломія Амвросїївна Крушельницька. Пропонуємо зануритись у культурне зграйне життя 

володарки потужного і солодкого сопрано та багатого духовного світу. 

 Мета – ознайомити молодь з творчістю богемної оперної співачки Соломії Крушель-

ницької. Дослідити наявність збереженої духовної спадщини майстрині з XIX століття до 

сьогодення. 

 

Основні результати дослідження 

 Подорож музично-меморіальним музеєм Соломії Амвросіївни Крушельницької доціль-

но почати з її дитинства.  

 Співачка народилася 23 вересня 1872 року у селі Білявинці [2] на Тернопільщині. Лю-

бов до співу була прищеплена з дитинства батьком – греко-католицьким священником, 

адже маленька Соломія разом із сестрами та братами згуртувалися в домашній хор і співа-

ли для гостей. 

 Співаючи в дівочому гурті у дитячому садку, Соломія вже на той час відрізнялася по-

між інших своїм потужним голосом і приємним на слух тембром – будемо вважати це її пер-

шими кроками у світ музичного мистецтва.  

 Базові ази і фундамент музичної підготовки було закладено у співачки під час навчан-

ня в Тернопільській класичній гімназії, а надалі були закріплені у Тернопільській школі това-

риства «Приятелі музики». 

 У подальшому Альма-матір’ю Соломії Крушельницької стала консерваторія Галицько-

го музичного товариства.  

 Звісно, у ті часи (кін. XIX – поч. XX ст.) професія співачки сприймалась як легковажна, 

тим паче, обраний шлях доньки священника дивував, адже зазвичай діти продовжували сі-

мейну справу, проте заручитися підтримкою батька Соломії таки вдалося. У результаті юна 

оперна Діва поїхала до Львова і, вступивши до консерваторії, продовжувала вдосконалюва-

ти свої музичні навички. 

 Навчання дало свої плоди. У майбутньому легенда світової оперної музики починала 

свій шлях з виступів на концертах хорового товариства «Львівський Боян», дата існування 

якого 1891-1939 рр.  

 У результаті під час іспитів у Консерваторії на неї чекав захват екзаменаційної комісії 

та срібна медаль. Проте ми усвідомлюємо, що на той час найголовніший екзамен у неї був 

ще попереду – культурне життя у сфері музичного мистецтва.  

 Дебют Соломії Крушельницької припав на 1893 р. Саме тоді на сцені Львівського теат-

ру співачка виконала опери в партії Леонори ("Фаворитка" Д.-Г.Доніцетті) [3].  

 Заручившись любов’ю слухачів, Примадонна виступала на великих сценах світових 

оперних театрів. Соломія розкривала свій талант, вчилася, удосконалювала навички.  

 Згодом співачкою зацікавився Джакомо Пуччіні, запропонувавши стати примадонною у 

його оновленій опері «Мадам Батерфляй», що у висновку справила тріумфальне враження 



113 

на глядачів, відбулося піднесення співачки в очах публіки, а проєкт Пуччіні мав успіх.  

 Соломія Крушельницька співала в дуетах із всесвітньо відомими на той час вже дири-

гентами, співаками та композиторами: Джакомо Пуччіні, Леонкавалло, Артуро Тосканіні, Рі-

хард Штраус, Енріко Карузо, Федір Шаляпін, Тітта Руффо [1].  

 За словами відомого італійського диригента Артуро Тосканіні Соломії Крушельницькій 

не було рівних у виконанні опер Вагнера, Штрауса, Піццетті, Каталані, Пуччіні. Щоб опану-

вати драматичну музику Вільгельма Ріхарда  Вагнера, оперній Діві довелося досконало по-

розумітися зі школою італійського бельканто, пішовши на сміливий крок – кардинально змі-

нити стилістику та характерну особливість у виконанні. 

 Українська молода співачка, свіжа кров з незрівнянним голосом та багатим духовним 

світом наприкінці XIX століття виконувала провідні партії в найкращих театрах Італії, що до-

помогло їй підкорити ще й італійську публіку, а італійці, як ви знаєте, народ вибагливий.  

 У середині 20-х років ХХ ст. Соломія Крушельницька приймає рішення залишити опер-

ну сцену і дарувати свій талант слухачам на камерних концертах країн Західної Європи. Тут 

уже співачка всіляко інтерпретує воістину глибокі і наповнені сенсом твори К. Монтеверді, 

К.-В.Глюка, В.-А.Моцарта, Ф.Шуберта, Р.Шумана, Й.Брамса та ін [1]. 

 Творчість виконавиці знаходила відгомін у душах багатьох відомих майстрів, поетів  і, 

в цілому, людей мистецтва. Співачка, у якої було дві любові: Батьківщина та українські піс-

ні, займалась популяризацією вітчизняної музики. Зокрема у 1900-х роках на арені Львівсь-

кого театру "Скарбка" в дуеті з Олександром Мишугою була блискуче виконана опера 

"Запорожець за Дунаєм" С.Гулака-Артемовського [1].  

 Хочеться виокремити деякі пісні із жанру усної народної творчості у виконанні Соломії 

Крушельницької, які залишити поза увагою буде справжнім табу: «Через сад – виноград», 

«Ой, де ти йдеш», «Ой летіли білі гуси», « Родимий краю», «Вівці, мої вівці». Підкреслюємо, 

що твори  Людкевича, Шашкевича, Січинського, Лисенка, у вшануванні пам'яті  Шевченка  в 

місті Лева, Тернополі, Чернівцях у виконанні Соломії також оминути неможливо.  

 По сьогоднішній день видатна тріумфальна українська співачка світового рівня, перед 

якою музичні критики «знімали капелюхи», сміливо пройшла усі життєві випробовування на 

шляху до зали слави. У багатому, різноманітному, наповненому репертуарі виконавиці налі-

чується більше шістдесяти  партій світової оперної класики: Аїда, Дездемона, Леонора, 

Амелія («Аїда», «Отелло», «Трубадур», «Бал-маскарад» Верді), Тоска, Батерфляй, Мімі 

(«Тоска», «Чіо-Чіо-сан», «Богема» Пуччіні), Кармен («Кармен» Бізе), Ельза, Єлизавета, Бру-

нгільда («Лоенгрін», «Тангейзер», «Валькірія» Ваґнера), Татьяна, Ліза («Євгеній Онєгін», 

«Пікова дама» Чайковського), Маргарита («Фауст» Гуно) Джоконда («Джоконда» Панкіеллі 

тощо [1]. 

 Своєю наполегливою працею і талантом Соломія виборола «місце під сонцем» поруч 

із тріумфальними оперними співаками - Батістіні, Карузо, Тітто Руффо, Шаляпін.  

 У післявоєнний період, перебуваючи в радянській Україні, Соломія Амвросіївна почи-

нає викладати у Львівській державній консерваторії [3].  Через певний час педагогині прис-
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воїли звання Заслуженого діяча мистецтв, а в жовтні 1952 року Соломія Амвросіївна отри-

мала звання професора. У цьому ж році, восени, Примадонна пішла з життя, залишивши 

своє культурне надбання світові та стала відлунням нашого часу. 

 Володарку найвпізнаванішого сопрано поховано на Личаківському цвинтарі у місті Ле-

ва, а її світле ім’я носить Львівський національний академічний театр опери та балету [1]. 

 

Висновки 

 Співачка з потужним сопрано, що викликає мурахи по шкірі, голосом, який обволікає 

слух та особливим тембром жива й досі у піснях та серцях поціновувачів її творчості. Опер-

на Діва з пристрасною любов’ю ставилась до української музики та популяризувала її за 

кордоном. По сьогоднішній день Соломія Крушельницька входить у топ-5 найкращих опер-

них співачок світу. Заслужена діячка мистецтв, професор, жінка, з якої писали портрети та 

якій присвячували пісні, зуміла підкорити сцену, залишивши після себе культурну спадщи-

ну, матеріали якої зараз слугують екскурсом у її творчість та прославляють нашу Вітчизну. 

Сучасній молоді є на кого рівнятись, у кого вчитись. У тодішні часи співаки не мали таких 

можливостей для розвитку, як у нашого покоління. Метою Соломії Крушельницької було ба-

жання працювати над собою, дарувати свій талант світові, прославляти рідний край. Мину-

ло 150 років від дня народження оперної Діви, а її творчість досі знаходить відгомін у сер-

цях сучасників. Її голос крізь століття звучить у пам’яті нащадків. Хай і надалі пам'ять про 

цю неймовірну постать, майстриню, вольову та розумну жінку буде твердо підтримувати 

своє життя на музичному фронті, надихаючи людство на нові звершення. 
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ОДАРКА БАНДРІВСЬКА – РОДИЧКА, УЧЕНИЦЯ, БЕРЕГИНЯ СПАДЩИНИ  

С. КРУШЕЛЬНИЦЬКОЇ, ФУНДАТОР МУЗЕЮ ВИДАТНОЇ СПІВАЧКИ У ЛЬВОВІ 

 

 Актуальність дослідження. Вокальна культура України – непересічне явище світо-

вої музики. Її складовими є індивідуальні мистецькі традиції творчої еліти нашої національ-

ної культури. Ці індивідуальні здобутки вокального виконавства різних епох складають міц-

ний професійний фундамент сучасних українських співаків. Дуже важливою у цій ланці є 

виконавська та педагогічна школи Соломії Крушельницької та її родички і студентки Одар-

ки Бандрівської.  

 Мета – проаналізувати роль Одарки Бандрівської у збереженні та популяризації тво-

рчої спадщини Соломії Крушельницької. 

 

Основні результати дослідження 

 Одарка Бандрівська була відомою виконавицею камерної лірики, виховала багатьох 

відомих співаків і створила власну вокальну школу на оригінальних методичних засадах. 

Видатна представниця західноукраїнського виконавства, О. Бандрівська, залишила цінний 

теоретичний спадок – наукові праці, що торкаються особливостей виконання камерно-

вокальної лірики слов’янських, європейських композиторів, принципів вокальних шкіл різ-

них століть. О. Бандрівська підбила підсумки щодо практичних та теоретичних принципів 

італійської вокальної школи, узагальнила методичні настанови власних викладачів 

(зокрема, С. Крушельницької), що дозволило співачці осмислити власну викладацьку стра-

тегію та теоретичну концепцію камерного співу.   

 Багато часу і зусиль О. К. Бандрівська присвятила відновленню памʼяті про Соломію 

Крушельницьку та примноженню її слави. Зібрала і зберегла архів співачки, на основі якого 

був створений Музично-меморіальний музей Соломії Крушельницької у Львові (відкритий у 

1991 році). Вона є автором ряда спогадів про видатну артистку та родину Крушельницьких 

загалом. 

 Довгий час імʼя Одарки Карлівни Бандрівської було відоме лише вузькому колу про-

фесіональних музикантів, знавців української еліти. Спогади О. Бандрівської дозволили 

осмислити джерела та коріння української вокальної культури видатних співаків [2]. Вишу-

каність, родинні звʼязки із Соломією Крушельницькою, Мирославом Скориком, Богданою 

Фільц, камерно-вокальна майстерність та фортепіанна виконавська діяльність О. Бандрів-
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ської залишили помітний слід у культурі ХХ століття та створили «той культурний пласт, 

який нині є нашим духовним опертям» [3]. 

  Успіхи випускників її класу, солістів оперних театрів країни та світу посилили цікавість 

до методичних принципів О. Бандрівської.  Т. Дідик –  випускниця класу Одарки Карлівни –  

надрукувала вправи для постановки голосу і розвитку вокальної техніки на основі текстів О. 

Бандрівської [8].     

 О. Бандрівська залишила цінний теоретичний спадок – наукові праці, що торкаються 

питань стильових особливостей камерно-вокальної лірики європейських композиторів, 

принципів вокальних шкіл різних століть. Це дозволяє зробити глибинні висновки щодо ви-

конавського стилю видатних українських вокалістів, зокрема, її родички Соломії Крушельни-

цької.  О. Бандрівська зʼясувала вплив італійської (Фр. Ламперті)  та австро-німецької (Ф. 

Генсбахер) школи на формування вокальної манери Крушельницької, що дозволяє 

О. Бандрівській  теоретично осмислити власну концепцію камерного співу 

  Значення постаті. Перш за все, Дарія-Софія (або Одарка) Бандрівська відома як вида-

тна українська співачка (драматичне сопрано), піаністка, викладачка. О.Бандрівська наро-

дилась 4 березня  1902 року у місті Грибів, поблизу Кракова (Польща), померла у віці 79 

років 5 травня 1981 року у Львові, який вважала своїм рідним містом, і  в вищих навчальних 

закладах якого вона працювала у 20-х – 60-х роках минулого століття. Знаменита Соломія 

Крушельницька доводиться їй тіткою по матері, була також викладачкою співу О. Бандрів-

ської. Мистецьки обдарованою була вся родина Бандрівських. Мати Одарки Карлівни, Оси-

па Амвросіївна Крушельницька (1867-1958), була співачкою, батько, Карл Бандрівський 

(1855-1931), актором.  Карл Бандрівський був близьким другом Івана Франка, і по смерті 

поета цілих 28 років опікувався його авторськими правами та будинком. Родина Осипи та 

Карла Бандрівських виховала трьох дітей: Ольгу, Володимира та Одарку. Всі вони були ві-

домими особистостями, музично обдарованими – елітою України. Сестра Одарки, Ольга 

Бандрівська (1890-1980), – піаністка, дружина відомого львівського піаніста Тараса Шухеви-

ча, який, у свою чергу, був дядьком та вчителем генерала Тараса Чупринки, тобто Романа 

Шухевича. Брат Володимир Бандрівській (1892-1949) був юристом, активістом українського 

руху 20-х років та співаком-аматором.  

 Освіта. Одарка Бандрівська фах піаністки здобула у Львові та Відні, вокалу навчалася 

у рідному Львові та Італії.  Закінчила низку авторитетних професійних закладів: Вищий му-

зичний інститут у Львові за двома фахами (1922 рік, клас фортепіано М. Криницької;  соль-

ний спів – клас С. Козловської) та у 1927 році – гуманітарний факультет Львівського універ-

ситету. У 1924–1928 роках продовжувала навчатися співу в консерваторії Польського Музи-

чного Товариства у професора З. Козловської. Вдосконалювала виконавську піаністичну 

майстерність у Віденській музичній академії  у 1922– 23 роках у професора Франка, вокаль-

ну – в Італії у С. Крушельницької (у 1928–29 роках у Мілані та Віа-Реджо). Повернувшись до 

Львова 1929 року, почала гастрольне турне як співачка та піаністка в різних містах Україні, 

Польщі та у Відні. Акомпанували їй відомі музиканти – В. Барвінський, Г. Левицька, Р. Си-
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мович, С. Лісса, Г. Герасимович-Барановська, Л. Уманська, О. Єрмакова та Маріанна Лисе-

нко (донька Миколи Лисенка) [10]. Таким чином, ґрунтовна освіта, високі традиції родини та 

творче спілкування з видатними особистостями сформували міцні підвалини високої про-

фесійної культури виконавиці. Викладачі О. Бандрівської заклали також і міцний методич-

ний фундамент її подальшій праці. 

