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«Я закопалася в музищ, що не здгбна о чимсъ 
тшш думшти Нещасливим був би тй чоловйс, 

якби я I по эамЬкжю не покинула театру.
Я  б його не потрафила так любити, 

як люблю музыку».
(С. Крушельницька. 3  листа). 

«Сонечко, Солюню, прости мене, ти всесвйп- 
ньо знана артистка, але серце мое стигне... 
Во я мати, я вас восьмфко выносила Шд сер- 
цем. Вона, моя фантазп.я, теж, бувало, сяга- 

ла за обрй, за небокрай... Та я кроку не могла 
ступити без мисш о вас... Ти поила найдаль- 

ше, стала великою людиною. То добре, Солюню. 
Таще я хопила твоос дипок бавити. Не судило- 

ся, м1й соловейку. Смутку мш, радосте
ггордосте моя...» 

(з листа Теодори Крушельницько!). 
Свропа, Америка, Африка. З-помЬкшанувадь- 

нигав -  безлгч полггищв, багатпв г всесв1тньо в!- 
домих сшватав. «М1льйонери пропон}тзали мена -  
з умовою, коли вийду за них зам!ж, -  збудувати 
окрему оперу виключно для мене або радили за- 
бувати про свою тяжку профес!ю 1 обрати соб) 
спосгб життя до вподоби в якш завгодно час- 
тин! сшту: на горах Тибету або на золотистому 
морському теку...». Але Солом!я вею свою при- 
страсть вщдавала тшьки сцен!.

«Як ж1нка Солом!я Крушельницька була не- 
звичайно красивою, елегантною, з вишукани- 
ми манерами 1 разом з тим дуже простою, щи- 
рою, сердечною, доброзичливою. Вона однаково 
ставилася до людей будь-якого вокального ста
ну, чим викликала до себе прихильншть, повагу 
! симпатй вс!х, хто П оточував», -  зазначае му- 
зикознавець Негр1та де П’яцщю. Нею захошпо- 
валися, П боготворили, за не! змагалися. Ь  рзпеи 
просили багато чоловпав. Але Солом!я так була 
захоплена мистецтвом, що присвячувала йому 
кожну хвилину. Про зам!жнш й не думала...

Тодашш галицыа закони визначали, що донь- 
щ священика 1 нареченш поповича не випадае 
марити сгпвом та музикою. а може ще й  мрхяти 
про сцецу ~ треба думати про господарство 1 жити 
як нал ежиться. У  17 роюв юна 1 чар!вна Солом!я 
постала перед перпшм вибором. На свята, пере- 
важно на релШйш, у священицьких родинах гос- 
тювали семшаристи, знайомлячись 13 дшчатами, 
потенцшними нареченими. Влдомо, що перед ви- 
свяченням семшарист повинен був одружитися.

Отже, до Б!ло1, що неподалпс Тернополя, де жила 
родина Крушельницьких, час вщ часу нав1дува- 
лися молод! хлопщ-сем!нарисш. Якось до роди- 
ни Крушельницьких, у  якШ понад усе цшувалася 
музика й ус1 восьмеро датей сшвали у домашньо- 
му хор1, при!хав у гост! батыав товариш Гутков- 
ський з сцном-семшаристом Зеноном, що мав по- 
знайомитися з1 старшою з сестер -  Оленою. Але 
шд час вислупу с!мейного хору молодий гарний, 
ставний сем!нарист Зенон закоздгетъея у 17-ртч- 
ну Соломйо. У  с1м ! Крздпельницьких розпочала- 
ся гЦдготовка до вес!лля. Про цей епхзод з життя 
СоломИ читаемо у спогадах О. Охримович, запи- 
санихМ . Скориком: «Як дшчата щдросли, почали 
пртйжДжати женихи, переважно питомщ (студен
та богословсько! сем!нарО). На черз! була Оленка. 
Скоро потом пртхав ж ених- питомець Зенон Гуг- 
ковсышй. Але знехтував устаяений порядок, по- 
минув Оленку, почав свататись до Люн!. Що ж ... 
дочок багато ... заручились за рш до висвячен- 
ня, Н1чого соб1 чоловш. Але йому щораз бщьше не 
подобаетъея, щр його будуча ж!нка багато ствае, 
грае, говорить про музику. «Як вийдете зам!ж, то 
господин! не буде часу все ташки сговати», -  гово
рить, У  Люн1 завмирае серце: к!нець сгйвам, музи- 
ц!. Не подобаетъея женихов!, що все розмови про 
Баха, Бетховена, Шопена. Жартуе: «Я не Шопена 
люблю, а  шопу. I остання заява, що в1н волить 
цирк, а не музику чи оперу. Але виправу шиють.
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Сумують, а  шиють. Окрема кравчиня в хат!. 6 що 
шити. Усе готове. Розгслаш письмовх запрошення. 
«Маемо честь- поввдомити, що шлюб нашо! дочки 
... з ... вхдбудеться дая ..., на який маемо честь 
запросити ...». Буде весАшетЛа в хат! сумно. А  ш - 
т1м лист В1д жениха: «Купую шлюбш обручки»»...

Старший брат Ант1н зум!в переконати бать
ка роз1рвати заручини та дозволити доньцх вчи- 
тися у консерватор!! у  Львовх. Люблячий бать- 
ко поставив на перше мкще м рй! бажання свое! 
доньки 1, незважаючи на неминучий загальний 
осуд, скасував вес1лля за дек1лька днхв до при- 
значено! дата... Солом1я була безмежно вдячна 
батьков!, вона завжди в!дчувала його гйдтрим- 
ку, в!ру. «Люня заохочена братом (Антоном) рР 
шаеться на розмовуз батьками, По розмовх лист 
до ж ениха:«... так, що можете вже обручок не ку- 
пувата». Люня свободна, з радости танцюе: вона 
буде вчитися спшу!». Амвросш Васильович не до
зволив людсысим поголоскам занапастити душу 
дитини, в!дправивши доньку до старшо! сестри 
Осипи у польське мЮто Ниськ. Соломхя вперше 
була змушена залишити рхдний д1м. Але, зда- 
еться, пркота першого кохання 1 першого роз- 
чарування далася Шлегко, адже вона була зовсхм 
молодою 1 так прагнула зд!йснита свою мр!ю -  
вчитися музики й схпву, та й усе життя ще було 
попереду. «Припйчений стан, що було охопив И, 
вщлетш 1 не повертався. Натомхсть зрхло пере- 
конання, що шхто палий не зможе 3 зробити 
щасливою, доки вона не знайде власно! дол! в 
самхй соб1». Солом!я не належала до людей, го- 
тових жертвувата мистецтвом заради кохання. 
Вона стверджувала: «Я закопалася в музий. що 
не здхбна о чимсь хнш!м думата. Нещасливим був 
би мхй чоловхк, якби я 1 по замхжжю не покинула 
театру. Я  б його не потрафила так любити, як Лю
блю музику». Завжди пам’ятаючи, що мала мож- 
лив!сть учитися саме на позичен! батьком гро- 
ш!, як! вгн вщдав ш, вщриваючи в!д 1нших датей, 
праделюбна Соломгя Щлеспрямовано розвивала 
в соб! внутрйпню дисципл!ну.

