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Соломія Крушельницька – одна з найвидатніших оперних співачок кінця
ХІХ – першої половини ХХ ст.
Народилася 23 вересня 1872 р. у с. Білявинці (Тернопільщина) в родині священика. У 1893 р. закінчила Львівську
консерваторію Галицького музичного товариства, продовжила навчання у
Мілані та Відні.
Її репертуар охоплював близько 60-ти
опер. За свої успіхи С.Крушельницька отримала звання «Вагнерівська примадонна ХХ століття», а співати з нею на одній
сцені вважали за честь видатні співаки
свого часу – Енріко Карузо, Тітта Руффо,
Маттіа Баттістіні, Федір Шаляпін.
Соломія Крушельницька з великим успіхом виступала на найвідоміших оперних сценах Європи, Америки та Африки. Критики помічали, що її
«незрівнянної краси лірико-драматичне
сопрано діапазоном майже в три октави –
унікальне явище в світовому оперному
мистецтві».
На початку 1920-х рр. С. Крушельницька завершила оперну кар’єру і присвятила себе камерно-концертній діяльності.
Упродовж багатьох років постійним місцем проживання співачки була Італія.
З 1939 р. C. Крушельницька жила у
Львові, де мала власний будинок, що був
націоналізований з приходом радянської влади. В останні роки життя С. Крушельницька викладала у львівській консерваторії. 16 листопада 1952 р. Соломія
Крушельницька відійшла у вічність, її
поховали на Личаківському цвинтарі у
Львові. У 1989 р. у колишньому будинку
співачки відкрито Музично-меморіальний музей Соломії Крушельницької.
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Solomiya Krushelnytska was one of the
greatest opera singers of the late 19th —
early 20th centuries.
She was born on September 23, 1872 in
Biliavyntsi (Ternopil region) in a priest’s
family. In 1893, she graduated from the
Lviv Conservatory of Galician Music
Society and continued her studies in
Milan and Vienna.
Her repertoire included about 60 operas.
For all her successes, S. Krushelnytska was
awarded the title of “the greatest Wagner
soprano of the 20th century”. Famous
singers Enrico Caruso, Titta Ruffo, Mattia
Battistini, Feodor Chaliapin considered it
an honour to sign with S. Krushelnytska
on the same stage.
Solomiya Krushelnytska successfully
performed at the best opera stages
in Europe, America and Africa.
Critics frequently mentioned that her
“beautiful lyric and dramatic soprano of
incomparable 3 octave range is a unique
phenomenon in the world of opera art”.
In the early 1920’s, S. Krushelnytska ended
her opera career and devoted herself to
chamber concerts.
For many years she permanently resided
in Italy. Starting from 1939,
S. Krushelnytska lived in Lviv in her own
house that was nationalized during the
Soviet regime. In the last years of her life,
S. Krushelnytska was lecturing at the Lviv
Conservatory. On November 16, 1952,
Solomiya Krushelnytska passed away and
was buried at the Lychakiv Cemetery in
Lviv. In 1989, Musical Memorial Museum
of Solomiya Krushelnytska was founded
in the former house of the singer.

Solomiya Krushelnytska.
Warsaw. The beginning
of the 20th century

Соломія Крушельницька.
Варшава. Початок ХХ ст.
Solomiya
Krushelnytska –
Salome
(R. Strauss
« Salome»)

Solomiya
Krushelnytska
(standing, right)
and her family

Solomiya
Krushelnytska –
Brunhilda
(R. Wagner
« The Valkyrie»)
Соломія Крушельницька (стоїть праворуч)
разом з членами своєї родини
Solomiya Krushelnytska –
Valentine (J. Meyerbeer
«The Huguenots»)

Соломія Крушельницька – Валентина
(Дж. Мейербер «Гуґеноти»)

Соломія Крушельницька – Саломе
(Р. Штраус «Саломе»)
Solomiya
Krushelnytska
after her
performance
in 1911

Соломія Крушельницька після
концерту, 1911 р.
За підтримки:

Соломія Крушельницька –
Брунгільда (Р. Вагнер «Валькірія»)