 О. Бандрівська-виконавиця. Як вокалістка гастролювала в Галичині, Польщі, Австрії. В 

репертуарі співачки були, переважно, камерно-вокальні твори українських та західноєвро-

пейських композиторів: Я. Степового, К. Стеценка, Н. Нижанківського, В. Матюка, М. Верби-

цького, Д. Січинського, В. Барвінського, С. Людкевича, М. Колеси, В. Косенка, Л. Ревуцько-

го, М. Мусоргського, Ф. Шуберта, Й. Гайдна, Й.-С. Баха, Р. Ваґнера, Г. Вольфа, Р. Штра-

усса, Ґ. Малера, К. Дебюссі. Видатні сучасники О. Бандрівської звернули увагу на її непере-

січний дар виконавиці. Низка схвальних висловлювань належить С. Людкевичу [9]. На поча-

тку ХХІ ст. видано низку праць самої О. К. Бандрівської з питань вокальної педагогіки та ви-

конавства  [2-7]. Т. Дідик –  випускниця класу Одарки Карлівни –  надрукувала вправи для 

постановки голосу і розвитку вокальної техніки на основі текстів О. Бандрівської [8]. М. Про-

цевʼят – Заслужена артистка України, співачка, диригент, педагог аналізує значимість каме-

рної вокальної музики М. Лисенка у концертній та педагогічній роботі своєї викладачки О. 

Бандрівської [9]. Базові відомості із біографії викладачки та виконавиці містять авторитетні 

енциклопедії України [12,13]. Між тим, сама особистість видатної представниці української 

вокальної школи ХХ століття та її безцінні педагогічні настанови ще очікують ґрунтовного 

дослідження. 

 Коло спілкування. Активна гастрольна діяльність світом проходила при підтримці ви-

датних українських музикантів, серед яких  – В. Барвінський, Г. Левицька, Р.  Симович, С. 

Лісса, Г. Герасимович-Барановська, Л. Уманська, О. Єрмакова та Маріанна Лисенко (донька 

Миколи Лисенка).  

 За своє життя Одарка Бандрівська виховала багатьох видатних співаків. У 1931–1939 

роках вона  викладає сольний спів у Вищому музичному інституті ім. М. Лисенка. З 1940 і до 

1963 року Одарка Бандрівська займає посаду доцента вокального факультету Львівської 

державної консерваторії. Від 1960-х років співачка упорядковує архів своєї тітки С. Круше-

льницької для Меморіального музею у Львові.  

 Система викладання. За десятиріччя своєї успішної викладацької та виконавської дія-

льності Одарка Карлівна створила власну неповторну вокальну школу. Серед учнів О. Бан-

дрівської – видатні українці, носії особливої вокальної культури у всьому світі, солісти: Ві-

денської опери – М. Антонович, Львівської опери – Т. Дідик та П. Криницька. Ще назвемо 

відомих вокалістів, випускників класу О. Бандрівської: Л. Дороніна; Н. Чубарова; сестри Да-

ниїла, Марія та Ніна Байко; Ія Мацюк; М. Процев’ят; К. Маслій.  

 Вокально-педагогічна спадщина Одарки Бандрівської включає її теоретичні праці [3; 5; 

6], практичні поради співачки та виконавський аналіз вокальних творів [2; 4; 7], програми та 

рекомендований список камерних творів для студентів консерваторій [6], власні вправи для 
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постановки голосу і розвитку вокальної техніки [7]. 

 Власна методика навчання співу визріває у виконавиці з середині 40-х років ХХ століт-

тя і базується на практичному ґрунті:  засадах викладання та виконавського досвіду, на спо-

стереженні та аналізуванні методичних надбань викладачів Одарки Бандрівської – С. Коз-

ловської та С. Крушельницької. Прагнучи теоретичного узагальнення, вокалістка пише ряд 

наукових праць: «Теоретичні основи правильного співу» (1945) [7], «Нариси по вокальній 

методиці»  (1954) [3]. В роботах розглянуті питання будови голосового апарату, роботу аку-

стичного механізму видобування звуку з урахуванням фонетичного методу виховання голо-

су. Важливе місце відводиться питанням дихання, опорі співацького голосу, поєднанню 

опори дихання і опори звуку у гармонійну м’язову співзвучність між черевним пресом і спі-

вацькою позицією звуку. Таким чином, актуальними для викладача, на думку Одарки Банд-

рівської, є певні якості інтелектуального та природнього характеру (відповідні знання фізіо-

логії, психології та педагогічної методології; тонкий вокальний слух; теоретична ґрунтовна 

освіта; вільне й досконале володіння фортепіано). Особливо Одарка Бандрівська наголо-

шувала на усвідомленні специфіки української вокальної культури, вокального виконавства. 

Так, обираючи з провідних європейських національних шкіл «якесь цінне зерно», основний 

акцент треба робити за знаних шедеврах української камерно-вокальної лірики, тобто – «на 

своєму ґрунті будувати свою музичну культуру» [2]. У зв’язку із цією тезою нею розв’язують-

ся питання постановки голосу у відповідності до мовної складової, бо специфіка різних во-

кальних шкіл відштовхується від специфіки мовлення. Тут іще однією пов’язаною тезою 

слугує аналіз виконавської діяльності видатних українських співаків. Викриваючи зв’язок 

італійської вокальної школи як базової основи вокалу, Одарка Бандрівська доводить, що 

саме інтелектуальне осмислення та пристосування різнонаціональних вокальних традицій 

слугує запорукою створення нової української школи вокалу. Такою адаптивною системою, 

на її погляд, досконало володіли Соломія Крушельницька. «Вони прийшли з італійської 

школи співу, але розвинули їх прийоми, пристосувавши їх до специфічних вимог українсь-

ких співаків» [3]. 

 У методичних працях авторкою витримується важлива позиція щодо переваги практи-

чної основи у викладацькому процесі. Так, не лише метод показу та настанова емпіричного 

підходу («співай, як я») має бути основною. Лише співак, виконавець з багатим досвідом 

концертної діяльності може максимально розкрити здібності студента-вокаліста. Відповідно 

до власного природного обдарування, Одарка Бандрівська створює концепцію камерного 

співу. Ця концепція багатовимірна. ЇЇ основою є послідовне дотримання тези про єдність 

образно-смислового та віртуозно-технічного компонентів виконання. Суттєвою методичною 

підмогою тут слугують історичні нариси Одарки Бандрівської з питань:  

1) виникнення та розвитку камерної музики Західної Європи, України; 

 2) історико-стильових особливостей романсів та солоспівів; 

 3)  огляду особливостей камерного співу.  

 Не менш значною стороною теоретичної концепції є складання навчальних програм 
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камерного співу. Глибока обізнаність з великою кількістю кращих зразків старовинної, кла-

сичної та романтичної камерно-вокальної літератури, дозволила Одарці Бандрівської мето-

дично систематизувати виконавський та навчальний репертуар. Зокрема, вона уклала сис-

тематизований список арій та романсів для жіночих голосів, упорядкувала «бібліографію 

українських солоспівів композиторів західних областей України для студентів І-V курсів (усіх 

типів голосів)» [6]. Нерідко маловідомі на той час романси звучали на концертах співачки. Її 

виконання отримувало найвищі схвальні відгуки видатних особистостей.  

 З такого цілісного науково-ґрунтовного підходу витікає наступна позиція теорії камер-

ного співу Одарки Бандрівської.  Майстриня особливо наголошує на вияві індивідуальності 

при відборі репертуару камерних програм «…відповідно до свого естетичного відчуття, 

вміння, музикальності і до свого голосу. Дуже велике значення надається розумінню музич-

ного стилю романсу, стилю композитора, взагалі камерного стилю виконання та, навіть, те-

оретичному обґрунтуванню іманентних рис та засобів виразності твору, що виконуєть-

ся» [4]. 

 Важлива теза Одарки Бандрівської  про єдність образно-смислового та віртуозно-

технічного компонентів виконання камерної музики. Технологія виконавської майстерності у 

класі викладачки також має свою методичну базу. У процесі роботи зі студентом Одарка 

Бандрівська індивідуально підбирала вправи для розвитку техніки виконання. У рукопису 

Одарки Карлівни, який надрукувала та прокоментувала Т. Дідик [8], надано багатий матері-

ал для осмислення та аналізу цього важливого аспекту навчання. Так, музичний матеріал 

містить різноманітні вокальні вправи, які впорядковані за принципом зростання та розши-

рення співацького діапазону, певного ускладнення мелодико-ритмічного параметрів. Пев-

ним поштовхом та своєрідним епіграфом для кожної вправи слугує висловлювання Соломії 

Крушельницької – видатної вокалістки та викладачки самої Одарки Бандрівської. Відправ-

ним пунктом індивідуального підходу до розробки вправ слугує твердження про індивідуа-

льність співака та його голосу: «Немає на цілому світі двох ідентично таких самих голосів. 

Як на дереві одному кожен листок подібний, але не ідентичний, значить, і кожен голос має 

свої прикмети і свої недоліки» [7].  
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ПОДІЛЬСЬКЕ КОРІННЯ  

 

 

«Не зманила Тебе чужа слава, 

Що хоть світить, та серця не гріє, 

І по лаврах ступаєш, слезава, 

В рідну землю, що з горя марніє. 

Не відняла у Тебе чужина 

Ні любові, ні серця у грудях, 

Ти для Русі – всерідна дитина, 

І за те нехай честь Тобі буде!» 

Б. Лепкий 

 

 Актуальність дослідження. В статті висвітлено значення творчої спадщини Соломії 

Крушельницької, розкрито сутність та особливості діяльності меморіального музею Соломії 

Крушельницької. На прикладі життя родини Крушельницьких виховується патріотизм та лю-

бов до своєї Вітчизни, сила волі та прагнення духовного росту громадян України. 

 Мета – висвітлити просвітницьку діяльність меморіального музею Соломії Крушель-

ницької як  важливого осередку культурного життя. 

 

Основні результати дослідження 

 Меморіальний музей було відкрито 22 вересня 1963 року. Відтак в 2023 році він від-

значатиме 60 – літній ювілей. У будинку, в якому розташований музей, у 1878 – 1891 прой-

шли дитячі та юнацькі роки Соломії Амвросіївни Крушельницької. Сюди приїздила вона, пе-

ребуваючи в колі родини у 1892 – 1900 рр. У цьому будинку народилася і проживала до 

1922 року оперна і камерна співачка Ганна Крушельницька (1887 - 1965 рр.) сестра Соломії. 

 Під керівництвом Амвросія Крушельницького тут діяла у 1884 – 1885 рр. школа дири-

гентів. 

 Меморіальний комплекс музею також включає: муровану церкву св. Миколая 1615 р., 

Навколо якої розміщено 3 козацькі хрести, кам’яний хрест «Свободи» 1848 р. та дві релігій-

ні фігури; біломармуровий надгробний пам’ятник на могилі батьків Соломії Крушельницької, 

привезений співачкою з Флоренції (Італія), що знаходиться на сільському цвинтарі. 

- Церква Святого Миколая.  
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Амвросій Васильович Крушельницький з 1878 по 1902 р. був парохом села Біла і про-

водив церковні служби. 

В церкві збереглися цінні реліквії: фелон, хрест, та чаша, якою причащали людей. 

Ними користувався батько Соломії. 

- Надгробний пам’ятник на могилі батьків співачки. 

 Раптово 31 грудня 1902 року помер батько, Амвросій Васильович Крушельницький. 

Соломія в цей час була в Неаполі (Італія). В червні 1903 співачка поїхала до Флоренції, де 

в мистецькому салоні знайшла саме такий пам’ятник, який їй та родині сподобався і своїм 

глибоким змістом, і мистецьким виконанням. Це справді геніальне творіння невідомого досі 

майстра – скульптора з Флоренції. 

 18 червня 1903 року в листі до Павлика вона написала: «…Завтра їду до Флоренції 

вислати пам’ятник для татуня…». Пам’ятник зроблено з білого мармуру. На колоні вгорі чо-

рний металевий віночок і чорний хрест. Під колоною стоїть схилена в тузі молода німфа з 

театральною маскою в лівій руці, а справа, на меншій колоні згорток папірусу, на якому ла-

тинськими словами написано: «Завжди батьку з тобою». На постаменті епітафія: «Амвросій 

Крушельницький 1841 – 1903. Найлучшому мужеви, найлучшому батькови, честь єго розу-

мови, єго серцю».  

 В літку поїздом з Італії привезли пам’ятник, а в грудні 1903 року його посвятили свя-

щенники на чолі з Тернопільським деканом. 

 Родина Крушельницьких виїхала до Львова, де у 1903 році Соломія купила триповер-

ховий будинок. 

 У 1907 році у Львові померла мати Соломії. Її поховали у Білій разом з батьком.  

 Пам’ятник пережив I та II Світові війни. Під час другої світової війни через цвинтар 

проходив фронт. Але щаслива доля зберегла пам’ятник.  

 В часи Радянського Союзу пам’ятник хотіли передати у тодішній Ленінград в Ермітаж. 

Але люди не дозволили здійснити наругу.  

 Зараз пам’ятник відреставрований,  над ним збудовано металічну арку. 

 В кінці XIX століття гостинний дім Крушельницьких приймав багатьох відомих діячів 

культури: Олександра Барвінського з дружиною Євгенією, композиторів О. Нижанківського, 

Д. Січинського, музичного критика В. Садовського, співаків О. Мишугу, М. Мецинського, си-

на Карпенка-Карого Юрія, письменника В. Стефаника. 

 Значну кількість цінних матеріалів, особисті речі співачки передала музею племінниця 

Соломії Крушельницької професор Львівської консерваторії Одарка Бандрівська. 

 Життя і доля співачки продовжується в музеї, тут кожна річ нагадує про неї. Оглядаю-

чи експозицію відвідувач проходить її життєвими і творчими дорогами. 