3 малою батыйвщиною с. Б1ла у житт! юно! 
Солом!! була пов'язана ще одна романтична хс- 
тор1я. Другом старшого брата Антона був дири- 
гент-хорознавець та музичний критик Володи- 
мир Садовський, виходець з прим!ського села 
Довжанка. Вхн часто гостював у Б!л!й. Вони ду- 
етом, спхвали уривхш з опер «Рхздвяна нхч»'! «За- 
порожець за Дунаем». На свое горе до нестями в!н 
закохався у спхвочу хсрасуню. Його кохання була 
наст!льки щирим, пристрасним ! единим, що 
в!н не мхг бачити своею дружиною хншу д!вчи- 
ну. Коли, врепт-реш т, Соломхя щиро зхзналася 
молодому чолов!КОв!: «Даруйте, Володимире, я не

мае часу на кохання, бо думаю про науку», суйзь- 
ми росилося його безнадШне серце, жаль тис- 
нувся йому до грудей... А  вхн кохав П, мовчав... 
В1н ждав х вхрйв, що вона зрозуше його наболх- 
лу душу. Одержавши вхдмову, не одружувався, 
висвятився на священика. Щасливий був чути 
про 3 трхумфальш успххи на сценх. Довго працю- 
вав парохом! диригентом знаменитого хору при 
укра!нсыйй церхсв! св. Варвари у Вхднх. згодом у 
Перемишл!, Львовх. В1н був щасливий та радхв з 
будь-якого приводу, щоб побачита Соломйо, чи 
навхдата П з якимось проханням в!д друз1в. Був 
щасливий, коли в театр! вручав ш квхти. 1нколи 
любувався красою 3 голосу, коли й вона не знала, 
що в!н сидить у заш. Тхшився, коли побачив на 
сторйхках газети свою рецензхю на кохщертний 
виступ кохано!. Листа до СоломИ п!дписував «Той 
сам» або «Той сам Садовський». «Я щасливий, що 
був единолюбцем!» -  заявив незадовго до смертх 
свош племшниш! Стефанц Садовськхй, розповМ- 
даючи про свое кохання до неперевершено!! ча- 
рхвно! СоломЗ. За легендою, люди розпов!дають, 
що одного разу бачили сивоволосу Соломйо б!ля 
мотали Садовського на Личакхвському цвинтарх. 
За декхлька крохсхв вхд його могили буде згодом 
похоронено! «його Соломйо» (за версхею П. Мед- 
ведшса «Сп1вачхса св1тово! слави»).

Льв1в. Навчання в консерватора. Брата Оку- 
невсьхсх. !хшй прадхд -  вправний рибалка та пла- 
вець писався Охсунь, а  шляхетське закхнчення до
дав дщ Адам-Данило. Дхти родини Окуйевських 
росли в дрзокн!й, згуртованш атмосфер!, 1м змал- 
ку пртцеплювали засади християнсько! морал1 х 
нахцоналыху свщом!сть. У  т! часи у Галичинх па- 
нувала думхса, що укра!нц! мають бути або селя
нами, або в кращому раз1 -  священиками: «до
рога, або в хлопи, або попи». Брата Окуневсыс! 
вирхшили присвятати себе свхтському служхнню 
й обрати р!зхй професй: Ярослав -  став студентом 
медичного факультету Бщенського ун!верситету, 
головою товариства «Схч» у  Вхдш; Теофхл -  здобу- 
вав освхту на правничому факультетх Вхденського 
ун!верситету. Опинивпхись у консерватор!!, Со- 
ломйх не збиралася облаштовувати подружне 
життя, бо хот!ла досягти усп1ху в улюбленхй спра- 
вх. Тому вона багато працювала, вщмовляючи 
соб! у рбзвагах! навхть у спшкуваннх з друзями. 
В!д повхю! самотност1, якстверджуеВ. Мельник, 
И врятувало тод! знайомство з 30-рхчним, про- 
гресивних поглядхв адвокатом Теофхлом Окунев- 
ським. Вони часто зустрхчались. Оточення його 
вважало В нареченим. Теофхл пост!йно супрово- 
джував Соломйо, адже за тодйшнми нормами не 
личило молодай, неодружен1й давчинх сам!й ходи- 
ти. 1хнх розмови допомагали СоломИ п1знавати
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свхт. Вш знайомить П з новхтнхми 1деями еманси- 
пацп, сощальних перетворень, яга, безперечно, 
зробили значний вшшв на формування П св!то- 
гляду. В1н супроводжував в на прохулянхш, або 
запрошував шсля спектаклю на вечерю, або про
сто заходив за нею до консерваторй.

Назавжди Соломп запам’ятався чи не единий 
!х сгальний веч!р. Вона насолоджувалась спхл- 
куванням. Сповнена вражень, заснула гйзно. А  
наступного дня не змогла гхдно проспхвати на 
урощ. На те почула дойр професора Валерхя Ви- 
соцького: «СправжнШ талант дуже ревнивий, в!н 
не терпить суперника», Соломхя зробила вибхр на 
користь навчання 1 зайнчила консерваторш з 
медаллю. «Я добре знаю, що таких людей, як! б 
мали нахил до удаления евохх знань, не дуже ба- 
гато, 1 я вщчуваю до них велику шану. Помина- 
ючи мого батька та брата,перш им мохм просвх- 
тителем... котрий з задоволенням удхляв (1 тепер 
удаляе, помимо того, що часово етратив критич- 
не вщчуття до мене) свила знания 1 навчив мис- 
лити, був 1 е доктор Окуневеький...», -  писала в 
одному з листав С. Крушельницька.

За морськими походами 1 флотською службою 
Я. Окуневеький особливо не дбав про особисте 
життя (за 33 роки свое! кар’ери вхн пройде шлях 
вщ корабельного л1каря до рангу генерального л1- 
каря, тобто контр-адмхрала 1 посади начальни
ка Медично! служби вшськово-морського флоту 
Австро-Угорщини). Ярослав вирхзнявся великою 
працездатнЮтю, обширними знаниями, висо- 
ким щтелектом; в1льно розмовляв англхйською, 
французькою, Тгалшською та шмецькою мовами. 
«Д-р Ярослав Окуневеький 63т  справжйм евро
пейцем, незвичайно культурною 1 вихованою Лю
диною. Завжди елеГантно, 13 смаком одягнений, 
вш був зразком джентельмена».

