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«НЕБЛАГОНАДІЙНА» ДЛЯ РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ  
СОЛОМІЯ КРУШЕЛЬНИЦЬКА 

 
На якій би сцені вона не виступала – у Львові, Варшаві, Парижі, 

Пармі, Петербурзі чи Нью-Йорку, її спів міг підкорити та зачарувати будь-
яку публіку. Співати з нею на одній сцені вважали за честь Енріко Карузо, 
Тітто Руффо, Федір Шаляпін. Соломія Амвросіївна Крушельницька – 
жінка з сильним характером, чаруючим голосом та тяжкою долею.  

Творчий шлях співачки досліджували С. Людкевич, О. Зелінський, 
М. Головащенко. Мета дослідження – простежити складний період в житті 
Соломії після повернення в Україну та ставлення до неї радянської влади.  

Соломія Крушельницька не залишила спогадів; не написала жодного 
слова про свою родину та приватне життя, про свою кар’єру, партнерів по 
сцені. Всюди і завжди артистка оповідала про себе вельми скупо, 
послуговуючись формулою «народилася, вчилася, співала».  

Успіх С. Крушельницької на оперних сценах світу був визнанням 
української музики й мистецтва. З 1894 р. Крушельницька виступає у 
Львівській опері. У другій половині 1890-х років почались її тріумфальні 
виступи на сценах найвідоміших театрів світу в операх «Аїда», «Трубадур» 
Д. Верді, «Фауст» Ш. Гуно, «МанонЛеско» і «Чіо-Чіо-Сан» Д. Пуччіні, 
«Кармен» Ж. Бізе, «Електра» Р. Штрауса, «Євгеній Онєгін» і «Пікова 
дама» П. Чайковського та інших [1, с. 249].  

Сповнений випробовувань та гірких втрат період почався після 
смерті її коханого чоловіка, тоді вона несподівано вирішила повернутися в 
Україну. В серпні 1939 р., коли над Європою почали скупчуватися хмари 
Другої світової війни, попри перестороги друзів та категоричну відмову 
італійського уряду видати жінці закордонний паспорт, Соломія 
Амвросіївна виїхала до Львова. 

Вона провідала рідню, блукала давно знайомими, але вельми 
призабутими вуличками міста Лева. А потім прийшли радянські війська та 
принесли оперній діві злидні та підкреслену байдужість влади. Підступили 
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хвороби. Розуміючи в яку халепу вскочила, Соломія просила дозволу 
повернутися до Італії, де у неї будинок, триповерхова вілла «Саломе». Їй 
не дозволили. Після повернення до Львова на співачку чекали прикрі 
звістки – радянська влада націоналізувала її будинок, залишивши родині 
лише одне помешкання. Соломії також заборонили виїзд за межі СРСР. 

Під час німецької окупації Львова С. Крушельницька дуже бідувала, 
тому давала приватні уроки вокалу. У післявоєнний період аби якось 
прогодуватись всесвітньо відома співачка викладала у Львівській 
державній консерваторії імені М. В. Лисенка. Однак її викладацька 
діяльність, ледве почавшись, мало не завершилася. Під час чищення кадрів 
від націоналістичних елементів їй інкримінували відсутність 
консерваторського диплома, який пізніше знайшли у фондах міського 
історичного музею. 

У квітні 1947 року співачка звернулась до Президії Верховної Ради 
УРСР з проханням надати їй радянське громадянство. Більше того, 
довелося писати заяву, що вона добровільно передає будинок і решту 
майна радянській державі. Віллу «Саломе» невдовзі продали, а колишній 
власниці компенсували незначну суму [3, с. 35].  