 На майдані Крушельницьких виконували пісні Дмитро Гнатюк, Анатолій Солов’яненко, 

сестри Байко, Володимира Чайка, читали свої поезії Ліна Костенко, Дмитро Павличко, ви-

ступали письменники Ірина Вільне, Ростислав Братунь, проводили творчі вечори поети Те-

рнопільщини Олег Герман, Володимир Вихрущ, Борис Демків. Серед запрошених були та-
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кож професори Роман Громяк та Олег Смоляк.  

 Відбувалися зустрічі з видатними людьми: Михайлом Головащенком – дослідником 

життя і творчості співачки, академіком, учнем Соломії Крушельницької – Степаном Генсіру-

ком, диригентом та композитором Миколою Колессою, академіком Дмитром Степовиком, 

Героєм України, композитором Мирославом Скориком. М. Скорик та А. Кос-Анатольський 

виконували свої музичні твори в музеї за старим піаніно.  

 

Висновки 

 Колектив музею спрямований на вшанування і популяризацію діяльності С. Крушель-

ницької, її творчої родини, всієї галицької інтелігенції. Завдяки активній просвітницькій дія-

льності меморіальний музей Соломії Крушельницької є важливим осередком культурного 

життя Тернопілля й посідає провідне місце серед музейних закладів області. Його вплив на 

культурно-мистецьке життя краю відбувається завдяки науковій, пошуковій та просвітниць-

кій роботі працівників музею. 
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СОЛОМІЯ КРУШЕЛЬНИЦЬКА. ВШАНУВАННЯ ПАМ’ЯТІ «ЧАРІВНИЦІ СПІВУ»  

НА ТЕРЕНАХ ТЕРНОПІЛЬЩИНИ 

 

 Актуальність дослідження. На теренах Тернопільщини протягом багатьох років 

вшановують пам'ять відомої українки Соломії Крушельницької. У ювілейний рік 150-річчя 

від дня народження вбачається актуальним окреслити події та пам’ятки пов’язані з творчим 

життям співачки, показати спадщину видатної постаті в світовій та українській культурі і те, 

як її зберегли її нащадки, зокрема тернополяни. 

 Мета – дослідити життєвий шлях та вшанування пам’яті Соломії Крушельницької на 

Тернопільщині, Ознайомлення та огляд пам’яток біографічної та творчої діяльності співач-

ки. 

Основні результати дослідження 

  ««Незабутня Аїда», «єдина в світі Джоконда», «найчарівніша Чіо-Чіо-Сан», 

«неповторна Галька», «ідеальна Брунгільда», «найпрекрасніша Саломея», 

«вражаюча Валькірія», «виняткова Лорелея»… є люди, які вмирають задовго до сво-

єї фізичної смерті. Деяким же навпаки, і після смерті судилось жити у віках, і не 

тільки жити, а й світити зорею для всіх прийдешніх поколінь.» 

Михайло Головащенко 

червень, 1997 

До 125-річчя з дня народження Соломії Крушельницької 

Випуск №1, газета «СОЛОМІЯ» 

культурно-мистецьке видання, м. Тернопіль 

 

 «…У перші десятиріччя ХХ століття на оперних сценах світу царювали чоти-

ри особи чоловічної статі – Баттістіні, Карузо, Тітта Руффо і Шаляпін. І лише од-

на жінка спромоглася сягнути їх висот та стати в рівень з ними. Нею була Соломія 

Крушельницька.» 

Рінальдо Кортопассі 
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 Соломія Крушельницька – видатна 

українська оперна співачка,   педагогиня 

перетину ХІХ – ХХ століть. Уродженка 

Тернопілля, яка своїм голосом заполони-

ла серця людей по всьому світу. Завдяки 

своїй майстерності та неповторності ви-

знана найвидатнішою співачкою світу за 

життя. 

 22 вересня 1963 року у с. Біла, Тер-

нопільської області було відкрито меморі-

альний музей з посвяченням меморіаль-

ної таблиці на будинку, де пройшла 

юність С. Крушельницької. Саме цього ж року ім’я Соломії Крушельницької було присвоєно 

школі с. Біла, Тернопільському музичному училищу (на даний момент Тернопільський мис-

тецький фаховий коледж ім. С. Крушельницької) та одній із вулиць м. Тернополя. 

 Під час відзначання 100-річчя від дня її народження, ім’я співачки було занесено до 

списку ювілярів ЮНЕСКО. 

 115 річниця з дня народження відзначилась на Терно-

піллі запровадженням проведення Всеукраїнського конкурсу 

солістів-вокалістів і аматорський хорових колективів на здо-

буття премії ім. С. Крушельницької, конкурс проводиться до 

сьогодні. 

 125-річчя з дня народження Соломії Амвросіївни було 

вагомим для культурного простору мистецького кола. 1997 

року у видавництві «Збруч» виходить перший випуск культу-

рно-мистецького видання – газета «Соломія» (видання Тер-

нопільський мистецький фаховий коледж ім. 

С. Крушельницької), що розпочинається зі статті «Чарівниця 

співу» написана Михайлом Головащенком. В склад редак-

ційної ради входили: Петро Андрійчук, Тамара Гнатів, Зіна 

Кушнірук, Сергій Прохорець, Олег Смоляк та Галина Тихобаєва. З того моменту було вида-

но 77 випусків цієї газети. В ній подається цікава інформація про життя Соломії Крушельни-

цької, присвячені їй вірші та статті, сучасний мистецький світ, здобутки студентів, випускни-

ків та викладачів Тернопільського мистецького фахового коледжу, музичний гумор від Пет-

ра Андрійчука та кулінарні поради Богдана Маюка. 

 23 квітня 2001 рік – створення Благодійного фонду «Соломія», який займається підго-

товкою до відзначення пам’ятних дат співачки та збором коштів на будівництво пам’ятника 

Соломії Крушельницької. Завдяки фонду, 22 серпня 2010 року на бульварі ім. Т. Шевченка 

встановлено перший пам’ятник Соломії Крушельницькій у повний зріст, заввишки майже 
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чотири метри (на фото «Пам’ятник Соломії Крушельницькій, м. Тернопіль» поштова марка 

України, 2015 р.). У 1989 році, коли тільки виникла ідея пам’ятника, планувалось, що він бу-

де біля музичного коледжу. Навіть було закладено камінь під основу, проте проєкт не був 

реалізований. Та хоч монумент видатної Соломії не чекає нас біля коледжу але при в ході в 

хол ми зустрічаємо гіпсовий бюст співачки. 

 Також, за сприйняття дирекції тоді музичного училища, благодійного фонду 

«Соломія», обласного товариства ім. Б. Лепкого та спонсорської допомоги ВАТ 

«Зеленбуд», у вересні 2007 року до 135-річчя від дня народження співачки було створено 

кімнату-музей Соломії Крушельницької в одному із приміщень головного корпусу Тернопіль-

ського музичного училища ім. С. Крушельницької. На стінах кімнати-музею, яка використо-

вується, як лекційна аудиторія, висять стенди з інформацією про життя та творчий шлях 

співачки, її фото із сім’єю, друзями, з оперних вистав та афіші з концертів. Також в кабінеті 

наявні її портрети, барельєф (гіпсовий фрагмент меморіальної стели, встановленої на бу-

динку обласної філармонії в 1997 р. з нагоди 125-річчя від дня народження видатної співач-

ки), статуя, книги про цю постань, брошури до концертів на її честь та деякі екземпляри га-

зети «Соломія» (повна підписка зберігається у бібліотечному архіві). 

 Цього року ми відзначаємо 150-річчя від дня народження Соломії Крушельницької. 

Тернопілля відзначало цю річницю так: 

10 серпня – 23 вересня – реалізація приватного міжнародного проєкту «Соломія» у 

Тернопільському обласному художньому музеї; 

21 вересня – наукова конференція «Примадонна оперної сцени» в Тернопільському 

краєзнавчому музеї; 

22 вересня – концерт в Тернопільській обласній філармонії; 

23 вересня – урочиста академія біля пам’ятника С. Крушельницької в м. Тернополі; 

25 вересня – урочиста академія «Соломіїна осінь» в клубі с. Біла; 

26 вересня – концерт в Тернопільському мистецькому фаховому коледжі 

ім. С. Крушельницької. 

 Соломія Крушельницька – вагома постать у розвитку світового та українського музич-

ного мистецтва, неповторна діва оперної сцени та від щирого серця українка, яка варта 

вшанування. 

«Як соловей, як білий кущ троянд, 

Як сонця світлого проміння золотисте… 

О, скільки слів потрібно ще знайти, 

Щоб розказать про твій талант іскристий…» 

Неля Очеретовська 
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СОЛОМІЯ КРУШЕЛЬНИЦЬКА І БЕРЕЖАНИ 

 

 Актуальність дослідження. До факту перебування у Бережанах славетної оперної 

співачки Соломії Крушельницької неодноразово зверталися місцеві краєзнавці, дослідники 

біографії артистки. Проте до сьогодні ще відкриваються цікаві факти, деталі, імена учасни-

ків цієї знаменної для невеликого міста події, що зумовлює актуальність нашого досліджен-

ня. Також довгий час поза увагою дослідників залишалися поетичні твори, присвячені Со-

ломії, авторами яких є о. Сильвестр та Богдан Лепкі.  

 Мета – висвітлити окремі події творчого життя С.Крушельницької та концертну діяль-

ність у м. Бережани.  

 

Основні результати дослідження 

 12 червня 1898 року невелике повітове містечко Бережани сколихнула небувала подія 

— в католицькому домі відбувся концерт відомої оперної співачки Соломії Крушельницької. 

Проходив він у рамках галицького турне артистки, яка нещодавно прибула до Львова з Іта-

лії. Окрім Бережан, були ще концерти у Станіславові (Івано-Франківську) — 16. 06, Стрию 

— 19. 06, Львові — 21. 06, Коломиї — 23. 06 та Перемишлі — 07.07. Як давня учасниця 

львівського «Бояна», співачка побажала проводити свої концерти спільно з цим знаним в 

краї хоровим товариством. Організацією концерту в Бережанах займалися Остап Нижанків-
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ський, Андрій Чайковський та знайомий співачки ще зі студентських років, на той час су-

плент Бережанської гімназії, Богдан Лепкий. Саме через Богдана Лепкого велося листуван-

ня між організаційним комітетом та Соломією Крушельницькою, він був головним координа-

тором в організаційних питаннях. Лепкознавець Володимир Качкан у збірнику епістолярію 

Б. Лепкого «Журавлі повертаються» опублікував три листи письменника до співачки. В усіх 

трьох йдеться про бережанський концерт, точніше підготовку до нього. В першому, датова-

ному 28 травня 1898 р., Б. Лепкий пропонує 

С. Крушельницькій на вибір дві дати концерту: 

«Нам найкраще надається на концерт день 19 

червня т. є. неділя, а коли ні, то тиждень скор-

ше, значиться, 12 червня н. ст.» [2, с. 359]. Та-

кож з цього ж листа дізнаємося які твори мав 

виконати хор «Боян»: «Боян» може обняти свої-

ми силами чотири або п’ять точок — між ними 

буде Колесси «Вулиця» і Лисенка «Хор женців» 

з «Утопленої» [2, с. 360]. Цей лист підписаний 

Богданом Лепким та, «за виділ «Бережанського 

Бояна», Андрієм Чайковським. З копії афіші, що 

зберігається в музеї Богдана Лепкого довідуємо-

ся детальніше програму концерту: «Боян» вико-

нував Миколи Лисенка «Хор женців» («Туман 

хвилями лягає») з «Утопленої», Філарета Ко-

лесси «Козаки» та «Вулицю», Соломія Крушель-

ницька — арію з опери «Forza del Destino» 

Джузеппе Верді, «Тебе моя любко єдина» і 

«Коли настав чудовий май» Миколи Лисенка, 

Ігнація Падеревського «Pieśń duarza» та велику 

арію з «Семираміди» Джоакіно Россіні. Був та-

кож у програмі концерту й інструментальний со-

льний номер на цитрі у виконанні знаного в Га-

личині віртуоза о. Євгена Купчинського [1].  

 Другого листа письменник писав 7 червня 1898 р. З нього довідуємося, що остаточною 

датою концерту С. Крушельницька обрала 12 червня. Йдеться тут також і про вирішення 

деяких технічно-побутових питань, а саме: «коні на станцию вишлю, лишень ласкаві будьте 

повідомити, до якого потягу. Коли Вам немилі готелі (жидівські), то я радо віддам до Вашої 

розпорядности свою хату» [2, с. 360]. Артистка з радістю прийняла пропозицію свого дав-

нього знайомого і, справді, під час перебування в Бережанах «квартирувала» в молодого 

подружжя Лепких. Про щире дружнє спілкування та приємно проведений час свідчать на-

ступні рядки з листа Б. Лепкого від 17 червня 1898 р.: «В хата нашій Ви оставили велику пу-

Афіша «Концерт славнозвісної оперової 
артистки п-ни Соломії Крушельницької». 
Фотокопія. 
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стку. Соромно признатися, але тра признатись, що скучаємо за Вами і то — дуже. […] як не 

будете мати нічо луччого до роботи, то згадайте нас та згадайте хоть раз так щиро, як ми 

Вас згадуємо щодня. […] Щиросердечний поздоров Вам і Вашій сестричці передає моя жін-

ка» [2, с. 361]. Тут варто зазначити, що до Бережан оперна діва прибула у супроводі сест-

ри. І хоча Б. Лепкий у листах не вказує її імені, можемо припустити, що це була на два роки 

старша Олена, яка супроводжувала Соломію у багатьох закордонних поїздках. Адже, уваж-

но розглянувши фото зроблене після концерту «У колі Бережанського «Бояна», у першому 

ряду другу зліва, поряд з Андрієм Чайковським, можемо побачити саме Олену [8].  

 Отож, сам концерт відбувся якнайкраще: порозуміння між співачкою і хором, численна 

публіка, що закидала сцену квітами. Чимало бажаючих найбільша зала у місті не змогла 

помістити і вони змушені були повернутися назад. І це при тому, що і за сидячі, і за стоячі 

місця треба було платити «крісло 1 зл.», а «вступ на салю — 50 кр.» [1]. Про важливість 

концерту Соломії Крушельницької в культурному житті Бережанщини свідчить факт, що ба-

гато свяченичих родин приїхали до міста із віддалених сіл спеціально, щоб побувати на 

концерті знаменитої співачки. Після концерту відбувся «комерс» (товариська вечеря — 

Н. С.), на якому були присутні відомі громадсько-культурні діячі Бережанщини. Серед тих, 

хто того вечора промовляв тости, були Андрій Чайковський, о. Сильвестр Лепкий, 

о. Чировський з Бабинець (від Рогатинщини) та Богдан Лепкий.  