Тео познайомив р1дного брата з Т1ею -  серця 
котро! в!н так довго 1 наполегливо прагне завою- 
ватй -1  з цього часу обое Окуневських страждали 
В1Д почуття до Соломн. Вш  захоплюеться Соло- 
м!ею Крушельницькою 1 прагне з нею не ттльки 
дружнах стосунхав, а  бхлыпого. Закоханий Ярос
лав !здив у мхеця П гастролей, хсупував найкрапц 
кв1ти, голосно аплодував, збер!гав газета з1 стат- 
тями про Солю. ВхдП ейву в Ярослава йшла обер- 
том голова. Упродовж 10 ройв брата Теофхл та 
Ярослав Окуневсьй спод!вались здобути взаем- 
н!сть у серц! неперевершено! Каро Меа. Тео !здив 
до не! у Мшан, там осв!дчився у коханн1 та за- 
пропонував шлюб. Вйх був готавий взята Соло- 
мхю за жшку «теля  того, як вона сама побувала 
по евггах», що теж для порядно! давчини у  той 
час було не припустимо. Безусппшю. Пхсля ка
тегорично! В1ДМОВИ Соломй ВИЙТИЗаМХЖ 1 поки-

нути сцену стосунки м!ж Тео 1 Соломхею припи- 
нились. 40-рхчний Теоф1л  познайомивея в Киевх 
з молодою, безд!тною вдовою, росхянкою Мархею 
Василхвною. Вони побрались 1 мали едину доч
ку -  Олену. 10 ехчня 1899 р. Ярослав одружився 
з 25-р!чною Отйпею Зайзер (1874-1962, батько 
мав млин, мабуть звхдеи в деяких матер1алах зна
читься -  Мшлер), у  наступи три роки у них на- 
родилися доньки -  Дора г Ольга.

Про свое особисте життя Соломхя Крушель- 
ницька не любила говорит, а отже, не залиши- 
ла жодних спогад1в. Тому едине джерело 1нфор- 
мацй -  спогади та листа родичхв, друзш ствачки. 
Так, у листах вщома льв!вська художница Ярос
лава Музика, пяемйшиця ствачки, згадувала про 
те, що згодом знаний львхвський адвокат Микола 
Щухевич був закоханий також у П т!тку Соломхю.

Адвокат Микола Шухевич походив хз знано- 
го роду Шухевич1в («тишковецька лхнш» роди- 
ни Шухевичхв), який упродовж йлькох поколшь 
збагачував Укра!ну священиками, науковцями, 
митцями, юристами та вщськовими 1 в якому 
плекалися тай  цшностх, як патр1отазм, духо- 
внхеть, шана до р!дно! украхнсько! культури, був 
глибоко релхпйххийх визначався осв1чеМстю. В1н 
доводився молодшим братом професору Володи- 
миру Шухевичу (даду Романа Ш ухевича (Тараса 
Чупринки)). Микола Шухевич був вщомий там, 
що перед Першою св1товою вШною брав активну 
участь в економхчному життх краю -  один хз за- 
сновникш «Земельного банку хпотечного» у Льво- 
вх, активно тдтримував становления укра!нсько1 
спортивно-молод!жно! оргахйзацц «Сохйл -  Бать
ко» та долучився до оргашзаци вуйвлх земельно! 
Йлянки за  Стрийським парком «Тору циклхетш» у 
Львовх для облаппування спортивного стадюну 
для укра!нських «соколят», щоб товариство «Со- 
й л  -  Батько» не залежало вхд польсышх властей, 
тодх як за словами оргаШзатора соколхвського 
руху професора I. Боберського на 27 тисяч висла- 
них лиетш, а  7 тиСяч пригадок 14 тисяч людей 
не прислало навхть 5 крейцархв на Украхнський 
Город у Львовх. В  народн1м г1мнх спхваемо: «Душу 
тшо ми положим за напху свободу», а вщтягае- 
мося положите за цю свободу п’ять корон». Цей 
спортивний комплекс вартхстю 133 855 австрШ- 
сышх крон та розмхром 190 м х  120 м назвали 
«Укра!нський Город». До складу комплексу входи
ло футбольне поле (160 м х  70 м) 1з трибуною на 
270 сидячих м!сць, три тешен! майданчики, лег- 
коатлетичн! дорхжки та велоехшедний трек (по- 
вна довжина вола 400 м).

Висока та струнка бхлявка з довгими косами, 
з великими схрими очима, в!дкрита й щира, ве
села, дотегша унххеальна вокайста, вражаюча ар
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тистка, що вир!знялася красою та елегантн!стю, 
не могла не звернути на себе уваги молодого сту
дента -  синдика (нравника) Миколи Шухевича. 
15 кв1тня 1893 ,р. Крушельницька дебютуе в пар
тах Леонори в опер! «Фаворитка» Донщеттх за ре- 
жисурою Камйхського в театр! Скарбка. Й парт
нерами були першорядн! сп!ваки О. Мишуга, Ю. 
Сромхн, Р. Бернгардт 1 А. Каспровичева.

«Про п. Крушельницьку, -  писав рецензент га
зета «Д1ло», №  73, -  можемо по перш!м вистут 
сказати совхсно таке: голос видатний, отже, на
вить для б1лынох сцени вхдповхдний, св!жий, ме- 
талхчний, м’яхсий, з прекрасною лхричною бар- 
вою, однако ж, як могли ми замггита, спос1бний 
1 до драматачних або геро!чних партШ... Ч иста! 
певна хнтонацхя, ршне вступання 1 паузи, певшсть 
в ансамблях... Вокал1зац1я напрочуд ясна... Кру
шельницька першим виступом свохм перескочи
ла в!дразу дебютантизм ! вступила смшо в ряди 
сп1вачок з найкращими надоями на будучнють...». 
«Ще як учениця Солом1я виступае в мхському 
оперному театр1. Опера «Фаворита». Сп1вали уче
ниц! 1 артистки, Мшпуга. Повний сукцес (усгйх).

Тод1шна опера мхстилася в ншйшному театр! 
хм. Заньковецько!. Соломхя познакомилася з ... 
Миколою Шухевичем (потам адвокату Львов!)...» 
(О. Охримович «Причинки до бхографп Солом!! 
Крушельницько! Рхччюхх!»). М1ж молодими людь
ми на деяний час виникли романтичн! стосунки. 
Крушельницька !де до 1тал1! на навчання. Ставка 
дуже висока. Вона жертвуе сво!м особистим жит- 
тям заради слави (а вех шдстави стати непересхч- 
ною зхркою уже спророкували! зав!рили в ццому 
батькхв та ухсрахнську громаду знаменита Джемма 
Белл!нчон! та Фауста Крест), яка може посяужи- 
та р!дному народов!. М. Ш ухевич спец!ально ви- 
рушае за нею в 1тал!ю, аби запропоххувати руку 
х серце, а отримавши в!дмову, в!н (за спогадами) 
лише поцшував розпущене волоеся Солом!! х без 
зайвого слова повернувся додому дуже сумним. 
Хоча згодом вони Двхйко вирхшили залишитася 
щирими друзями. «Люня не мае часу на любое. 
Думае про далыну наухсу» (О . Охримович «При- 
чюпси до бкхграфй Солом!! Крушельницько! Рхч- 
чхонх»). Про засватини ж М. Ш ухевича вже на 
схил! лхт Соломхя розпов!ла, як про сокровенну 
таемицю, свохй племйшиц! Одарцх Бандрхвсыйй. 
Що ж, жертва Соломп себе на в1втар мистецтва х 
Укра!ни очевидна. «Спи, серце, спи...» Вона сама 
колись сказала «АФо, аФо...».