Як викладач радянської консерваторії, С. Крушельницька щороку 
повинна була давати звітний концерт. Інакше її звільнили б. У 1949-му 
вона співала у залі Львівської консерваторії. Їй було – сімдесят сім. Це був 
її останній концерт. Співачка попрощалась із земляками, Італією, вона 
молила коханого чоловіка, котрий затримався десь далеко. Глибиною 
яскравого голосу Соломія Амвросіївна кликала далекі роки сліпучої 
молодості. Кликала так переконливо, що зала у щемі бриніла сльозами. 
Мало хто знав, що співачка вже була хвора на рак горла. Можна тільки 
припустити, якою ціною давався їй спів. 

У 1951 р. С. А. Крушельницьку удостоїли звання заслуженого діяча 
мистецтв УРСР, в жовтні 1952 р., за місяць до упокоєння, отримала звання 
професора у Львівській консерваторії, де працювала 8 років [2, с. 115]. 

На превеликий жаль всього світу 16 листопада 1952 р. перестало 
битися серце великої співачки. Артистку, перед якою схилявся весь світ, 
ховали без належних почестей на Личаківському кладовищі у Львові, 
поруч із могилами її великих друзів – Івана Франка та Михайла Павлика. 
Довгий час на її могилі не було пам’ятника, але чиясь рука щодня клала на 
скромний надгробок живі квіти.  

Отже, неймовірна жага до сцени, любов до української мови, 
відданість своїм шанувальникам та найріднішим людям зробили Соломію 
Крушельницьку найвідомішим золотим голосом світу. Попри складні 
життєві обставини, війну та зневажливе ставлення радянської влади вона 
показала всьому світу силу та талант українського народу, незламність та 
наполегливість звичайної жінки, щирість та добру душу людини. Митці 
продовжують жити у своїх творах: поет залишає після себе вірші, 
художник – картини, а співак живе доти, доки чують його голос! 
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НАТУРАЛЬНІ РЕКРЕАЦІЙНІ ЛАНДШАФТИ  

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
Рекреаційний ландшафт – підтип географічних систем, що беруть 

участь у відтворенні ресурсів та умов природного середовища, 
психофізичної енергії населення та виступають як об’єкт охорони 
середовища, що оточує людину, і раціонального використання природних 
ресурсів [4].  

За визначенням Ф. М. Мількова, рекреаційними ландшафтами 
називають такі антропогенні ландшафти, що утворюються в зонах 
відпочинку населення і активного туризму [3]. 

Івано-Франківська область розміщена в географічному центрі 
Європи, на південному заході України, на стику двох великих природно-
географічних підрозділів – Східноєвропейської рівнини та Східних Карпат. 

Гірські ландшафти в Івано-Франківській області представлені такими 
типами натуральних ландшафтів: – передгірні акумулятивно-денудаційні 
височини з антропогеновим покривом на неогенових відкладах (глибоко 
розчленовані височини з дерновими-середньопідзолистими поверхнево 
оглеєними ґрунтами в поєднанні з буроземно-підзолистими, з грабово-
буковими дібровами; денудаційні увалисто-пасмові височини з сірими 
опідзоленими ґрунтами, розорані з дубово-грабовими бучинами; піщано-
глинисті і лесові рівнини з дерново-середньопідзолистими опідзоленими 
ґрунтами, розорані, з грабовими бучинами; розчленовані високотерасові 
рівнини з дерновими опідзоленими ґрунтами, з грабовими дібровами; 
низькотерасові слабкодреновані рівнини з глейовими дерновими і дерново-
підзолистими ґрунтами, з вологими грабовими дібровами і судібровами); - 
міжгірські акумулятивні низовини з антропогеновим покривом на 
моласових відкладах (терасові плоскі суглинисті піщано-галечникові 
рівнини з дерновими опідзоленими ґрунтами, переважно розорані, з 
грабовими дібровами); – низькогір’я з елювіально-делювіальними 
відкладами на палеогеновому-крейдовому фліші (крутосхилове низькогір’я 
з бурими лісовими щебнюватими ґрунтами, з грабово-смерековими 
дібровами; круте пологосхилове низькогір’я з бурими лісовими 