 Батько та син Лепкі для привітання оперної діви написали вірші-присвяти. Саме вони 

одними з перших поетичним словом оспівали талант Галицької Баттерфляй. У фондовій 

збірці музею Богдана Лепкого зберігається рукопис вірша-присвяти о. Сильвестра Лепкого 

Соломії Крушельницькій, написаного на згадку про концерт співачки у Бережанах [3]. Його 

до музею передав кура-

тор архіву Богдана Леп-

кого д-р Роман Смик. 

Свій твір о. Сильвестр 

розпочинає описом по-

неволеного становища 

українського народу, 

веде мову про «зиму», 

що «прийшла на нарід 

люта», про занепад ку-

льтурного та національ-

ного життя. В такі скрут-

ні хвилини у народу ли-

шалася лише пісня. В 

ній народ міг висловити 

усі свої почування, мрії 

й надії і тільки її не мог-

«У колі Бережанського «Бояна». Фотокопія. Зліва направо. 1-й ряд: 
Н. Н., Олена Крушельницька, д-р. Андрій Чайковський, Соломія 
Крушельницька, диригент проф. Ремеза, Олександра Лепка. 2-й ряд: 
А. Гуменюк, Н. Н., Галя Кордубівна, Богдан Лепкий, Галя 
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ли заглушити поневолювачі: «Ся пісня, рідна і своя, / Несла відвічних правд знам’я / До бою 

проти всіх одніська / За божу правду із правіку…» [5, с. 55]. Творчість Соломії Крушельниць-

кої, її любов до рідної пісні, пропагування перлин української народної творчості закордо-

ном поет порівнює з весною у природі, коли все жи-

ве пробуджується до нового життя: «О Сестро! Рід-

ний соловію, / Весни пророче і розмаю / Народу се-

рцем я витаю / Тебе — весну й весни надію…» [5, 

с. 55]. Співачку автор зараховує до духовних про-

відників народу, працю яких не здатні знищити жод-

ні заборони та утиски, «бо проти духовних гетьма-

нів / Нема мечів, ні стріл затру тих!» [5, с. 56]. Далі 

поет наголошує на важливості творчості Соломії 

для національного відродження українського наро-

ду, а також висловлює впевненість у тому, що у 

майбутньому народ гідно пошанує свого 

«соловейка», провісницю «відродження народних 

мас».  

 Віршована присвята Богдана Лепкого є дещо 

меншою за обсягом. ЇЇ пронизує мотив туги за рід-

ним краєм, сентерції на тему любові Соломії до ба-

тьківської землі, пісні, культури навіть на чужині се-

ред тисячі спокус. Як і в попереднього автора, при-

сутні згадки про «час жнива» для українського на-

роду. Завершується вірш словами певності того, 

що співачка назавжди залишиться у пантеоні укра-

їнських духовних провідників, пам’ять про яких жи-

тиме в серці народу : «Отоді наш народ не забуде / 

Своїх борців для рідної справи, / він пригорне їх 

щиро до груди / Й попровадить в безсмертний храм 

слави. / Поміж ними й Ти сяєш на троні / В нашім руськім новім пантеоні» [4, с. 250].  

 На згадку про концерт в Бережанах залишилось два фото. На першій знимці — «У колі 

Бережанського «Бояна» — зображено артистку та її сестру Олену разом зі співаками хору 

«Бережанський «Боян» [8]. Детальніше дослідження цього фото ще попереду, оскільки є 

різні варіанти підпису до нього й не всі особи впізнані. Другим є фотопортрет Соломії Кру-

шельницької, зроблений у фотосалоні Йозефа Вайрауха в Бережанах [7]. Бережанці мо-

жуть пишатися, що в невеликому повітовому містечку був салон такого рівня, щоб оперна 

прима забажала зробити у ньому портретну знимку.  

Концерт артистки світової слави надовго залишився у пам’яті жителів та гостей міста. 

 Б. Лепкий у листі до С. Крушельницької від 17 червня 1898 р. писав про це так: «… пе-

Перша сторінка автографа вірша-присвяти 

о. Сильвестра Лепкого  

«С. Крушельницькій (у пам’ять концерту 

в Бережанах 12. VI. 1898 р.)».  
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релетілисьте через Бережани, як морова діва і тепер за Вами люди мруть …» [2, с. 361]. 

Справді, «кожен з таких концертів» у невеликих містечках Галичини «був справжнім святом 

для місцевої громади: переповнені зали, нескінченні оплески квіти і подарунки, музичні і по-

етичні присвяти. Соломія приносила зі собою особливу, лише їй властиву атмосферу теп-

лоти і щирості, що залишалися назавжди у пам’яті тих, хто з нею спілкувався» [6, с. 123].  

 

Висновки 

14 червня 2018 р. Бережани знову мали нагоду зустрітись із Соломією Крушельницькою та 

її творчістю — в музеї Богдана Лепкого експонувалась виставка «Стежками Соломіїної піс-

ні» з фондів Музично-меморіального музею Соломії Крушельницької у Львові. В експозиції 

були представлені меморіальні речі, оригінальні фото та документи, відтворений сценічний 

костюм артистки, а також можна було почути голос Великої Соломії у записі на раритетній 

платівці.  
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ВШАНУВАННЯ СОЛОМІЇ КРУШЕЛЬНИЦЬКОЇ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ 

 

 Постать Соломії Крушельницької наприкінці 19–поч. 20 ст. була однією з найяскраві-

ших серед найвизначніших співаків того часу, зокрема Е. Карузо, Т. Руффо, М. Баттістіні, Ф. 
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Шаляпіна. Пам’ять та вшанування світової легенди, голосом якої захоплювались мільйони 

слухачів, є надзвичайно важливими, особливо в світлі останніх подій. Такі визначні постаті 

посилюють інтерес світу до багатої української культури.  

 Актуальність дослідження полягає у необхідності висвітлення українського музич-

ного мистецтва як самобутнього явища в очах світової та європейської спільноти та підтри-

мки інтересу до українського питання в контексті російської повномасштабної агресії. Мис-

тецтво та культура не тільки здатні об’єднати українців, але й створюють обличчя українсь-

кої держави у світі.  

 Мета – полягає у важливості належного вшанування найславетнішої української опе-

рної співачки, збереження пам’яті та спадщини, традицій, залишених співачкою та педаго-

гом С. Крушельницькою. 

 

Основні результати дослідження 

 150-річчя найвідомішої жінки давньої та сучасної України С. Крушельницької відзнача-

ється на державному рівні. Наприкінці 2021 року Львівська та Тернопільські обласні ради 

проголосили 2022 рік роком С. Крушельницької. 

 Як відомо, С. Крушельницька  у 1903 році купила для родини будинок у Львові, у якому 

тепер розташований Музично-меморіальний музей Соломії Крушельницької. Завдяки напо-

легливій праці співробітників установи створено ютуб-канал музею, на якому оприлюднені 

оперні арії, романси, українські народні пісні у виконанні співачки. На каналі музею також 

можна знайти багато іншої цікавої інформації: віртуальні виставки, відеорозповіді, лекції то-

що. 

 Львівський палац мистецтв спільно із Тернопільською та Львівською організаціями На-

ціональної спілки художників України організували виставку, приурочену 150-річчю С. Кру-

шельницької, в експозиції представлено більше 50 творів сучасних львівських і тернопіль-

ських художників, серед яких портрети С. Крушельницької, філософські мотиви з акцентом 

на її життя і творчість, пейзажі та місця в Україні та закордоном, де бувала співачка. 

 До пам’ятної дати О. Балабком була презентований роман «Кімоно для Баттерфляй. 

Із життя Соломії Крушельницької», який відхиляє завісу богемного життя співачки, сповне-

ного великого тріумфу та великої драми. Молодій солістці Варшавської опери С. Крушель-

ницькій подарували кімоно, у якому вона наважилася виконати опереткову арію гейші. Цей 

епізод творчої долі співачки дозволив письменникові розгорнути захопливу оповідь про 

шлях до однієї з визначальних ролей — Мадам Баттерфляй. Генеральний директор, худож-

ній керівник театру В. Вовкун зазначив, що книга наново відкриває постать 

С. Крушельницької та її значення в історії світової опери. 

 23.09.2022 у Львівській національній опері відбулися заходи з нагоди ювілею, серед 

яких вистава «Історія тріумфу», Гранд-концерт «Соломія.Brava», опера Дж. Пуччіні «Мадам 

Баттерфляй» тощо. Відбувалась також онлайн-трансляція концерту, що дало змогу поціно-

вувачам високого мистецтва долучитися до перегляду у будь-якому куточку світу. На завер-
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шення концерту звучав голос самої примадонни, а саме пісня «Родимий краю». Як відомо,  

С. Крушельницька завжди наприкінці своїх концертів співала на біс українську пісню, таким 

чином пропагуючи українську культуру та показуючи світовій публіці самобутню українську 

ідентичність та унікальність. 

 Співробітники музею підготували статтю «Соломія Крушельницька. Життя великої спі-

вачки у 20 фотографіях», хронологічні межі яких охоплюють кін 19 ст. – 40-ві рр. 20 ст. До 

кожного фото додається грунтовний та деталізований опис. Зокрема, вказується, що співа-

чка у 18 років була заручена з молодим семінаристом Зеноном Гутковським. Однак нарече-

ному не подобалось захоплення С. Крушельницької, що вона співає, грає та розповідає про 

музику Баха, Бетховена, Шопена. Врешті заручини були розірвані. У статті подано світлини 

з юності співачки, родинне фото, пам’ятник на могилі о. Амвросія Крушельницького, батька 

співачки, який був їй найближчим другом та великим авторитетом. Також розміщено єдину 

відому світлину, де С. Крушельницька з родиною біля триповерхового будинку, який прид-

бала після смерті батька. Як зазначають дослідниці, родина проживала в будинку понад 30 

років. У серпні 1939 приїхала до м. Львова відвідати родину. Через події Другої світової вій-

ни не змогла повернутися до Італії. 1944 року директор Львівської консерваторії 

В. Барвінський запросив С. Крушельницьку на посаду викладача кафедри вокалу. Варто 

зазначити, що композитор став ізгоєм, його не пускали на поріг рідної консерваторії, дирек-

тором якої був протягом 34 років. В. Барвінський був заарештований на підставі сфабрико-

ваного звинувачення та відбував заслання в Мордовській АРСР протягом 1948–1958 років. 

Рукописи його творів спалили за наказом радянської влади.  

 С. Крушельницька з 1944 до кінця життя працювала викладачем вокалу Львівської 

державної консерваторії імені М. В. Лисенка. Співачка зі світовим іменем, «Вагнерівська 

примадонна» 20 ст., «найпрекрасніша і найчарівніша Баттерфляй» не мала належного ша-

нобливого ставлення з боку влади. Українська інтелігенція, як зазначалось вище, перебува-

ла під пристальним контролем радянської влади. 1939 року будинок Соломії Крушельниць-

кої був націоналізований радянською владою. Їй залишили одну квартиру, в якій мешкала з 

молодшою сестрою Анною і прожила там до своєї кончини 16 листопада 1952 року. У 1989 

році тут заснований Музично-меморіальний музей Соломії Крушельницької. Варто наголо-

сити, що співачка довго не могла отримати радянського громадянства, врешті у 1948 році 

погодитись на передачу радянській владі вілли «Саломе» в Італії, яку невдовзі продали. І 

тільки за рік до відходу у засвіти світової оперної діви радянська влада спромоглась прис-

воїти С. Крушельницькій звання «Заслужений діяч мистецтв УРСР», а в жовтні 1952 року, 

за місяць до смерті професора консерваторії. 

 Переглядаючи фотографії, які оприлюднені на сайті музею, можемо ознайомитись з 

вишуканим, елегантним та індивідуальним стилем, неймовірної краси театральними костю-

мами виконавиці. Дана інформація допомагає зануритись в час, коли творила співачка, на-

водить на думку, що зовнішній вигляд співачки зачаровував не менше, ніж її голос. 

 У статті «Соломія Крушельницька. Життя великої співачки у 20 фотографіях» відобра-
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жене не тільки артистичне життя співачки, але й її повсякденне життя. Авторки описують, 

що співачка любила подорожі, мала фотоапарат, щоденно робила руханку, грала в теніс, 

їздила на велосипеді, плавала. Любила куховарити, також керувала автомобілем. Її вважа-

ють першою українкою, яка опанувала навички водіння. 

 За період незалежності України почали проводити Міжнародний конкурс вокалістів (з 

1991) імені Крушельницької, у 2001 році іменем С. Крушельницької названі Львівський наці-

ональний академічний театр опери та балету.  

 У 2010 році відкрито пам’ятник С. Крушельницькій у м. Тернополі (скульптор 

В. Стасюк), а також скульптура у дзеркальній залі Львівського національного академічного 

театру опери та балету ім. Соломії Крушельницької (2002). З 2008 року скульптура у бронзі 

також прикрашає один із найвідоміших італійський музей театру «Ла Скала», що знаходить-

ся у Мілані. Як зазначає автор Я. Скакун, скульптура Крушельницької в «Ла Скала» — єди-

на скульптура жінки. Львівський театр подарував міланському театру скульптуру примадон-

ни, яка співала на обох сценах. «Це перша робота, яку взяли в музей «Ла Скала» за останні 

20 років», — зазначив під час відкриття погруддя в Мілані директор музею театру «Ла Ска-

ла» Ренато Ґаравалья. 

 У італійському містечку Торре дель Лаго, поблизу м. Віареджо, де С. Крушельницька 

провела більшу частину свого життя, до 140-річчя співачки встановлено бронзове погруддя 

славетної української оперної співачки (скульптор Р. Іваницький). Ініціатором встановлення 

погруддя виступили Посольство України в Італії, міськрада м. Віареджо, фундація 

«Фестиваль Пуччіні». 

 Іменем С. Крушельницької названі вулиці у містах Тернополі, Львові, Києві, Рівному та 

ін. містах. Пам’ятні дошки встановлено на фасаді будинків співачки у м. Львові (скульптор 

Е. Мисько, 1977) та у м. Віареджо (Італія, 2004).  

 Про життя С. Крушельницької у 1982 році знято художній фільм «Повернення Баттер-

фляй» (режисер О. Фіалко) та низку документальних фільмів. 