Михайло Павлик. 1мпульсивний, 1нколи при- 
мхливий, а то й беззахисний, як дитина (у ньо- 
го траплялися прикрх непорозумйхня! з I. Фран
ком, ! навхть хз терплячим М. Драгомановим), 
проте, як зазначае П. Ш краб’юк, завжди пщрий

х самовщданий; непересхчний письмехшик, ав
тор психолопчно точних, ахсварельно-прозорих 
за стилем опов!дань, нхколи не фалыпував, його 
прирхвххювали до «перших апостолхв христиан
ства», називали хдеатстом, фантастом, диваком, 
людхшою, яка з реалышм життям не мае хпчого 
сгйльного, а  виявилося, що був вхн найбшьшим 
реалистом: усе, що його тривожило, справдило- 
ся, а  все, що передбачав, эбулося. Французи у 
тахсих вхшадках говорить «шерше ля фам» -  шу
кайте ж!нхсу. I ця жхнка -  Соломхя. У  дол! молодо! 
Крушелышцько!, як твердять деяхс! автори, гшсь- 
менник Михайло Павлик з’явився, коли вона 
вчилаея в 1талй, у  Мхланх, у в1домого професора 
вохсалу Фауети Крест. Вона бере уроки сценхч- 
но! майстерносг1 й мхм1хси у професора Конт1. Ось 
коли знадобилось вироблене в дитхшств! вмхххня 
працювати! Щоденно уроки сп!ву, розучування 
нових творш тривали по шхсть годхш. Вона ви- 
вчала також хсторйо музики, л1тературу, мови, 
естетихсу. Сумуючи за домом, Соломхя потребу- 
вала спшхсувахшя. Зав’язалося листування (лис
топад, 1893 р.). 3 М. Павликом П, як стверджуе 
В. Врублевська, познайомив, собх ж  знову не на 
кориеть, Т. Окуневсысий. М. Павлик х Т. Окунев- 
ський, за твердженням 1. Чорновола, навхть во- 
рогували мхж собою через моложу талановиту 
красуню спхвачку. А  вона ж налагалась пхдтри- 
мувати максимально дружш стосунки з обома, 
рйпуче в1дводячи «зазххання» на Н свободу.

Про палке захоплення Солом1ею Крушельншц»- 
кою М. Павлика не т!лыси як спхвачкою неабияко- 
го таланту та, мабуть,! як жхнкою, свхдчить його 
лист до М. Драгоманова: «Та звернхть Ви увагу на 
ту людину, хсотра гаряче бажае познайомитися з 
Вами х служита нашхй справ!. Охср!м величезно- 
го артистичного таланту... це дхйсно чудо якесь 
мхж русхшками. В  Львовх я переконався, що вона 
вже тепер здобула собх благодатний культурний 
вплив на русихйв загалом, х то в поступовому, 
майже радшсальному напрямку, х чим бхлыне ми 
попрахцоемо над и духовхшм розвитком, там б!ль- 
шим той Вплив буде. Ось де наш 1нтерес. Вхрте 
мен!, що та молода людина вхдйрае велиху роль 
м!ж русинами, коли ще не дал!. Вона е величез- 
на психологхчна сила. Я  щось таке бачу вперше 
в життЬ. Про закоханхсть М. Павлика у С. Кру- 
шельницьку натякае у своему лист! до М. Воякхв- 
сько! (Грушевсько!) й Н. Кобринсыса, «болеххвська 
вдова», яка своею вщмовою боляче вразила само- 
тнього Павлика, душевна рана вхд яко! так нхколи 
й не загошаея: «В1н, вхдай уже перестався люби- 
та в Крушельницьку, та й на Вас переносить сво! 
афехста -  якось вона не дае вдоволення его лхте- 
ратурним вимогам, виджу по там, що, очевидьки,
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навйъ 31 мною лшше бавиться, а любити в1н мене 
любить, але побес1дуе соб1 принайми.

Так, в особ! Соломп Крушельнидько! М. Павлик 
знайшов щеальне втшення украшсько! емансипо- 
вано! жшки 1 вщтода воляко И шдтримував, як у 
листах до не! само!, так т в рефлексиях та оцшках 
й таланту в кореспонденцИ до !нших осШ. Вежли
во те, що, старший за не! майже на двадцать ро
ив, М. Павлик у становленш С. Крушельнидько! 
як особистосн вщ!грав справда велику роль. На 
початку життевого шляху молода сгавачка вага- 
лася стосовнО вибору майбутнього. Вона прагну- 
ла гармоншно поеднати щасливе особисте життя 
з успшшою артистичною кар’ерою та оч!кувала 
поради в1д авторитетного чоловжа. У  лист! до М. 
Павлика з Милана вщ 1 стчня 1894 року вона на
писала: «Я вам кажу тгльки, що я хочу працювати, 
1 без прац! жити не можу, але 1 жити меш хочеся, 
тобто ужити усього на ом  свгп, бо я тчого не спо- 
даваюся по смерг!! Се дуже трудно погодити тт два 
пункта в мо!м фаху, а один без другого для мене 
1 мо!х поглядев не може екзистувати, бо як у мо!й 
кар’ер! не допроваджу доначого, то й до життя буду 
не здобна, зломана, а жити без артизму я не молу. 
Я тепер зютавила вс! гадаш про життя на боц!, а  
вцщаюся щлою душею ппущ та хочу пробувати, 
чи удасться м ет засигита нею, чи, може, запануе 
мною на все 1 потягне мене в сво! царства!»

Проте у кв!тн! цього ж року С. Крушельницька 
вже рппучппа у сво!х нам1рах, упевнешша у ви- 
бор1 життевого шляху, осгальки респондент до- 
статньо наполегливо радив спшачщ присвятити 
себе служшню мистецтву. 3  листа до М. Павлика 
вщ 4 квггня: «Не хочу абсолютно заперечувати 
Ваших шдозршь, бо юлю можливе на т!м бож1м 
свгг!, але чей меш даете в!ру, що я  тепер цшко- 
вито принадлежу мо!м студаям 1 артизмовь там- 
то 1 про замужжя не можу 1накше думати, х1ба 
тшьки в перспектив!».

