
Музично-меморіальний 

музей Соломії 

Крушельницької у Львові  

        «Її голос – сильне, соковите і дзвінке 

драматичне сопрано, здатний до 

різноманітних вокальних відтінків. Вона не 

женеться за голосовими ефектами, а весь свій 

художній інтелект переливає у глибоко 

відчутий нею образ героїні», – так писали 

варшавські газети про С. Крушельницьку.  

Музей-садиба          
Соломії 

Крушельницької в  
с. Біла  

 

ГОЛОС,  ЩО  ПОЛОНИВ 

УВЕСЬ  СВІТ  

150 років від дня народження  

Соломії Крушельницької  

23. 09. 1872 –16. 11. 1952  

Соломія 
Крушельницька в ролі 

Чіо-Чіо-Сан в опері       
Д. Пуччіні «Мадам 

Баттерфляй»  

Соломія Крушельницька 
в народному 

подільському одязі,  
кінець XIX ст. 

Наша адреса: вул. Кирилівська 117,  

м. Київ, 04073, тел./факс (044)468-01-10, 

email: crb_franko@ukr.net 

       Там, де проходить Соломія 

Крушельницька, квітнуть троянди й 

співають солов'ї 

         Джозуе Кардуччі 

       Її натура була наділена всім – від гострого 

всеосяжного розуму, високої та різнобічної 

культури до вміння шляхетно поводитися і 

вишуканих манер. І все це в такій мірі, що 

нікому з тих, хто її знав, не спало б на думку 

вважати її співачкою… 

    Гвідо Маротті  

Соломія Крушельницька.  
Мілан, 1836 р. 

       Крушельницька співала для нас і для 

себе… Обличчя було схвильоване й чисте. 

Здавалося, що вона поринала в море звуків і 

випливала звідти вся просякнута музикою  

             Сибілла Алерамо  

Про Соломію Крушельницьку 
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 Соломія Крушельницька –
найвидатніша співачка світу, українська 
оперна співачка. 
 Народилася 23 вересня 1872 року в 
селі Білявинцях на Тернопільщині в родині 
греко-католицького священника. Дитинство 
майбутньої співачки пройшло в сусідньому 
селі Біла, куди незабаром переїхала вся її 
велика родина: батько, мати й вісім дітей. 
 Музика ввійшла в життя Соломії з 
раннього дитинства, з колискових пісень 
матері. 
 Ще маленькою дівчинкою вчилася 
грати на фортепіано, а з 10 років виступала в 
хорі, організованому її батьком. Помітивши 
палке бажання доньки до музики, батьки 
позичили грошей і відправили її вчитися в 
Львівську консерваторію. 
 У 1893 році Крушельницька з 
медаллю закінчила консерваторію й з 
успіхом дебютувала на сцені Львівської 
опери. 
 Ставши солісткою оперного театру, 
Соломія вирішила не зупинятися на 
досягнутому й восени того ж року поїхала 
до Мілану, аби продовжити музичну освіту. 
Своїм голосом і артистизмом вона відразу ж 
звернула на себе увагу педагогів і заслужила 
«звання» «найталановитішої та найбільш 
вихованої» серед усіх учениць міланської 
школи бельканто. 
 Через рік молода вокалістка вже 
співала провідні партії в оперних театрах 
Італії,  швидко завоювала любов і вдячність 
публіки. Звістка про це дійшла до рідного 
Львова, і незабаром керівництво міської 
опери запросило Крушельницьку на 
гастролі. П’ять місяців перебування на 
батьківщині додали наснаги Соломії, восени 
1894 року вона повернулася до Італії 
продовжувати навчання.  
 Слава Крушельницької рознеслася по 
всіх країнах Європи й докотилася до Росії.  

Топська, Н. Неперевершена. 

Соломія Крушельницька / 

Неллі Топська. – Київ : Тов 

«КТБ «Альфа», 2020. – 64      

с. : фотоіл., портр. 
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 Один з кращих у той час оперних 
театрів – Одеський – запросив примадонну 
на гастролі в складі італійської трупи. 
 Виступаючи з тріумфом у Варшаві, 
Соломія також кожен рік виїздила на 
гастрольні виступи до Петербургу, де співала 
в складі італійської трупи в Маріїнському 
театрі разом з Карузо, Баттістіні, Аримонді, 
Куччині і Сільвестрі. 
 У Крушельницької складалася 
блискуча кар’єра. 
 Проживаючи в Італії, співачка 
тріумфально гастролювала в Португалії, 
Єгипті, Алжирі, Іспанії, Аргентині, Бразилії, 
Франції. 
 Крушельницька завжди включала в 
свої програми українські народні пісні, які 
безмірно любила, а також твори українських 
композиторів: М. Лисенка, С. Людкевича,   
Н. Нижанківського, А. Вахнянина,                 
Д. Січинського. 
 В 1939 році після смерті чоловіка (в 
1910 році вийшла заміж за італійського 
адвоката Чезаре Риччоні) Крушельницька 
вирішила назавжди повернутися на 
батьківщину і переїхала до Львова. 
 В 1944 році всесвітньовідома співачка 
стала викладачем Львівської державної 
консерваторії ім. М. Лисенка, а через  –  
професором. У квітні 1947 року колишня 
австрійська, а потім італійська громадянка 
звернулась до Президії Верховної Ради УРСР 
з проханням надати їй радянське 
громадянство. 
 Останні роки Соломія жила й 
працювала на рідній землі, передаючи свій 
багатий досвід й величезні знання молоді. 
Незважаючи на свій вік, співачка виступала з 
сольними концертами, останній з яких 
відбувся, коли їй було 77 років. 
 Померла вона 16 листопада 1952 року 
і була похована на Личаківському кладовищі 
неподалеку від могили свого друга Івана 
Франка. 
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