 У 1997 році Національний банк України випустив в обіг пам’ятну ювілейну монету номі-

налом 2 гривні, присвячену 125-річчю від дня народження співачки. Також анонсовано у жо-

втні 2022 року випуск пам’ятної монети «Соломія Крушельницька» номіналом 2 гривні, ти-

ражем 30 000 шт. у сувенірній упаковці. 

 До 150-річчя С. Крушельницької за підтримки Міністерства культури та інформаційної 

політики України, державного агенства України з питань мистецтв та мистецької освіти, Му-

зично-меморіального музею Соломії Крушельницької у Львові створений сайт оперної діви. 

Ювілей ввійшов до переліку пам’ятних дат під егідою ЮНЕСКО. На сайті розміщена біогра-

фія співачки, фотографії, оперний репертуар, рецензії музичних критиків на її виступи, ін-

формація про театри, де виступала С. Крушельницька, а також дискографія оперної діви. У 

вересні 2022 року в Києві також відкрито виставку «Загартована шляхетність», на якій екс-

понувались сукні та аксесуари співачки. Експозиція складалась з більше ніж  10 аутентич-

них суконь. 
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Висновки  

 С. Крушельницька виступала на кращих сценах світу, на чотирьох континентах, понад 

20 років прожила в Італії і при цьому зберегла любов до України. Кожен свій виступ закінчу-

вала українською піснею, одягала український стрій, підкреслюючи свою національну іден-

тичність. Дослідження творчості співачки, збереження і вшанування її пам’яті є надзвичайно 

важливим, адже підтверджує те, що українське музичне мистецтво є самобутнім явищем в 

очах світової та європейської спільноти. 
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МУЗИЧНИЙ СИМВОЛІЗМ ВОКАЛЬНОЇ ЗБІРКИ «MÖRIKE-LIEDER» ГУГО ВОЛЬФА (НА 

ПРИКЛАДІ ВИБРАНИХ ПІСЕНЬ ДЛЯ БАРИТОНА) 

 

 Актуальність дослідження. Символізм у мистецтві, зокрема музичному, має досить 

важливе значення. За допомогою символів автор твору намагається передати  внутрішній 

зміст, сенс творчого замислу. Символізм у музичному мистецтві це певне відображення сві-

ту ідей творців музичного, чи поетичного тексту.  

 Мета – охарактеризування засобів музичної символіки у вокальній збірці «Mörike-

Lieder» Гуго Вольфа.  

  

Основні результати дослідження 

 Вокальні збірки Г. Вольфа використовують широкий спектр музично-виражальних за-

собів, що володіють символічним значенням. Цей принцип митець запозичив з камерно-

вокальної та оперної драматургії Ріхарда Вагнера, який намагався наслідувати у своїй во-

кальній творчості [3, с.25]. У Г. Вольфа музична символіка сприяє створенню образу лірич-

ного героя, його характеру, особистих переживань, а також музичного настрою, сюжетної 

атмосфери, природних явищ і  т. п.  

 Певного символізму набуває композиторський вибір тональності пісні. Характер і на-

стрій вірша втілював асоціації Вольфа на уявлення звучання твору. Крім того, для змалю-

вання поетичного сюжету чи композитор використовував елементи звукозображальності, а 

для ліричного образу – елементи, що відображають душевний стан та характер.  

 Вокальну збірку на слова Е. Меріке Г. Вольф створив протягом 1888-1889 років у Пет-

хельсдорфі (передмістя Відня). До збірки увійшли 53 пісні, які написані, в основному, для 

високого співочого голосу. Проте, ній можна виділити певну кількість пісень, які теситурно 

підходять середньому голосу, зокрема баритону. 

 У першій пісні, що написана для баритона – «Der König bei der Kronung» («Король на 

коронації»)  символіка проявляється у елементах вокальної ритміки. Міжтактове синкопу-

вання уособлює собою поклоніння Богові. Головною тональністю — E-dur і хоральною фак-

турою композитор створює молитовний урочистий настрій.  

 У пісні «Fussreise» («Піша прогулянка») йде мова про враження героя від довкілля під-

час ранньої мандрівки. Вибір головної тональності – D-dur та пунктований ритм фортепіан-
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ного супроводу зображують задоволення від прогулянки. Оспівуючи тимчасову тоніку e-moll 

на словах «Also bist du nicht verschließt, o alter Adam» (Отже ти вже не такий поганий, о ста-

рий Адаме) Вольф використав бароковий символ хреста, відсилаючись до образу праотця 

Адама, як зачинателя всього людства.  

 У наступній пісні «Auf einer Wanderung» («У похід») пунктованою фактурою фортепіано 

композитор змальовує кінного вершника.  Головна тональність Es-dur уособлює безтурбот-

ний настрій героя.  

 У чарівній пісні-сценці «Ельфійська пісня» («Elfenlied») засобами звукозображальності 

– змінними півтонами у правій руці фортепіано змальовано образ казкового ельфа, а різким 

квінтсекстакордом подвійної домінанти зі збільшеною прімою на форте перед останньою 

частиною зображено ефект удару ельфа об стіну. Тональність F-dur у Вольфа використову-

ється для пісень на народний чи казковий сюжет.  

 У пісні-баладі «Опівночі» («Um Mitternacht») поєднанням змінних півтонів (t-D) на pp у 

партії фортепіано зображується рух морських хвиль у нічний час доби. Плинність аккомпа-

нементу при такій динаміці також надає ефект спокою, умиротворення. 

 У пісні «Різдвяній квітці І» («Auf eine Christblume I») часта зміна тональності зображує 

зміну ліричних станів героя, яка має символічне значення.  

 Натомість у пісні «Зітхання» («Seufzer») важкими драматичними дисонуючими акорда-

ми супроводу та постійними переченнями в гармонії зображено оповиті гріхами людину, що 

відходить від Божої опіки. Різкі акорди, що розв'язуються в сторони символізують спустоше-

ність людської душі та постійні моральні сумніви.  

 Отже, розглянута символіка у вокальних творах Гуго Вольфа сповнена звукозобража-

льності, певних звукових та мотивних асоціацій, які композитор уявляв при компонуванні. 

Засобами музичної виразності Вольф прагнув з кожної пісні створити музичну картину, роз-

повідь і психологічний образ задля більш реалістичного передання їх слухачеві. 
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АННА КРУШЕЛЬНИЦЬКА: СПАЛАХ ЗГАСЛОЇ ЗІРКИ 

(до 135-річчя від дня народження) 

 

 Актуальність дослідження.  У 2022 році музична громадськість відзначає 150-річчя 

від дня народження Соломії Крушельницької. Цього року є ще один ювілей – 135 років від 

дня народження  Анни Крушельницької, рідної сестри Соломії. 

 Мета – познайомити з життям і творчим шляхом Анни Крушельницької(1887-1965), 

оперної та камерної співачки початку ХХ ст. талановитою представницею родини Крушель-

ницьких. 

 

Основні результати дослідження 

 Всесвітньовідома співачка Соломія Крушельницька виросла у багатодітній дружній та-

лановитій родинині. У неї було двоє братів і п’ятеро сестер. Наймолодшою “мізинчиком” бу-

ла Анна, яку усі з любов’ю називали Нусею. Доля щедро обдарувала обох сестер Крушель-

ницьких  красою, вокальними, сценічними даними, але у кожної з  них вона склалася по-

різному. 

 Анна Амвросіївна Крушельницька народилася 18 серпня 1887 року у с. Біла (коло Тер-

нополя). Між Соломією і Анною була різниця у віці майже 15 років. Анні виповнилося 4 роки, 

коли Соломія уже навчалася на вокальному факультеті Львівської консерваторії Галицько-

го музичного товариства. У листі до Михайла Павлика від 11 серпня 1894 р. Соломія Кру-

шельницька писала про наймолодшу сестру: “Що я потіхи з нею маю, то описати годі! Сама 

собі дивуюся, як я можу, не люблячи нічого дуже палко на сім світі, любити так до одуріння 

ту нашу Нуську. Ну та й я не вмисне, і не знаю, за що та зозулька така мені мила ”. Нусею, 

як найменшу пестили і виховували “вже не в біді”, бо дві старші сестри були заміжні, згодом 

і Соломія вже допомагала батькам матеріально. 

 У сім’ї Крушельницьких панував культ музики. Батько був першим вчителем співу для 

усіх своїх дітей. Він створив у селі хор, заклав читальню. “Нуся з природи мала гарний голо-

совий матеріал і була музикальна, – писала у спогадах племінниця співачки Одарка Бандрі-

вська. – Радо училася гри на фортепіано та трохи пізніше солового співу Дещо лінивою бу-

ла у загально освітних дисциплінах [...], на що мама Теодора жаліючи говорила “ Не треба 

її мучити, бо і так вийде заміж”. Нуся була весела, жартівлива, любила забавитися”. Музич-

не оточення і вроджені дані визначили подальшу долю Анни Крушельницької. Вона навча-

ється у Тернопільській музичній школі товариства “Приятелі музики”, співає у хорі товарист-
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ва “Боян”. 

 У 1903 р., після смерті отця Амвросія, велика родина Крушельницьких переїжджає у 

Львів. Тут за порадою старшої сестри Соломії Анна вступає у Вищий музичний інститут Му-

зичного товариства ім. М. Лисенка. Її вчителями з вокалу є О. Ясеницька, пізніше 

С. Козловська, з теорії музики А.  Вахнянин, з гармонії і композиції Я. Галь і М. Волошин, з 

фортепіано – М. Криницька. 

 Уже 21 лютого 1904 року А. Крушельницька виступає в опереті “Чорноморці” 

М. Лисенка, яку підготувала оперна студія при Вищому музичному інституті. З цього приво-

ду невідомий рецензент вистави пише: “Ясним променем […] був спів Нусі Крушельницької. 

Голосовий матеріал у цеї молоденької співачки пишний, пребагатий. Голос її пригадує вірно 

голос сестри Соломії. Тож публіка слухала її спів з розкішшю, віщуючи, що вона, попрацю-

вавши, піднесеться, як славна її сестра високо”. Уже через кілька місяців Анна співає в опе-

рі “Запорожець за Дунаєм” C. Гулака-Артемовського і львів’яни вітають появу “нової зірки в 

сузір’ї Крушельницьких”. Анна бере активну участь у діяльності хорів “Боян”, “Бандурист”, 

виступаючи як солістка на Шевченківських концертах у Львові, Чернівцях, Стрию, Заліщи-

ках, співає на святочному концерті з нагоди 35-річної діяльності М. Лисенка (1903 р.). Дослі-

дник П. Медведик зазначає, що у 1905 році співачка одержує премію на одному з конкурс-

них концертів Львівського “Бояна” за найкраще виконання пісень на слова Т. Шевченка. 

У репертуарі юної співачки – арії з опер Дж. Верді, Р. Вагнера, Дж. Пуччіні, П. Масканьї, со-

лоспіви М. Лисенка, українські народні пісні. 

 У часописі ”Діло” С. Людкевич про один з “найкращих і найцікавіших, які коли-небудь 

устроювали наші меломани у Львові”, концертів “Бандуриста” за участю А. Крушельницької 

пише: “Симпатична, надійна і наскрізь інтелігентна наша співачка п. Н. Крушельницька за-

служила своїм виступом лиш на се, щоб піднести ще раз те, про що не раз згадували реце-

нзії: як в емісії голосу, так у вмілості орудування ним (особливо у вищих регістрах), вкінці в 

опануванні всяких технічних средств видно повільний, але сталий і певний поступ”. 

Коли Нусі минуло 19 років, Соломія взяла її з собою у “світ”: у Південну Америку, Італію, 

Єгипет. 

 Анна робить значні успіхи на сцені і Соломія Крушельницька допомагає їй здобути до-

бру освіту. Анна Крушельницька продовжує навчання в Міланській консерваторії у талано-

витого педагога Данте Ларі. У 1912 році молода співачка дебютує в партії Мікаели 

(“Кармен”Ж. Бізе) на сцені міланського театру “Лірико”. 

 Уже навесні 1913 року Анна Крушельницька співає в опері “Богема” Дж. Пуччіні у Вар-

шаві, пізніше у Львові. З приводу цього виступу Одарка Бандрівська пише у спогадах:“Я ди-

тиною була на тій виставі, пам’ятаю, що після співу тети Нусі били великі брава. Люди хва-

лили, що гарно співала і грала та поздоровляли з її успіхом”. 

 Невдовзі вона співає у Вероні (1913-1914), Венеції, Феррарі (1914), Реджо-нель- Емі-

лія (1914), Сассарі (1915). Анконі і Римі(1916). Виступає в опері “Валькірія” Р. Вагнера в 

партії Зіглінди, в опері “Іріс” П. Масканьї в партії Іріс, а опері “Кармен”Ж. Бізе в партії Мікае-
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ли, в опері “Мадам Баттерфляй” Дж. Пуччіні в ролі Чо-чо-Сан, в опері “Богема”Дж. Пуччіні в 

ролі Мімі. 

 “У неї було сильне ліричне сопрано, дуже шляхетної окраски, бархатночельової м’яко-

сті. Дуже чистої інтонації. Доволі широкого верлюмену. На диво, специфічне. Дещо носове 

сомдрірування не псувало, а навпаки збагачувало і окрашало голос, – згадує 

О. Бандрівська. – В співі не було ніколи ані одного тону інтонаційно не чистого. Голос був 

вирівняний щодо сили і тембру. Найвищі верхні тони звучали часом більш металічно. 

Засвоїла […] італійську школу співу. Доволі добре грала на фортепіано. 

 Чудово виконувала романси Степового до слів Олеся…Також італійські старинні: арію 

Маженки з опери “Продана наречена” Сметани, пісні М. Лисенка, твори італійських, тоді су-

часних композиторів – Піцетті та Кастельнуово-Тадеско. 

 Щодо сили – то був у неї оперний голос, але в операх співала всього чотири роки.” 

 Розквіт таланту Анни Крушельницької припадає на період Першої світової війни, коли 

велика криза театрів сягла свого апогею, а конкуренція між сотнями найкращих артистів 

стала надзвичайно великою. Єдиним театром в Італії, який працював у період воєнного ли-

холіття, був театр у Римі, до якого з’їхалася ціла армія безробітних співаків. Анна виступає 

тоді між найкращими співаками в Римі. Зважаючи на ці обставини, Анна Крушельницька ли-

ше раз у місяць, згідно черги, може виходити на сцену. Жити у Римі стало надзвичайно до-

рого і Нуся за порадою Соломії переїжджає  до неї у містечко Віареджо, щоб перебути важ-

кі часи. 