Будучи приятелем чи добрим знайомим ба- 
гатьох прогресивних людей того часу, Михайло 
Павлик турбувався, аби Солом!я читала справда 
вартюну литературу, добре ор!еш увалася у р!з- 
них прогресивних рухах, розвивалася батато- 
гранно не лише як спюачка, а  як особисг!сть пе- 
редусш. Вш не тшыш часто листуеться з нею, а 
й висилае художш твори й наукову литературу, 
Вона дшиться з ним про прочитане, Н оцшки точ- 
ш I правдив!: «Короленко меш страх до вподоби! 
Як вш кожну р1ч подае правдиво та викшчуе ар
тистично сво! твори». Про «Браттв Карамазових», 
вона, як характерно для не!, не розписуе, а  весь 
зм1ст сво!х вражень вкладае в одне речения: «Я 
ту книжку прочитала, 1 страх як вона мене роз- 
нервувала, бо прекрасна». Михайло Павлик брав-

ся також ! за гаштичну осв!чен1сть артистки, 
прагнув розпумачити !й уса перипетй громад- 
сько-псыйтичного життя Галичини, особливосп 
ж!ночого руху в кра! наприкшщ XIX -  на почат- 
ку XX ст, Разом4з там в!н намагався окреслити 
1 МЮ1Ю в артистичному та суспшьному житт1: «В 
музищ Ви сильт, а  в самш украшськш справг я 
Вам стану допомагати з  ус1е! сили 1 навгть скажу 
Вам одверто, що тут Ви без мене не обшдетеся... 
Ви, з одного боту, мусите вславити укра!нську 
музику 1 укр[а!нську] !нт{ел!генц1ю] в широкому 
свШ, а  з дрзчого боку, на средства, здобуп Ва
шим сшвом, помочи укр[а!нськ!й] справ! у нас, 
укр[а!нському] жшоцтву ! взагал!», -  з листа до С. 
Крушельницько! вщ 14 червня 1894 р. П1д його 
впливом вона активно цшавиться громадським 
життям на Батьк1вщиш. У  лист1, в!дправлено- 
му 24,11.1897 р. з Мшану до М. Павлика, вона 
пшне: «...була меш се дуже приязно, що ви мене 
зачислили до тнхрадикащв. що будуть допомага
ти партй матер!ально. Представте еобь як я втт- 
шилася була, що хоча б чим-небудь мсмку при
служ ится мо!й партй. Учора висл ала до Франка 
225 злотих 1 буду щораз потроху висилати».

Солом!я Крушельнищька, як зазначае Л. Про- 
щв, серйозно вболшала за соц1ально-пол!тичне 1 
матер!аюне становище украшцш Галичини -  Га- 
лиле!, як з любов’ю називала св1й край. Перебу- 
ваючи за кордоном, спшачка мала змогу спосте- 
р!гата збоку, поршнювати. У  1904 рощ в лисп  до 
М. Павлика вщ 9 серпня вона з пркотою написа
ла: «Юлько раз прищув Галилею, то так страшно 
мене всьо, що там даеея ! робиггься, разить ! бо- 
лить, як коли би на якшсь шпп земл! була. Люди 
тут жиють нормально, 1 меш здаеся, щ о! я не без 
глуздав, а там в нас всьо чогось, як в хоробь Зна
ете, що я цшком до пол1тики не здабна, бо мене 
разить дуже страшно все те, що погане. Лшше 
меш здалека жити з щеалом наших гасень пое- 
тичних, що розкйп на душу розливають*. Цйса- 
вилася сп!вачка питаниям становления жшочих 
оргашзадШ н а  Галичин!. Вщповщаючи на лист 
Михаила Павлика, який неодноразово цжавив- 
ся И думкою щодо ж!ночого питания, вона пи
сала: «Ви мене питаете, як я вщношуея до тепе- 
рццнього рулу М1Ж русинками. Та ж я жшка! Чи 
ж могла би байдуже поминати н  прояви начато
го руху, прац! 1 життя М1Ж жшками? О паш Ко- 
бринсыай я не зважуся анд слова сказати, раз, 
що П не знаю, а  по друге, так И шаную за те, що 
перша розбудила у нас життя 1 потягнула друг1 
жшки до прац1, що меш здаеться, всяю гр!хи в И 
працях потрафила би просгити. Книжку «Наша 
доля* дастала, але ще не мала часу прочитати, 
як прочитаю, то Вам напишу мое враження; до

;1стор(я в рщн1й ш к о т», № 12 , 2019 Передплатний ждекс 6883310



Ш  1СТ0РИЧНА ПОСТАТЬ

критики я не беруся поки що! Щодо решти на
ших ж1нок, то гадаю, що поки вони не дшдуть до 
самогйзнання 1 не зрозумноть свого становища, 
не буде нам добра; як самх будемо шануватися, 
то й нас будуть шанувати! Це так хутко не Може 
наступити, бо таю противники добра 1 правда, 
як забобони, встид фальшивий до прац!. насл1- 
дування шляхтянок передаеться в спадхцинх по 
мамах. Може бути, що я це зле розумйо, та, ма- 
буть, лисить бути 1 на тхм щось трохи правда».

Таемно закоханий у Соломхю, М. Павлик, як 
твердить деяхй дослхдники, мабуть, не випадково 
щкавився ставленням сшвачки щодо зам!жжя 1П 
планш поеднувати з ним професШну кар’еру. На 
що вона вхдповхла так: «Ви мене залигуете, що я 
буду робити, як я поеднаю замужжя з публхчною 
службою. Та ще з такою, як моя? Мехи аш в голов! 
замужжя, бо це зовсхм не на часа для мо!х мрЩ. Я  
тепер цшковито принадлежу мо!м ступням! артиз- 
мовх, тому й то про замужжя не можу шакше ду
мали, ххба тшьки в перспектив!... Нещасливий був 
би мхй чолов1к, якби я х по замужжю не покинула 
театру. Я  би його не змогла любити так, як люблю  
музику, ацебулобиболкнодлянього, ащебхлыпе 
для мене...» Але й цим взаеминам не суджено було 
вийти за рамки щирих прнятельських стосунхйв. 
Листування С. Крушельххицько! з М. Павликом 
заверпшлось у березн! 1905 р. Результатом цього 
листування, як зазначае Л. Процхв, стало особисте 
х професшне зростання спхвачхда в!д невпенехшо! 
дебютантхси на сцен!, молодо! довчини, яка пере- 
бувала на життевому роздорхжжх, до зр1ло! особис- 
тосп, спхвачки-украхнки, чие обдарування 1 май- 
стерюсть визнали видатнх митцх Свропи х св!ту. 
До реч!, саме листування з М. Павликом (який ш 
з ким так х не пов’язав свою долю) -  чи не едане 
збережене, де Соломхя розкривае св!й внутрйпнш 
свхт особисто.

Рхк 1896. С. Крушельницька проживав в Мх- 
ланх. Займаеться зх свохм педагогом Фаустою 
Кресш, шл!фуючи пщ П керхвххицтвом свхй ун!- 
кальний голос. Продовжуе листуватися з М. Пав
ликом. Гастролюе, вшжджаючи у мхста Кремона, 
Задар, Парма, Удхне, Бергамо, Себеншо,' Кракхв, 
Тр!ест, Одеса.