An exhibition fragment from
S. Krushelnytska Memorial
Museum in Lviv
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У 1893 р. Соломія Крушельницька вперше приїхала до Італії продовжувати свої
вокальні студії. Вже у 1895 р. відбувся
дебют співачки на італійській сцені в
партії Манон (Дж. Пуччіні «Манон
Леско») в театрі Понк’єллі в Кремоні .
За час своєї оперної кар’єри артистка
гастролювала в багатьох містах Італії,
викликаючи захоплення публіки в
Мілані, Римі, Неаполі, Палермо,
Болоньї, Ґенуї, Трієсті, Удіне...
Справжньою сенсацією в оперній
кар’єрі С. Крушельницької стала партія
Чіо-Чіо-сан. У лютому 1904 р. Дж.
Пуччіні пережив скандальний провал
своєї нової опери «Мадам Баттерфляй»,
яку було поставлено на сцені знаменитого «Ла Скала». Дж.Пуччіні декілька переробив свій твір, а на головну
партію запросив Соломію Крушельницьку. В травні цього ж року на сцені
театру «Ґранде» в Брешії (Італія) відбулась прем’єра оновленої «Мадам Баттерфляй». Тоді, за словами італійського музикознавця Рінальдо Кортопассі,
“українська співачка воскресила обпалені крила «Метелика» Пуччіні”.
Італія стала для Соломії другою батьківщиною. У 1910 р. вона вийшла заміж
за відомого італійського адвоката
Чезаре Річчоні (1868–1936). Подружжя
оселилося у курортному містечку Віареджо у власному будинку, що отримав
назву вілла «Саломе». Частими гостями
тут були відомі письменники, музиканти, художники.
У 2004 р. до сторіччя тріумфального
виконання С. Крушельницькою головної партії в опері «Мадам Баттерфляй»
на фасаді вілли «Саломе» встановлено
меморіальну дошку співачці.
І в наші дні ім’я С. Крушельницької
зустрічаємо на сторінках поважних
італійських музичних видань.
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Solomiya Krushelnytska –
Madame Butterfly
(G. Puccini
«Madame Butterfly»)

Соломія Крушельницька –
Мадам Батерфляй (Дж. Пуччіні
«Мадам Баттерфляй»)
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In 1893, Solomiya Krushelnytska first
came to Italy to continue her vocal classes.
Already in 1895, she appeared on the
Italian stage for the first time in the role
of Manon (Manon Lescaut by Giacomo
Puccini) in Teatro Ponchielli in Cremona.
During her opera career, the artist toured
around many Italian cities inspiring the
public in Milan, Rome, Naples, Palermo,
Bologna, Genoa, Trieste, Udine, etc.
The role of Cio-Cio San became a
revelation in the opera career of
S. Krushelnytska. In February 1904,
Giacomo Puccini experienced the
scandalous failure of his new opera
Madame Butterfly, which was staged at the
famous La Scala. G. Puccini made some
changes to his piece of work and invited
Solomiya Krushelnytska for the main role.
In May 1904, the premiere of the renewed
Madame Butterfly was staged in Teatro
Grande in Brescia (Italy). Then, according
to the Italian musicologist Rinaldo
Kortopassi, “Ukrainian singer revived the
burnt wings of the Puccini’s Butterfly”.
Italy became the second homeland to
Solomiya. In 1910, she married a famous
Italian attorney Cesare Riccione (1868–
1936). The couple settled in the resort
town of Viareggio in their own house
named Villa Salome. They were frequently
visited by famous writers, musicians and
artists.
In 2004, the commemorative plate of
the singer was installed on the facade of
the Villa Salome to mark the centenary
of the S. Krushelnytska’s triumphant
performance of the main role in Madame
Butterfly opera.
Today, we may find the name of
S. Krushelnytska on the pages of the
authoritative Italian musical editions.

Solomiya Krushelnytska and Giacomo Puccini
(standing in the centre), Elvira Puccini and
Cesare Ricchoni (sitting) with friends
in 1908 in Cairo
Соломія Крушельницька і Джакомо Пуччіні (стоять у центрі), Ельвіра Пуччіні та Чезаре Річчоні (сидять) з друзями. Каїр, 1908 р.
S. Krushelnytska’s reception held by prince Giovanelli in the Royal Academy of Saint Cecilia
after her performance in Rome in 1929.