 Можливо, це був хибний крок. Все життя Соломія намагається оберігати Анну від жит-

тєвих негод, прагне заступити їй батьків, дати родинне тепло, затишок. Анна була дуже 

вразлива і не загартована ударами долі. У розквіті сил вона не могла реалізуватися як опе-

рна співачка у невеликому провінційному містечку Віареджо. “Стала курити, записалася на 

курси нових тоді модерних танців, залюбилася нещасливо в учителю танців, – згадує 

О. Бандрівська. –  

Війна найбільше пошкодила тому, що тітка Нуся не змогла на всю ширину розкрити своїх 

крил. Геніальною вона не була, але зіркою середньої величини з прекрасним голосом і та-

лантом сценічним – була.” 

  У 1918 році Анна захворіла душевною хворобою.  

 Очевидно ця душевна хвороба приховано розвивалася вже кілька років. За порадою 

медиків С. Крушельницька лікувала Анну в першорядних санаторіях. Лікування було дуже 

коштовне, тож Соломія продала власний автомобіль та дорогоцінності. 

 Влітку 1921 року після лікування, Анна приїжджає у Львів. Родина оточує Анну увагою і 

любов’ю. Анна виявляє бажання дати свій сольний концерт. Брат Анни Володимир Круше-

льницький, намагаючись морально підтримати творче жевріння сестри, виконує роль її ім-

пресаріо. Співачка дає кілька сольних концертів, на яких їй акомпонує племінниця 

О. Бандрівська, виступає на кількох збірних концертах, дає самостійний концерт з Василем 

Барвінським у Львові. “Співала своїм чудовим, добре школеним голосом, музикально. Фор-
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мально всьо дуже добре, але рівно з тим всьо однаково без горіння, всьо одноманітно – од-

ностилево, [...] все в якомусь одному сумовитому настрої без життєвого трепету і запалу”, – 

згадує О. Бандрівська.  

 Кілька років Анна Крушельницька викладала вокал у Вищому музичному інституті 

ім. М. Лисенка та у його філії в Дрогобичі. Але не мала сили волі мобілізувати себе до пос-

тійної праці, і брати відповідальність за педагогічну роботу до кінця.  

 Згодом Анна Крушельницька відходить від активного музичного життя. У 1939 року 

внаслідок приходу радянської влади будинок С. Крушельницької у Львові було націоналізо-

вано і згодом заселено зовсім чужими людьми. Проте родина Крушельницьких продовжує 

мешкати у виділеному помешканні. Анна живе у разом із сестрою Соломією. 

 Після смерті С. Крушельницької 16 листопада 1952 року Анною опікувалася лікаря-

психіатра Катерини Гаврилової, яка здобула ордер на квартиру. 

У жовтні 1952 року, десь за місяць до своєї смерті, С. Крушельницька поклопоталася про 

майбутнє забезпечення своєї молодшої сестри. Вона передало 15 тис. руб. своїй племінни-

ці Одарці Бандрівській з проханням: кожен місяць частину тих грошей виплачувати на утри-

мання Анни. 

 Анна Крушельницька пережила Соломію на 13 років. Померла 13 травня 1965 року. 

Похована на Личаківському цвинтарі. 

Причиною смерті була гангрена, яка 

розвинулась після того, як Анна зла-

мала ногу в бедрі.  

Наймолодша сестра Соломії була 

останньою з родини Крушельницьких, 

яка покинула будинок.  

 Дослідник історії українського 

звукозапису та дискографії Степан 

Максимюк у реєстрі експедиції фірми 

“Грамофон” знайшов дані про те, що 

відомий звукотехнік Вілл Грайсберг у 

1904 році у Львові записав матриці 

для платівок від кількох українських 

співаків. У реєстрі згадується і вико-

нання Анною Крушельницькою таких 

творів: “Ой, місяцю, місяченьку”, “З 

мого тяжкого суму”(М. Лисенка), 

“Широкий лист на дубочку”, “Коли б 

мені, мамо, намисто”, “Не видавай 

мене замуж”(О. Нижанківського). 

“Можливо, що не з усіх матриць шта-
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мпувалися платівки до продажу,”– зазначає С. Максимюк у книзі “З історії українського зву-

козапису та дискографії”. На жаль, досі не знайдено оригінальної платівки із записом голосу 

Анни Крушельницької. Завдячуючи Степану Максимюку, у фондах Музично-меморіального 

музею С. Крушельницької у Львові зберігається компакт-диск із копією записів 1904 року 

“Коли б мені, мати, намисто” та “Не видавай мене замуж”. У “Біо – бібліографічному словни-

ку” Петро Медведик згадує про вихід платівок із записами творів “З мого тяжкого суму”, “ Ой 

місяцю, місяченьку” та “ Широкий лист на дубочку (1909р. фірма “Грамофон”), але джерел 

цієї інформації не подає. Сподіваємося, що оригінальні платівки молодшої Крушельницької 

все-ж-таки знайдуться і ми зможемо почути її прекрасний голос. 
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САМОІДЕНТИФІКАЦІЯ МИТЦЯ: ЖИТТЄВІ ТА ТВОРЧІ АСПЕКТИ  

(НА ПРИКЛАДІ ЖИТТЄТВОРЧОСТІ СОЛОМІЇ КРУШЕЛЬНИЦЬКОЇ ТА МИХАЙЛА КРЕЧКА) 

 

 Актуальність дослідження обумовлена, з одного боку, 150-ти річним ювілеєм від 

дня народження славетної української оперної співачки, педагогині Соломії Крушельницької 

та особистою зацікавленістю дослідників творчим та життєвим шляхом видатного вітчизня-

ного диригента, композитора, педагога, культурно-громадського діяча Михайла Кречка, а з 

іншого – важливістю аналізу життєтворчості українських митців ХХ століття з огляду на вио-

кремлення національної культурної спадщини від привласненої радянською владою історії і 

культури України. Оскільки обидва представники вітчизняної культури були митцями, що 

працювали в умовах тоталітарного режиму на теренах України та творили під пильним на-

глядом тогочасної цензури, об’єктом нашого дослідження постає самоідентифікація музика-

нтів у контексті збереження національної ідентичності у житті та творчості. 

 Мета – аналіз життєвого та творчого шляху вітчизняних митців С. Крушельницької та 

М. Кречка через призму яскраво вираженої національної ментальності у їхній творчості в 

умовах тоталітаризму та бездержавності. 

 

Основні результати дослідження 

 Для початку, розглянемо сутність дефініції, власне, твердження – 

«самоідентифікація», яке, визначає, за думкою науковців, усвідомлення суб’єктом-

особистістю свого як індивідуального, так і соціо-етнічного образу, власних цінностей та мо-

ральних орієнтирів, що впливають на його рішення та поведінку [6]. Таким чином, ми може-

мо говорити про те, що дії особистості напряму залежать від його внутрішніх переконань та 

ціннісно-моральних орієнтацій. 

 Окреслюючи питання національної ідентичності, звернімося до думки українського фі-

лософа Т. Лютого, який стверджує, що національна ідентичність є маркером не тільки для 
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вирізнення себе серед інших, а й для консеквентного самопізнання [1, с. 3]. Йдеться про те, 

що свідоме розуміння та приналежність індивіда до певної національності є поступовим са-

морозвитком особистості, елементом його самопізнання. У нашому випадку – зрозуміння, 

усвідомлення себе у житті та мистецтві. Для українських митців, які творили у період націо-

нального ярма тоталітаризму, важливим, ба більше, життєво необхідним було збереження 

своєї національної ідентичності у житті та творчості, так як в ній зберігалася і відтворювала-

ся їх індивідуальна унікальність – їх самоідентифікація. 

 Для кожної творчої особистості момент реалізації своєї національної самоідентифіка-

ції проходив у різний спосіб. Композитори, використовуючи національний фольклорний ма-

теріал, створювали музичні композиції, поети та письменники у своїх творах закодовували 

національну історію та власну рефлексію на суспільно-політичні події, митці-практики у сво-

їй виконавській реалізації провадили популяризаторську місію, доношуючи здобутки та тра-

диції української культури до масової аудиторії. 

 Творчість всесвітньовідомої «діви оперної сцени» Соломії Крушельницької постає для 

багатьох вітчизняних музикантів прикладом людини, що не зріклася своєї національної при-

належності, а навпаки – акцентувала на цьому увагу, знайомлячи вимогливу зарубіжну пуб-

ліку з українською культурою, з українським мелосом. Дослідниця творчості 

С. Крушельницької, І. Комаревич стверджує: «Соломія Крушельницька … ніколи не цура-

лась свого українського походження і не нехтувала виконанням національної музики. …», 

унікальним було її «…виконання «Веснівки» В. Матюка перед російським царем чи постійне 

включення в програми камерних концертів українських народних пісень, солоспівів Лисенка 

та інших національних композиторів, в тому числі – і з галицького регіону» [2, с. 96].   

 Стійке національне волевиявлення простежується у долі мисткині й у період її повер-

нення в Україну і проживання тут при радянській владі, котра передусім намагалася злама-

ти силу її характеру та позаполітичність її творчості. Як стверджують науковці, повернув-

шись на Батьківщину, «… за радянського режиму, практично без засобів для існування, об-

межена в пересуванні, артистка ніколи не втрачала мужності, життєлюбності і професійних 

інтересів, змінивши їх через необхідність на педагогічну працю. Намагання радянської вла-

ди «зламати» морально Соломію Крушельницьку не мали успіху. Вона розпочала нове жит-

тя при ворожому для неї режимі, але сама не змінилася, зберегла притаманну їй гідність та 

простоту в поведінці, ставши гідним взірцем людяності та професіоналізму» [3, с. 181]. 

 Зіставляючи постать Михайла Кречка з особистістю «чарівної Батерфляй» у контексті 

національної самоідентифікації митця у радянській Україні, відзначимо, що його творчий і 

життєвий шлях теж не можна назвати легким. Хоча, у порівнянні з біографією С. Крушель-

ницької, ставлення до особистості митця було певною мірою значно лояльнішим. Проте, 

через активну проукраїнську позицію у власній творчості, постать М. Кречка неодноразова 

піддавалась критиці з боку діючої влади, через виклики до міністерства культури, догани та 

доноси з боку хористів і колег. 

 Радянській владі та її тоталітарному режиму жодним чином не вдалося зламати у Ми-
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хайлові Кречку як особистості його внутрішнього патріота, свідомого власної національної 

приналежності, самоідентичності. Навпаки, їхні дії, до певної міри, провокували митця до 

більш продуманих кроків у творчості, формуванню беззаперечних аргументів на захист ми-

стецьких ідей та їх реалізації. 

 За свою винятково свідому національну позицію М. Кречко не був персонально номіно-

ваний на отримання Шевченківської премії, проте вперше в історії державної нагороди, най-

вищу в Україні творчу відзнаку, Національну премію імені Тараса Шевченка премію отримав 

колектив під орудою видатного диригента – Державна хорова капела «ДУМКА». Ось таким 

чином радянська влада «обійшла» правила нагородження та вказала на невизнання офі-

ційною владою особистих досягнень Митця, хоча й не могла стати осторонь і не оцінити ви-

сокохудожнього рівня роботи колективу під керівництвом Михайла Кречка. Пізніше, через 

багаточисельні доноси, Михайло Михайлович вимушений був покинути посаду директора 

та художнього керівника капели «ДУМКА». Й так само, як і Соломія Крушельницька, вели-

кий український диригент продовжив свою націєтворчу діяльність у якості співзасновника 

Республіканського дитячого музичного театру та першого хормейстера хорової трупи теат-

ру, особливу увагу приділяв викладанню диригування у стінах Державної консерваторії ім. 

П. І. Чайковського створюючи власну мистецьку «школу Михайла Кречка», культурно-

громадській роботі та публіцистиці. 

 

Висновки 

 Узагальнюючи певні факти з життя та творчості славетних вітчизняних митців Соломії 

Крушельницької та Михайла Кречка, котрі, хоч і жили й творили у різний період тоталітарної 

радянської влади, мають спільні ознаки. Ці ознаки характеризуються щирою любов’ю до 

України, популяризацією та збереженням її унікальної культури, сильною та вольовою осо-

бистісною україноорінтованою позицією, непохитністю власних переконань. Важливо зазна-

чити, що їх національна свідомість, а звідси, й чітка націєтворча позиція була сформована 

не лише внутрішнім спротивом утискам влади , а, перш за все, яскравим проявом їх самоі-

дентифікації, глибинним відчуттям своєї національної вартості. 
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ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ СПІВАКІВ СУЧАСНОСТІ  

У РАКУРСІ КУЛЬТУРНОЇ ДИПЛОМАТІЇ 

 

 Актуальність дослідження пов’язана з кількома факторами. По-перше, з настанням 

Незалежності України відкрилися кордони і з’явилися набагато ширші можливості для виїз-

ду за рубіж, особливо, після встановлення 11 червня 2017 р. безвізового режиму для украї-

нців до держав-членів Європейського Союзу, котрі входять до Шенгенської зони. Як наслі-

док, констатується збільшення кількості виїжджаючих для навчання та праці громадян Укра-

їни.  

 По-друге, з початку загарбницької війни, підступно розв’язаної росією 24 лютого поточ-

ного року, значна кількість наших співвітчизників була змушена залишити рідні оселі, місце 

праці та виїхати за кордон, або ж стати внутрішньо переміщеними особами. Це стосується 

представників різних професій, у тому числі, й музикантів.  

 По-третє, останніми роками все частіше діяльність українських мистців за кордоном, у 

тому числі, й співаків, розглядається в контексті «культурної дипломатії». Переліченими ви-

ще факторами обумовлюється вибір теми пропонованої розвідки. 

 Мета – дослідити діяльність сучасних українських вокалістів академічного спрямуван-

ня у контексті культурної дипломатії.  

 

Основні результати дослідження 

 Поняття «культурної дипломатії» дефініюється дослідниками по-різному: наприклад, 
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американський вчений Мілтон Каммінгс-молодший (Milton Cummings Jr.) (1933 – 2007) у 

своїй останній праці «Культурна дипломатія США» (U.S. Cultural Diplomacy) (2003) тлума-

чить цей термін як «обмін ідеями, інформацією, цінностями, переконаннями та іншими ас-

пектами культури з метою зміцнення взаєморозуміння», а сучасний польський художник,  

публіцист і дипломат Єжи Онух (Jerzy Onuch) (*1954) трактує його, як «продаж іміджу засо-

бами культури» [1]. 