Червень 1896 рохсу. С. Крушельницыса гастро
люе у Краковх. «Саломея Крушельнхщька гостить 
тепер в Краковх. Дирекцхя Краховсько! опери за
просила сю артистку лише на кхлька виступхв. 
Дотепер виступала п. Крушельнхщька чотири 
рази х все з прегарним успехом. Публика не жа- 
лувала нх вхнщв, хв оплесхав. Вистугш землячки 
стягають до театру всхх, що любуютьея в сильнхм, 
ДЗВ1НК1М голосх артистки. Грою самою х артистич- 
ним виюнченем ролх наша землячхса сто!ть най-

вшце м!ж тутешними артистами...», -  повхдомля- 
ла газета «Дхло».

У  Краковх мешкав досить багато укра!нЩв; пе- 
реважно студенти, чиновники, робхтнихш-залхз- 
ничншси. Студенти зорганхзувались у «Академ!ч- 
ну громаду», щейним наставником яко! був 1ван 
Франко. М!сцем зхбрань ухфашсысих студенттв 
була кав’ярня Шряка на Ршпсу. Там вохш чи
тали газети, журнали, обговорювали театраль- 
н! вистави, яю, до реч!, на той час були досить 
рхзноматтними. У  театрах !1цли п’еси 1бсена, Га- 
уптмана, Чехова... Виступали тахй знаменитост1, 
як Г. Моджеевсхжа, Е. Дузе, С. Бернар. 3-пом!ж 
студеххт!в: Василь Стефаник, яхсий студхюе меда- 
цину у Кракхвському ун!верситет1 та 1ван Трзчп, 
яхшй навчався в Академп мистецтв. До Кракова 
С. Крушельницька запрошена замйшти прима
донну тамтешнього театру в партй Ельзи в опе- 
рх Р. Вагнера «ЛоенТрш». Вона вперше спхвала в 
опер! Р. ВагНера. «По 4-х М1СЯ1ЩХ побуту у Вхд- 
нх -  несподавана телеграма з Кракова: прихзда- 
ти негайно, ратувати ситуацйо, хталШська прх- 
мадонна заломилася в «Трубадурх». Рхвночасно 
телеграфхчно грошх на пршзд. Негайний вхйзд, 
х на другий вечхр -  «Трубадур», «Лоенгрхн» тощо. 
Сухщес надзвичайний. Звичайн! сцехш, як х п1знх- 
ше в рхзних м!стах 1 краях. Публихса хвилкжться. 
Ш ал х суматоха. Товпа чехсае И виходу з театру: 
вхшрягають кош, везуть повозку, несуть на ру
ках -  чиста психоза, масовий психоз» (О. Охри- 
мович «Причинки до б!ографй Соломй Крушель- 
ницько! Р1чч!онх»).

Це був дебют Крущелыпщысо! в операх ншець- 
кого композитора. Вистава пройшла з величез- 
ним успЬсом, публша була в захопленнх. Соломхя 
мала мхстичний вплиш на публпу. Як писав один 
хз тогочасних хсритшйв, це був вплив, який мав 
присмак безсмертя. Це було щось надзвичайне. 
Крхм феноменального голосу, Крушельницыса 
також мала талант драматично! актриси. Вона 
створила чаршххий образ ж!нки, що полинула в 
кра!ну мрхй, яю шхсоли не здшсняться. Вона В1Д- 
сп!вала, п!шла в гримерхсу, через деякий час роз- 
гримувалася х вийшла з театру.

Ь виступ вихслихсав шалений успхх у гляда- 
ч1в, яхй закидали хсвхтами спхвачхсу. 3-помхж них 
було чимало украхнських студентш, яю навчали- 
ся в цьому мхстх. Вони особливо шанобливо вхта- 
ли свою землячку. Глядацька аудиторш майже 
у повному схсладх чекала П на вулихц. Студенти 
розпрххгли коней, впряглися самх! вщвезли П до 
готелю. Не в меншому захопленш в!д неперевер- 
шено! Соломе! був! студент-медик, «руйнатор жх- 
ночих сердець» красень Василь Стефаник. Пись- 
менник пхзнхше опублххсуе св1й сердечний список:
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«Свгетя Калитовська -  м1й найвищий щеал нан
ки. Свгенш Бачинська -  моя перша любое. Моя 
жшка Ольга -  найбшыпий мш приятель 1 мати 
трьох М01Х сшйв».

Перша в списку -  замшшя, другу любив на В1Д- 
стан1. Список завершено так: «Не ломи ребра, мое 
серце, я висе сшнчив». У  цьому списку немае Со
ломй Крушельницько!. Проте !хш стосунки опо- 
вин найбшыною юлыйстю легенд. «Тепер я у свЬ 
Ж1м св1т1 -  за курсами. Сшвае в тутейшш опер! 
Крушельницька. наша землячка, як Павлик на- 
зивае сю пан1, 1 через ню я дивлюея на то, що на- 
мено его: «За кул!сами». Свгг дуже ладно урядив, 
що замкнув кул1еи «за кул!сами». Сама землячка 
мае прегарш голоснищ 1 розумне лице. Долшгня 
губа трохи звисае, та ш  з сим дуже до лиця. Ви не 
майте лишень боя, 1 не думайте, що я, описуючи 
землячку, вже й полюбив И. Бояв би-м ся, аби не 
зшти на занадто утерту дорогу...» -  так писав вш 
у лисп до свого польського приятеля -  укра!но- 
фша, доктора медицини Вацлава Морачевсько- 
го (чоловш Софп Окуневсько!, яка стала першою 
жшкою-лшарем в Аветро-УгорськШ 1мперН).

У  24-р1чну Соломыо закохувалося нимало мо- 
лодих людей. Так, через багато рошв по смерн 
Соломй Крушельницько! чеський учений Глава- 
чек написав 1сторпо свого заочного кохання до 
Соломй,- вш школи особисто не був знайомий !з 
сгавачкою. На час П кракшських гастролей йому 
було двадцать рошв, вхн гостював у Кракову де 
познайомився з великим польським художником 
Матейком. «Друзг газшше,- пригадуе в!н,- позна- 
йомили мене ще з шшими польськими прогре- 
сивними студентами, яю по-дружньому ставили- 
ся до украшщв, Щ студента меш рекомендуваяи 
в1двщати театр, де тода ставили оперу «Галька», 
Я  шшов, а Гальку сшвала Крушельницька. Й ви- 
ступ був справжшм трхумфом, який гадтримав 1 я 
сильними аплодисментами -  руки в мене болйш. 
Та мене схвилював не тшьки И сгав, але вся П эс
тета, 1 ще до того ж факт, що вона украшка. В  т! 
часи я не мав повних двадцати лгг. У  стосунках 
13 жшками я був дуже несмшивий...».