Соломія Крушельницька на прийомі, який організував князь Джованеллі на честь співачки
після її концерту в залі Королівської академії св. Чечилії в Римі, 1929 р.
За підтримки:

Solomiya
Krushelnytska –
Aida (G. Verdi
«Aida»)

Соломія Крушельницька –
Аїда (Дж. Верді «Аїда»)
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Соломія Крушельницька завжди акцентувала увагу на своєму українському походженні, де б вона не виступала і
у якому б середовищі не знаходилась.
Любов до рідної Батьківщини й української пісні С. Крушельницька успадкувала від своїх батьків. Національна свідомість співачки формувалася також
і під впливом її знайомих і приятелів,
зокрема Івана Франка, Михайла Павлика, Василя Стефаника та інших.
С. Крушельницька підтримувала дружні
стосунки з відомим українським композитором Миколою Лисенком, який присвятив їй кілька кращих вокальних творів.
С. Крушельницька була активним учасником Шевченківських концертів, що
відбувалися не лише на батьківщині
співачки, а й далеко за її межами. Так,
у 1928 році, гастролюючи у США і Канаді, С. Крушельницька виступала на
святкових вечорах, присвячених Кобзареві. Під час перебування співачки
у США фірма «Columbia» записала 4
українські пісні у її виконанні.
Свої виступи С. Крушельницька зазвичай завершувала виконанням українських народних пісень, часто під власний акомпанемент на фортепіано.
Співачка неодноразово приїжджала
з концертами до багатьох міст України, зокрема виступала у Львові, Одесі,
Чернівцях, Коломиї, Станіславові, Тернополі, Бережанах, Стрию та ін. Соломія любила чарівну природу Карпат,
разом з родиною відпочивала у селі Дубина, неподалік від міста Сколе на Львівщині, де вони мали літній будиночок.
Соломія Крушельницька здобула світову славу не тільки для себе, а й для
українського народу, вона прославила
Україну, її пісню і музику.

Solomiya Krushelnytska
wearing Podilskiy national outfit,
the end of the 19th century

Соломія Крушельницька
в подільському народному строї,
кін. ХІХ ст.
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Solomiya Krushelnytska has always
emphasized her Ukrainian origin,
wherever she performed and appeared.
S. Krushelnytska inherited love for
her native homeland and Ukrainian
songs from her parents. Her national
consciousness was also shaped under the
influence of her friends and acquaintances,
including Ivan Franko, Mykhailo Pavlyk,
Vasyl Stefanyk, and others.
S. Krushelnytska maintained friendly
relations with the famous Ukrainian
composer Mykola Lysenko, who has
devoted some of his best vocal works to her.
S. Krushelnytska actively participated
in the concerts dedicated to Taras
Shevchenko, which took place not only
in the homeland of the singer but also
far beyond its borders. For example, in
1928, during her tour in the United States
and Canada, S. Krushelnytska performed
at gala evenings dedicated to Taras
Shevchenko. During her stay in the USA,
Columbia Company recorded 4 Ukrainian
songs performed by her.
S. Krushelnytska usually completed her
performances with Ukrainian folk songs,
often accompanied by piano.
The singer visited many cities of Ukraine
with her concerts, in particular, she
performed in Lviv, Odesa, Chernivtsi,
Kolomyia, Ternopil, Stanislaviv, Berezhany,
Stryi, etc. Solomiya loved the wonderful
nature of the Carpathian Mountains
and often vacationed with her family in
Dubyna village, not far from Skole city
in Lviv region, where they had a summer
house.
Solomiya Krushelnytska became famous
worldwide not only for herself but also for
the Ukrainian people. She praised Ukraine,
Ukrainian songs and music.

Solomiya Krushelnytska (in the center) with members
of Ukrainian choir in Detroit in 1928

Соломія Крушельницька (в центрі) з учасниками українського хору. Детройт, 1928 р.
The records of
Ukrainian folk
songs performed by
S. Krushelnytska.
Released in the
USA by Columbia
Company

Платівки з записами українських
народних пісень у виконанні С. Крушельницької.
США, фірма «Columbia»

Solomiya
Krushelnytska
in 1924

Соломія Крушельницька,
1924 р.
За підтримки:

The program of S. Krushelnytska’s solo
concert in New York on February 4th, 1928

Програма сольного концерту
С. Крушельницької у Нью-Йорку,
4 лютого 1928 р.