 Фактично, українські музиканти за кордоном віддавна виконували почесну місію, на 

зразок «культурних дипломатів». Нині часто їхня творча діяльність  розглядається в ракурсі 

діаспорознавства, яке досліджує постаті видатних українців, котрі здобули велике визнання 

та прославились за кордоном. У цьому переліку – співаки світової слави Соломія Крушель-

ницька (1872 – 1952), Олександр Мишуга (1853 – 1922), Модест Менцинський (1875 – 1935), 

диригенти Олександр Кошиць (1875 – 1944), Євген Турула (1882 – 1951), музикознавці Ан-

тін Рудницький (1902 – 1975), Василь Витвицький (1905 – 1999), композитори Євсевій Ман-

дичевський (1857 – 1929), Мар’ян Кузан (1925 – 2005), Стефанія Туркевич-Лукіянович (1989 

– 1977), Федір Якименко (1876 – 1945), Василь Безкоровайний (1880 – 1966), Андрій Гнати-

шин (1906 – 1995), Юрій Фіала (1922 – 2017), Ігор Соневицький (1926 – 2006), Іван-Богдан 

Весоловський (1915 – 1971), Андрій Ольховський (1899 – 1969), Вірко Балей (*1938), компо-

зитор і піаніст Анатолій Мірошник (1923 – 2011), композитор і скрипаль Роман Придаткевич 

(1895 – 1980), бандурист Григорій Китастий (1907 – 1984), піаністи Любка Колесса (1902 – 

1997), Володимир Горовиць (1903 – 1989), Роман Савицький (1907 – 1960), скрипаль Ми-

хайло Сікард (1867 – 1937) та багато інших.  

 На даному етапі констатується присутність великої кількості українських музикантів та 

співаків, зокрема, на Заході. Слід підкреслити, що вони проявляють активну професійну по-

зицію і задіяні у всіх сферах музичного життя: так, прізвища вихідців з України зустрічають-

ся серед артистів оперних театрів, філармонічних та концертних залів, у переліку педагогів 

навчальних закладів різного рівня, у музично-критичній та редакторській діяльностях, вида-

вничій справі тощо.   

 З початку лютневого відкритого воєнного нападу росії багато українських музикантів, 

котрі перебували за рубежем, проявили великий ентузіазм, громадянську відповідальність, 

неабиякі організаторські й волонтерські здібності й активно підключились до збору благо-

дійних коштів на користь ЗСУ, поширенню правдивого висвітлення на Заході інформації 

про війну та ін. У зв’язку з цим, констатується проведення великої кількості доброчинних 

концертів, причому, у програмі яких часто фігурують твори українських композиторів мину-

лого і сучасності, часто майже цілком невідомі вибагливому закордонному слухачеві.  

 Благородну місію «культурної дипломатії» за рубежем успішно проводить чимала кіль-

кість українських музикантів, серед яких можна виділити наступних  співаків: почесну прези-

дентку та патронесу нещодавно відновленого у Львові Галицького музичного товариства 

(ГМТ), солістку Віденської національної опери Зоряну Кушплер (*1975); солістку Віденської 

опери Вікторію Лук’янець (*1966); наставницю навчальної програми для молодих талантів 
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«Оперна академія» при Польській національній опері (Варшава), солістку Варшавської ка-

мерної опери Ольгу Пасічник (*1968); запрошених солістів багатьох престижних західних 

оперних театрів Ольгу Кульчинську (*1990), Оксану Дику (*1978) та Олександра Цимбалюка 

(*1976); лауреатку гран-прі Конкурсу молодих виконавців імені Василя Сліпака (2019), соліс-

тку Базельського Театру Інну Федорій; запрошену солістку низки польських оперних те-

атрів, солістку Базельського Театру Наталію Кухар; стипендіата та учасника ряду навчаль-

них програм європейських оперних театрів, лауреата численних міжнародних конкурсів 

Юрія Гадзецького та багатьох інших. 

 Чимало співаків поєднують активну концертно-виконавську та педагогічну діяльності 

як за кордоном, так на Батьківщині, вони плідно співпрацюють з українськими оперними те-

атрами, беруть участь у фестивалях (зокрема, багато артистів виступають на Міжнародно-

му фестивалі класичної музики LvivMozArt, «Київ Музік Фест», «Віртуози» та ін.). 

Партнерами по сцені українських виконавців є кращі музиканти сучасності, вони співпрацю-

ють з топовими співаками, режисерами та диригентами. Позитивно, що низка проєктів, на 

яких зазвичай пропагується творчість вітчизняних композиторів, відбуваються у співробіт-

ництві з диригентами (Оксаною Линів, Андрієм Юркевичем, Кирилом Карабицем та ін.) та 

піаністами (Олена Кушплер, Жанна Микитка, Ірина Ніколаєва та ін.) українського походжен-

ня.  

 Особливо плідно у ракурсі культурної дипломатії виділяється багатогранна суспільно-

культурна діяльність Зоряни Кушплер, яка зазначила: «Новий статус [Президентки ГМТ – З. 

Л.-С.] додав мені ще більше можливостей популяризувати українську культуру, українське 

мистецтво за кордоном, розвивати міжнародні зв’язки, чим я вже займаюся понад 20 ро-

ків» [2]. 

 

Висновки 

 Сучасні українські співаки ведуть активну роботу в ракурсі  культурної дипломатії, як 

«інструменту м’якої сили»: вони активно пропагують кращі надбання вітчизняного музично-

го мистецтва, сприяють промоції української вокалістики у світовому глобалізованому прос-

торі, виявляють свідому громадянську позицію, будучи активно залученими у благодійних 

проєктах для збору коштів на потреби армії та постраждалим від розв’язаної росіянами вій-

ни, ведучи інформаційно-просвітницьку діяльність про ситуацію в Україні на сторінках пре-

си, в мас-медіа та в соціальних мережах. 
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ДОСЯГНЕННЯ ДІЯЧІВ МУЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ НА ПОЛЬСЬКИХ ЗЕМЛЯХ  

НА  ПОЧАТКУ ХХ СТ. 

 

 Актуальність дослідження. Початок ХХ ст. можна у Європі без перебільшення на-

звати періодом значних досягнень в галузі музичної культури, провідним вектором якого 

був модернізм. Європейську славу на той час мала творчість таких відомих польських музи-

кантів – композиторів - М. Карновича, Л. Ружицького, А. Шелюто, К. Шимановського, Ґ. Фіте-

льберга, музиканта-віртуоза І. Падеревського, скрипаля В. Кохановського, співачки Є. Банд-

ровської–Турської  та ін. А найбільшими центрами польської музичної культури того часу 

були Варшава, Львів.  

 Мета – характеристика діяльності найвідоміших діячів музичної польської культури на 

початку ХХ ст. 

 

Основні результати дослідження 

 Польська культура початку ХХ ст. у багатьох її виявах була дуже важливим консоліду-

ючим моментом у становленні процесу державотворення  [1, С.309]. Однією з найвизначні-

ших заходів польського музичного життя початку ХХ ст. стало створення першого професій-

ного музичного співтовариства. У 1905 р. у Варшаві  музикант Л. Ружицький разом зі своїми 

колегами – однодумцями К. Шимановським, Ґ.Фітельбергом, А. Шелюто організував 

«Видавничу спілку молодих польських композиторів», спрямовану на ознайомлення пере-

дової громадськості з кращими зразками нової польської музики, ознайомлення з народни-

ми музичними традиціями краю. Пізніше ця спілка переіменувалася у  «Молода Польща у 

музиці». Одним із перших заходів товариства був концерт, де виконувалися твори молодих 

композиторів, відбувся у Варшавській філармонії 2 лютого 1906 р. і був повторений 9 люто-

го. Пізніше,  у 1927 р. у Польщі, у Варшаві, стали проводитися міжнародні конкурси піаніс-

тів.  Інститут Фредеріка Шопена, створений у 1934 р., був надзвичайно престижним місцем 

консолідації найвидатніших представників музичної інтелігенції Польщі. Найкращими вико-

навцями творів Ф.Шопена були визнані у світі учні польського  музиканта – віртуоза І. Паде-
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ревського.   

 К. Шимановський, один з найвпливовіших музикознавців та музикантів Польщі, був ре-

ктором Варшавської Музичної академії у 1930-1932 рр. Він багато робив  за для підвищення 

професійного рівня молодих польських музикантів, їх становлення на сценах європейських 

міст, для популяризації тодішньої польської музики. У 1934 році уряд тодішньої  Польcької 

Республіки надзвичайно високо оцінив заслуги та нагородив на той час, уже колишнього 

ректора Варшавської Музичної академії Командорським Хрестом Ордену Відродження 

Польщі. 

 Ще у листопаді 1906 р. К. Шимановський побував у Львові, найбільшому місті Галичи-

ни, де познайомився та зумів установити контакти з видатними представниками місцевої 

музичної громадськості.  На той час там уже діяли три театри, у яких поряд з драматичними 

виставами ставились опери,  працювали Львівська філармонія (1902) та український Вищий 

Музичний Інститут (1903). Львів, як центр польської культури, підтримував постійні контакти 

з Віднем – тодішнім музичним центром Європи, іншими великими містами Австрії та сусід-

ніх європейських держав - там можна було почути і побачити всесвітньо відомих музикан-

тів. Так, у Львові довгі роки давали концерти музиканти різних національностей – відомі 

свого часу дириґенти іспанець А.  Рібера, чех Л. Челянський, італійці Ф. Брунетто і Ф. Спет-

ріно, та ін. Як гастролери, у той час, у Львові дириґували всесвітньо відомі музиканти 

В.Земанек, Г. Малєр,  Р. Леонкавалло, А. Родзіньскі, З. Бірнбаум, Р. Штраус  і ін. 

 Вагомий внесок у розвиток музичної культури, популяризацію дириґентського виконав-

ства і підготовку кадрів у Львові зробили видатні музичні діячі та педагоги Й. Рукґабер, 

Б.Вольфсталь, Й. Лерер, А.Родзінський, К. Мікулі, М.Солтис та А. Солтис, З.Ґужиньскі, Є. 

Бояновскі, Г. Ярецький та ін.  У 20-их рр. ХХ століття з’явилося  нове молоде покоління сим-

фонічних дириґентів, які розпочинали навчання у львівських музичних навчальних закла-

дах, а закінчували дириґентську освіту у престижних музичних академіях європейських міст 

Праги, Берліна, Кракова: Я.Барнич,  М. Гайворонський, А. Рудницький, М. Колесса, Б. Пюр-

ко, Л. Туркевич, скрипаль-дириґент А. Должицький  [2, С.176]. 

 Окрім К. Шимановського, М. Солтис був одним із найвпливовіших представників музи-

чної польської еліти початку ХХ ст. Ще у 1889 р. він керував та диригував Польським співо-

чим товариством «Ехо-Матір», пізніше – був  артистичним директором Співочого товарист-

ва «Лютня-Матір»,  дириґував також рядом інших львівських хорових колективів. Це був ав-

тор оперних, кантатно-ораторійних, симфонічних, фортепіанних і вокальних творів, хоровим 

та симфонічним дириґентом і музичним діячем, керівник Польського музичного товариства 

до 1929 р. [2, С.176].  До його постійного репертуару належали симфонічні твори 

Л.Бетховена, Й.Брамса, А.Брукнера, Й.Гайдна,  М.Карловича, В.А.Моцарта,   Р.Штрауса, та 

ін.  

  Не менш відомим у той час був і А.Солтис - визначний польський оперно-симфонічний 

і хоровий дириґент, композитор симфонічної, хорової, камерної та вокальної музики, педа-

гог, музикознавець, музичний діяч.  У 1919 р. він працював професором Консерваторії 
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Польського Музичного Товариства. Регулярно сприяв проведенню концертів чеської, руму-

нської, російської, угорської, словацької музики. Адама Солтиса у той час  вважали центра-

льною постаттю тогочасного музичного життя Львова.   Дуже важливими у професійній дія-

льності А.Солтиса були  1925-1939 рр., коли він керував оркестрами і хорами Польського 

Музичного Товариства і Консерваторії, симфонічним оркестром створеної ним у 1921 р. 

«Польської спілки музикантів», оркестром Львівської філармонії  [2, С.176]. 

 Даючи характеристику польського музичного життя початку ХХ ст., аналізуючи роль 

Варшави і Львова у ньому, варто згадати і нашу славетну українську оперну співачку Соло-

мію Крушельницьку. У сучасному львівському академічному драматичному театрі ще у 

1893 р. вона дебютувала, а з часом талантом знаменитої українки, її співом захоплювалися 

мільйони шанувальників по всьому світу. На той період вона продовжила навчання у Італії, 

активно гастролювала найбільшими європейськими містами, де мала шалену популярність. 

І Львів  на початку ХХ ст. у її житті не мав значної ролі, але згодом, всесвітньо відома співа-

чка для своїх близьких родичів придбала будинок у цьому прекрасному місті, періодично 

приїздила до них, активно комунікувала з музичною інтелігенцією краю. 

 

Висновки 

 Польська музична культура на початку ХХ ст. розвивалася бурхливо, в т.ч. і на багатій 

спадщині геніальних творів Фредеріка Шопена. Надзвичайно важливими постатями польсь-

кого музичного життя тієї епохи слід назвати таких представників польської музичної еліти - 

К. Шимановського, Л. Ружицького, М. Солтиса, А. Солтиса. Польща зайняла чільне місце у 

європейській музичній культурній спадщині, великими центрами польського музичного жит-

тя того часу були міста Варшава і Львів. Важко не помітити і таку рису музичного життя 

краю як поліетнічність (популярні серед населення концерти чеської, української, румунсь-

кої, російської, угорської та словацької музики), характерну польській музичній культурі по-

чатку ХХ ст.  
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ОБРАЗ СОЛОМІЇ В КІНОМИСТЕЦТВІ НА ПРИКЛАДІ ФІЛЬМУ  

ОЛЕГА ФІАЛКО “ПОВЕРНЕННЯ БАТТЕРФЛЯЙ” 

 

Актуальність дослідження. У рік святкування 150-річчя від дня народження С. 

Крушельницької варто згадати не тільки приклади музикознавчих досліджень її творчості, а 

й кінематографічні зразки, прикрашені художніми вигадками режисерів та сценаристів.  

Мета – визначити художню та інформативну цінність кінофільму “Повернення Бат-

терфляй” з точки зору дослідження життєвих обставин видатної української оперної співач-

ки та їх впливу та періоди її оперної творчості у різних театрах світу, а також її педагогічну 

діяльність в останні роки життя. 