Юнак затужив, побачивши Соломцо. Вш став 
шукати можливосп зустр!тася з нею. «Я довща- 
вся, що вона часом ходить по краювському кросд, 
1 я там на не! чекав; розхвильований до нестя- 
ми, побачив П нарешт!. Я  за нею ходив 1 зйгхав, 
але коли вона повернулася г я мав би П зустрНи 
! побачити зовсш зблизька, я швидко вццйшов 
убш». Отак, не смйочи заговорити, в!н ходив за  
нею кшька дн1в, та близько не гадходив -  бояв- 
ся, що почервоше 1 вона посмтеться над моло
дим студентом. Знакомство не вщбулося. Гла- 
вачек був запрошений друзями до Закопаного

й плекав надйо на бшьш сприятлив1 обставини 
в майбутньому. «Я по!хав туди охоче, ми зроби- 
ли шлька гарних прогулянок у Татри, я постш- 
но мр1яв про Соломйо. I ось одного дня читали 
в газетг, що на другий вечтр вона знов виступа- 
тиме в «Гальщ». Ш  краса Татр, нйцо вже не мо
гло мене затримати в Закопаному... Я  поспшшв 
до Кракова 1 не мхг вже думати ш про що шше, 
тшьки про те, що знов побачу свою першу лю
бое, про яку я ще попм довго дуже мр!яв, коли 
повернув ся до Праги...». Але зустрхч не ввдбулася 
1 цього разу. Коли через с1мдесят рокШ Главачек 
прочитав про Крушельницьку знову п!сля таких 
довгих роюв 1 побачив Я фотографЬо, у нього«... 
виринули спогади про ...першу любое, з якою... 
нжоли незустргчався 1 не поговорив» (В. Врублев- 
ська «Солом!я Крушельницька»). Солом1я Кру
шельницька 1 Василь Стефаник, за веретею до- 
слщнюйв, познайомились у дом! Морачевських, 
дебули частими гостями. Вона була дуже задово- 
лена знайометвом 13 В. Стефаником та його дру
гом -  молодим художником I. Трушем. Молодий 
письменник! вона, молода сшвачка. Обдароваш, 
воин могли дуже багато зробити одне для одно
го. Цей розумний чоловш поруч не!; ! де б вони 
не були, що б не говорили, на що б не звертали 
увагу,- все раптом робилося значним, у всьому 
для Соломй вхн ум1в розкрити невидиму йюстась. 
В1н учив бачити св1т у вс1х барвах. «Люба давчина 
1 прегарна сшвачка», як назве Я Стефаник, стане 
його другом 1 адресатом, персонажем у його лис
тах друзям на багато рошв. В1н не пропускати- 
ме жодного концерту артистки Краковь у Львов!, 
Коломш. В. Стефаник в одн!й з присвят ш на
писав: «Я з  тобою аш разу за руку не взявся, я 
тобою, як зорею, з земл1 любувався». А  Соломш, 
коли в!н буде у  заль докладатиме вс1х сил, щоб 
найкраще передати улюблен! т еш  В. Стефани- 
ка: «Ой пщ гаем, гаем...» та «У сусща хата бша».

Краювська зустр1ч яскравим спалахом осява- 
тиме упродовж рошв Я душу. Вона не раз згаду- 
ватиме вщв!дини в товариств1 нових знайомих 
кав’ярн! «Пщ павичем», де збиралася ел1та твор- 
чо! штел!генцй, де в дискуйях мова йшла про нов! 
шляхи розвитку Л1тератури!  мистецтва, де вона 
жад1бно прислухалася до !хньо! розмови, ловила 
кожне слово митЩв. Життя заевщчить, що саме 
!м, I. Трушев11 В. Стефанику, доведеться торува- 
ти щ шляхи. I вони домоглися неабияких твор- 
чих злет!в. Що стосуеться С. Крушельнищ>ко!, то 
вона стане новаторкою на опёрнШ сцеш. Щоден- 
ною титашчною працею в осягнешй мистецтва 
вокалу, переборюючи труднощ!, вона завойову- 
вала визнання як оперна сшвачка. й очшувало 
мандр1вне життя, гастрол! в ргзних мхетах. Вона
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часто згадуватиме В. Стефаника, спёльнё прогу
лянки на Плантах, коли Василь не вёдривав вёд 
не! поглдду. А  вона, вёдчуваючи несподёвану при
язнь, скаржилася йому на евое богемне артистич- 
не ясиття, на безконечне нервове напруження, яке 
з’являлося при кожному виходё як сцену. Та до
брота, яка струмувала з його очей, розтоплюва- 
ла Соломину душу, 1 вона в1дчувала незвичайну 
полегк!сть. Так, н!би потрапив бальзам на душу.

А  газнипе, пёд час постёйних яоёздок, вона мрё- 
яла, аби подобна зустрёч повторилась, з  нетер- 
пённям чекала тако! нагоди. Збереглися спогади 
про 1хню зустрёч 23 червня 1898 р. в Коломиё. За- 
к!нчивши гастролё у Варшавё, С. Крушельницька 
вирёшила дати низку концертёв на батькёвщинё, 
у  декёлькох местах Галичини. I про свою пейздку 
попередила В. Стефаника. В той день (23 червня 
1898 року) в зал! м1сцево! «Каси ощадностё» висту- 
пала вже знаменита С. Крушельницька. Знаючи, 
що в залё приеутнёй Василь Стефаник, Соломёя 
ввела до програми свою концерту його улюбле- 
ну народну песню «У сусйда хата бёла». Стефаник 
був захоплений цёею песнею, яка у виконаннё сла- 
ветноё спёвачки набирала особливей сили ё краси.

Пёсля концерту громадськёсть Коломне вла- 
штувала на честь Крушельницько! велелюдний 
номере, тобто вечёрку. Було проголошено не
мало тостёв, сказано гарнё слова на адресу та- 
лановитоё спёвачки. А  Стефаник сидёв замисле- 
ний 1 похмурий. Та саме його вирёзнила Соломёя 
з-помёж численних гостей, саме з ним подёлила- 
ся чаркою шампанського на заздрёеть багатьох 
присутнёх на вечорё. Концерт викликав збурен- 
ня в серцё Стефаника, завдав1пи невимовного ду
шевного болю. Та вён не мав що сказати. Знав, 
що по-рёзному складаються !хнё долё. 1 це май- 
же унеможливлювало дальше спёлкування. Того 
пам’ятного вечора Стефаник довго не мёг забути. 
У  серцё бринёв солов1ний голос Соломё!, не даю- 
чи йому заспокоення. «С тут у Краков! Ваш  ве
ликий поклонник, -  пише вён у лист! до спёвачки 
25.05.1900 р., -  ё ми, балакаючи за Вас, ё не раз, 
ё не два рази, щиро бажали, аби Вас якось пере- 
ловити, як будете вертати до нас, 1 держати Вас 
у Краковё хоч одну днину».