 

Основні результати дослідження 

“Про геніальну С. Крушельницьку написано чимало, знято фільми. Але, напевно, в 

цьому особливість генія – хочеться ще і ще пізнавати, знову перегортати сторінки його осо-

бистої долі, яка, зазвичай, оповита міфами та легендами”,  - так пише Ігор Коляда в своїй 

книзі із серії “Знамениті українці”, присвяченій Соломії Крушельницькій. 

І дійсно, про видатну оперну співачку кінця 19 – першої половини 20 ст. згадується в 

безлічі біографічної, історичної, вокально – педагогічної та художньої літератури. Про її 

життя та творчість оповідають спогади родичів, учнів, друзів та колег. Вшанування пам’яті, 

відзначення ювілейних дат співачки, відкриття музеїв та виставок, фестивалів та конкурсів 

освітлені пресою та інтернет-виданнями. Образ легендарної Соломії надихав художників, 

поетів, а також режисерів та кінодраматургів. Так, рівно 40 років тому за однойменним ро-

маном Валерії Врублевської український режисер Олег Фіалко зняв художній фільм 

“Повернення батерфляй”. Режисер не хотів знімати виключно фільм – біографію, але ро-

ман Врублевської, яка , до речі, сама написала і сценарій фільму, містив цікаві та трагічні 

факти з життя легендарної співачки. Саме вони викликали професійну зацікавленість Фіал-

ка. В цьогорічному інтерв’ю, яке кінорежисер з Донеччини дав “Вільному радіо”, він згадує , 

як в його думках оселився невдаваний інтерес до історії складних відносин між сестрами 

Крушельницькими ( як Соломія заборонила своїй молодшій сестрі Ганні ( Нюсі ) одружува-

тись з італійцем, в якого вже були дружина і діти, як намагалася допомогти Нюсі зробити 

кар’єру оперної співачки, хоча та зовсім цього не хотіла, не була спроможна повторювати 

долю старшої сестри…). 

Найдраматичнішим сюжетним поворотом є божевілля Ганни Крушельницької та жер-
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товність Соломії, яка до останнього свого подиху залишалася поруч із хворою сестрою, від-

чуваючи свою провину перед нею. 

Багато драм та випробувань випало на долю легендарної української співачки: 

смерть брата і батька, непрості особисті стосунки і, врешті решт, усвідомлене рішення від-

мовитися від щастя бути матір’ю. 

До речі, відомо, що до 100-річчя С. Крушельницької дослідники її життя і сценічної 

діяльності, в числі яких був Михайло Головащенко, підготували двотомник матеріалів. Про-

те майже десять років рукопис пролежав у видавництві “Музична Україна” і побачив світ із 

значними ремарками та скороченнями вже до 110-річчя з дня народження видатної співач-

ки. Саме цими неопублікованими матеріалами, за допомогою свого чоловіка – партійного 

функціонера високого рангу, скористалася В. Врублевська. ЇЇ роман-біографія “Соломія 

Крушельницька” є частковою компіляцією фактів, оригінальних документів та художньої фа-

нтазії письменниці. Зв’язки чоловіка Врублевської надали їй можливість не тільки написати 

сценарій до своєї книги, а ще й обрати режисера екранізації. 

Так у 1982 р. на кіностудії імені О. Довженка виходить художній фільм, знятий україн-

ським режисером Олегом Фіалко “Повернення Баттерфляй”. 

Виконавицею головної ролі у фільми стала російська, французька акторка Олена Са-

фонова, ця роль стала її першою великою роботою в кіно. Пізніше вона стала більш відо-

мою глядачеві за ролями у фільмах “Зимова вишня” , “Софія Ковалевська”, “Очи чёрные” , 

“Такси блюз” тощо. Олег Фіалко згадував, що спочатку Сафонова йому не сподобалася, 

проти її кандидатури були також міністр культури УРСР та авторка сценарію Врублевська. 

Не було в Олени і зовнішньої схожості із С. Крушельницькою, але щось таке побачив в її 

очах режисер, що вирішив знімати актрису в головній ролі навіть без кінопроб. Цікаво, що 

Олена Сафонова озвучувала себе сама італійською мовою, а  озвучувати репліки українсь-

кою їй завадив сильний російський акцент. 

Говорячи про акторку, яка створила на екрані образ видатної оперної співачки, не мо-

жна не згадати чиїм голосом вона співала у кадрі. Це був голос іншої геніальної українки 

Гізели Циполи. Для неї, як і для Крушельницької оперна музики Дж. Пуччіні стала домінан-

тою творчості, а титульна партія в його опері “Мадам Баттерфляй” стала знаковою. Саме 

Соломія проклала дорогу тріумфальній ході по всьому світу цьому безсмертному твору 

Пуччіні, а зворушений автор подарував їй свій портрет з надписом: “Найпрекраснішій і най-

чарівнішій Баттерфляй”. Гізела Ципола, в свою чергу, здобула перемогу на міжнародному 

конкурсі в Японії і отримала на цьому найпрестижнішому світовому вокальному змаганні 

три премії, в тому числі, як найкраща виконавиця партії Чіо-Чіо-Сан. 

Коли кінострічку “Повернення Баттерфляй” було показано на Мюнхенському кінофес-

тивалі, серед глядачів знаходилися люди, які реально чули спів С. Крушельницької. Багато 

хто з них так і не зрозумів, що у фільми звучало чарівне, оксамитове лірико-драматичне со-

прано Гізели Циполи, теж українки, землячки великої Соломії. 

Своїм успіхом кінофільм “Повернення Баттерфляй” завдячує ще одній українці, худо-
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жниці по костюмах, а зараз Головному художнику Національної Опери України Марії Леви-

цькій. На знімальному майданчику Левицьку і Фіалко звели схожі життєві обставини: Фіалко 

близько п’яти років не мав роботи за те, що зняв антирадянський фільм “Дисидент”, а Леви-

цька брала участь у створенні вистави Молодіжного театру “Стійкий Принц”, після якої те-

атр був закритий як антирадянський, а актори звільнені. Марія Левицька боялася, що тепер 

її не візьмуть в жоден театр Києва на роботу, а коли через пів року її запросили працювати 

з Фіалко на кіностудії імені О.Довженка , вона була дуже щаслива. Зйомки Італії у фільми 

проходили під Баку ( Азербайджан ) та у Ризі, Юрмалі ( Латвія ). “Тепер я розумію – то була 

золота епоха”, - згадує у бесіді з журналістом Марія Левицька. 

 

Висновки 

Творчий шлях С. Крушельницької був довгим та складним, неабиякі випробування 

випали на її долю. Та саме ця велика, різнорідна і терниста життєва дорога славетної укра-

їнської співачки буде завжди викликати непідробний інтерес у людей мистецтва і не тільки. 

Слід її таланту, її геніальності залишається усім майбутнім поколінням, він є результатом її 

праці, без якої будь-який талант буде “розвіяним вітром”. 
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НЕВІДОМІ ФАКТИ ПРО МУЗИЧНО-ПЕДАГОГІЧНУ ТА  

ДИРИГЕНТСЬКО-ХОРОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ ЯКОВА ЯЦИНЕВИЧА 

 

 Актуальність дослідження. Зібрання та збереження відомостей про життєтворчість 

українських митців нині набуває все більшої необхідності. Незважаючи на труднощі, яких 

зазнає дослідник у процесі роботи з архівними джерелами, сьогоднішні реалії лише допо-

магають переконатися у правильності обраного напряму. Серед малодосліджених українсь-

ких діячів – не лише талановитий композитор, субдиригент М. Лисенка, а й прогресивний 

хоровий керівник і диригент професійних та аматорських колективів, регент церковних хо-

рів, фольклорист, музичний педагог, громадський діяч, священик Яків Михайлович Яцине-

вич (1869–1945). На жаль, багато аспектів діяльності митця досі залишаються маловивче-

ними, що підтверджує актуальність дослідження.  

 Мета – на основі матеріалів з архівів доповнити окремі факти життя Я. Яциневича. 

 

Основні результати дослідження 

 До сьогодні мало було інформації про музично-педагогічну діяльність композитора. 

Проте в Інституті рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського 

(ІР НБУВ) поталанило віднайти анкети з особистими даними Я. Яциневича та його дружини 

І. Яциневич, заповнені власноруч 20 вересня 1925 р. при вступі у дійсні члени Одеської фі-

лії Музичного товариства імені М. Леонтовича [1; 2]. З документу дізнаємося, що у 1915–

1916 рр. митець працював «в київській гімназії Титаренко» [2, арк. 1]. З друкованих джерел 

про навчальні заклади того часу з’ясовуємо, що йдеться про приватну жіночу гімназію Оле-

ксандри Карлівни Титаренко, яка розташовувалася по вулиці Фундуклеївській, 10 (тепер – 

Богдана Хмельницького) на верхніх поверхах лицевої частини (будинок власності одного з 

десяти найбагатших киян початку ХХ століття Ф. Міхельсона). 

 З огляду на складні політичні умови та неможливість займатися улюбленою справою, 

у 1920 р. Я. Яциневич залишив Київ. Про це зазначають дослідники творчості мит-

ця (О. Семирозум [5], Т. Філенко [7]. Упродовж трьох років (1920–1923 рр.) композитор про-

живав почергово у різних селах Київщини (Гуляники, Острійки, Щучинка), де вчителював, 

займався фольклористичною роботою та створював обробки народних пісень. Зважаючи 

на вказівки часу і місця написання у нотах деяких творів Я. Яциневича, які зберігаються в 
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Інституті мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Рильського (ІМФЕ), мо-

жемо з’ясувати також точніші дати проживання композитора у цей час. Так, з листопада 

1920 р. до червня 1921 р. Я. Яциневич проживав у с. Щучинка (нині – с. Балико-Щучинка 

Кагарлицького району Київської області), з червня 1921 р. до 1922 р. – у с. Гуляники (нині – 

с. Уляники Кагарлицького району Київської області), у 1922–1923 рр. – у с. Острійки 

(Білоцерківського району Київської області). Усі села знаходяться на відстані близько 90–

100 км від Києва. 

 Педагогічну роботу композитор продовжував в Одеській Трудовій залізничній школі 

№75. Свідчення цьому – копія довідки з ІМФЕ від 27 березня 1931 р. Документ допомагає 

з’ясовувати, що Я. Яциневич працював у цьому закладі учителем співів упродовж 10 січня 

1926 р. – 26 березня 1930 р. [4, арк. 11]. 

 На основі архівних знахідок вдалося розширити інформацію про диригентсько-хорову 

діяльність Я. Яциневича. Дослідник біографії композитора Т. Філенко зазначає, що митець 

«на останніх курсах навчання в семінарії, працював помічником диригента хору Михайлів-

ського монастиря, що вважався тоді одним із найкращих в Києві», а також «після закінчення 

семінарії його було запрошено на посаду диригента архієрейського хору» [7, с. 190]. Не зо-

всім зрозуміло, чи це один і той хор, чи різні. О. Семирозум додає, що Я. Яциневич, будучи 

уже диригентом архієрейського хору, водночас «не залишає роботу помічника регента у 

Михайлівському монастирі» [5, с. 29], виділяючи таким чином два різні хори. О. Харченко 

пише, що Я. Яциневич «працював регентом хору Михайлівського монастиря, пізніше – архі-

єрейського хору Володимирського собору» [8, с. 126]. Проте жоден із дослідників не зазна-

чив ні джерел такої інформації, ні років, коли Я. Яциневич займав згадані посади. 

 У процесі пошуку документів, які б розвіяли усі сумніви з цього приводу, в Центрально-

му державному історичному архіві України (ЦДІАК) у фонді Михайлівського Золотоверхого 

монастиря вдалося натрапити на декілька цінних джерел. У них зазначено: «16-го сего Де-

кабря 1898 г. бывший регент Михайловского Архиерейского хора Я. М. Яциневич в при-

сутствии о. Наместника монастыря Иеромонаха Митрофана и временного регента Мих. 

А. Надеждинскаго сдал нотную библиотеку», наприкінці – позначка «нотную библиотеку 

сдал» і підпис композитора [7, арк. 24–24зв.]. Можемо стверджувати, що саме цей хор Ми-

хайлівського монастиря і був архієрейським, оскільки матеріали адресовані Преосвященій-

шому Єпископу Уманському, Вікарію Київської єпархії, настоятелю Києво-Михайлівського 

монастиря Сергію, при якому і утримували хор. Підтвердженням усього висловленого є біо-

графічна довідка Я. Яциневича, укладена музикознавцем Л. Кауфманом: «Під час перебу-

вання в семінарії працював помічником диригента хору Київського Михайлівського монасти-

ря. Після закінчення семінарії <…> до 1898 року був на посаді диригента архієрейського хо-

ру» [4, арк. 3]. 

 В ІР НБУВ було віднайдено розповідь Я. Яциневича з назвою «Мої спомини про Уні-

верситетський (Київськ.) студентський хор». На початку «Споминів» композитор зазначає: 

«Вперше я познайомився з студентським учнівським хором в часи, коли я був дірігентом 
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церковного арх. хору в Мих. монастирі (1884–1900 рр.)» [9, арк. 1]. Здавалося б, 

Я. Яциневич вказує точні дати своєї праці з хором Михайлівського монастиря – 1884–

1900 рр. Проте точність цього запису піддається сумнівам. По‑перше, при дослідженні 

спогадів помічено, що композитор спочатку написав першу дату 1886 р., а вже потім пе-

реправив на 1884 р. По-друге, документ датовано 1924 роком – між завершенням робо-

ти Я. Яциневича з хором та написанням спогадів минуло уже досить багато часу, тому 

композитор міг помилитися і припуститися неточностей. Саме тому у дослідженні цього 

аспекту для нас важливішими та першочерговими стали офіційні документи Михайлівсь-

кого монастиря, де значиться про завершення роботи Я. Яциневича у 1898 р. Тобто від-

найдені матеріали дають можливість виявити та документально підтвердити той факт, 

що митець був спочатку помічником регента, а згодом регентом в одному і тому ж архіє-

рейському хорі у Михайлівському монастирі, а також виявити, що цією діяльністю він 

займався від періоду навчання у семінарії, тобто від 1886 р. аж до грудня 1898 р. 

 

Висновки 

 Таким чином, на основі віднайдених архівних документів вдалося суттєво доповни-

ти та реконструювати інформацію про окремі аспекти діяльності українського композито-

ра Якова Яциневича. Виявлено, що музично-педагогічній та диригентсько-хоровій праці 

митець присвячував значну частину свого часу та упродовж майже усього життя профе-

сійно збагачував свої навички. 
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