Вён так ё не завершив своё медичнё студИ. Не 
вёдчував покликання до професёё лёкаря, Зате 
став знавцем психологё! людськоё душё. Мешкав 
у покутських селах Стецевёй 1 Русовё, створював 
високохудожнё новели ёз селянського життя. Пе- 
рекладенё польською, нёмецькою, росёйською мо- 
вами, вони викликали широкий ёнтерес читачёв. 
Часто письменник полишав перо, поринаючи у 
вир полётичного життя. Пёд час виббрёв до сей
му, парламенту активно агётував за кандащатёв,

яких висувала Радикальна партёя. За таку дёяль- 
нёсть перебував в ув’язненнё. Його творчё здобут- 
ки на лётературнёй нивё, громадська активнёсть, 
як зазначае О. Шеремет, не проходили повз увагу 
С. Крушельницько!. Вона проявляла щире зацё- 
кавлення долею В. Стефаника. У  травнё 1908 р. 
вёдомий громадський дёяч Володимир Охримо- 
вич склав повноваження посла австрёйеького 
парламенту й поступився цёею посадою акти- 
вёстовё Радикально! партё! Василев! Стефанику. 
Так! кардинальнё змёни в життё письменника, як 
ствердж}чоть дослёдники його бёографИ, вёдбули- 
ся завдяки втручанню С. Крушельницько!. Саме 
вона намовила В. Охримовича, чоловёка свое! се- 
стри Олени, вёдмовитися вёд посади парламент- 
ського посла на користь В. Стефаника, Напруже- 
не життя, чает! гастрольнё поёздки не завадили 
Соломё! живо цёкавитися громадськими справа
ми в Галичин!. Цьому сприяло ёё ёнтенсивне лис- 
тування з М. Павликом. Крзшельницька була 
впевнена, що така енергёйна ё чесна людина, як 
Стефаник, обёймаючи високу виборну посаду, 
принесе велику користь народнёй справё.

Василь Стефаник виправдав цё сподёвання. Вён 
не вёдсиджувався пасивно на посольському крёс- 
лё. За повёдомленням газета «Громадський голос» 
вёд 12.08.1908 р„ Стефаник був автором внесен
ия до австрёйеького парламенту пропозицё! щодо 
надання допомоги погорёльцям с. Винятинцёв ё 
там громадянам, якё постраждали вёд граду. Ця ж  
газета пёзнёше помёстила повёдомлення про звёт 
посла про свою роботу перед виборцями сёл Устя, 
Товстого та Добровлян. Улётку 1911 р. В. Стефа
ника було обрано послом вёденського парламенту 
на наступний термён. Вён набув популярностё Як 
захисник прав знедоленого люду. Ця дёяльнёсть 
була особливо значуща в роки Першо! свётово! вё- 
йни. Стефаник прагнув полёпшити, як тёльки мёг, 
становище вёйськовополонених зё Схёдно! Укра!- 
ни, якё перебували в таборах для втёкачёв, опёку- 
вався пораненими вояками-галичанами у вёден- 
ських шпиталях. Пёсля розпаду Австро-Угорськоё 
ёмперё! вён, вёдомий полётичний дёяч, ввёйшов до 
складу Украёнськоё Нацёональноё Ради, законо- 
давчого органу новостворено! держави -  ЗУНР. 
У  складё делеГацё! галичан Стефаник перебував 
на Софёйськёй площё м. Киева в ёсторичний день 
Злуки - 22 сёчня 1919 р., коли було проголошено 
возз’еднаяня украёнських земель в единёй держа- 
вё. Пёзнёше тяжко переживав трагедёю поразки 
нацёонально-визвольних змагань. У  круговертё 
складних подёй ёсторё! письменник не поривав 
зв’язкёв зё своёми давнёми друзями, зокрема, ёз 
Соломёею Крушельницькою. Вён зустрёчався з 
нею у Львовё, куди вона приёздила у перервах
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мхж концертними тйздками. Син письменника 
Семен Стефаник повщомляв у сво!х епогадах, що 
таю зустрхчх проходили на львхвсысш квартир! 
професора Вацлава Морачевського.«... зустрхча- 
лись по два-три рази на рис... Розмови тривали 
по три -  п’ять годин 1 охоплювали найр!зноматш- 
хш питания, проблеми та аспекта. Кожного разу 
вони зак!нчувалися евоерхдним концертом з на- 
родних гасень, яю чудово виконувала Соломхя» 
(С. Стефаник. «Дружбою здруженх»),

ОстаннШ раз вони зустр!лись у 1931 роцх, 
коли сшвачка вир!шила побувати у Львов! на 
вхдзначенхй 60-р1ччя Василя Стефанйка. Перед 
ц!ею зустрхччю довгий час через р!зних людей 
вона довхдувалася, яку п!сню тепер любить Сте
фаник. Довхдалася, що т!ею пхснею е: «Лишень 
моя мила, / А с  голубка сива. / Веша спати не 
лягае, / Дитину колите, / Дрхбне листя типе, / 
3 буйним в!тром розмовляе...» Вона заздалег!дь 
через знайомих розшукала ноги улюблено! йен ! 
Стефанйка... Ш квал оплесюв знявся в зал! На- 
родного дому, коли на сцену пщнялася Солом!я 
Крушельницька. У  виконанн! славетно! спхвачки 
проникливо звучала старовинна покутська пхеня 
«Лишень моя мила, як голубхеа сива...». ЮвЗляр 
схилив свою силу голову у глибокш задумх. Шсня 
переносила у минуле, стала в!дгом!ном далеко! 
молодость Це була 1хня остання зустрхч (Олек- 
сандр Шеремет «Сднала муза 1х серця»).

В. Стефаник лишххвея сердечним другом ве
лико! сп!вачки на все життя. Вже в старост! в!н 
з приемнхетю згадував Меню «У  сусзда», х коли 
хтось 13 голосом заходив до його хати, просив 
епшати П. Тодх на його вустах з’являвся давний 
усм!х, т б и  осхнне сонце з-за мряки. «Стосунхси 
з Михаилом Павликом та Василем Стефаником, 
хншими в!домими укра!нсысими дхячами -  то вза- 
емини, де почуття перемешан! з громадськими 
справами! творч!стю спхвачки» (М. Томенко «Те- 
ор!я украшського кохання»).

Вони мали зустр!тися ще в датхшетв!, вирхеши 
в сусщн!х селах, адже Солом!я Крушельницхлса 
народалася теж на Тернопшьщиш, неподашк в!д 
Коз1ВКИ, у сел! Бхлявинц1 Вучацького райохху; !хн! 
батыси буди священихсами. Якби доля вали ла !м 
бодай хср1ЕСгу щастя, могли зустрхтися у Львов!. 
А  ще !х сднала 1дея -  служ1ння своему знедоле- 
ному ! схфивдженому, але волеяюбному х неско- 
реному народу. Тому ххн! життев1 дол!-шляхи не 
могли не перетнутись. Але ця ж  Доля х розвела 
!хн! шляхи. Обое перегор1ли почуттям нерозд1- 
леного кохання. Кожей -  по-своему. Кожей -  як 
сильна особистхсть. ,

Осшь 1896 р. Тр!ест. Мхланська трупа. Опера 
Дж. Вердх «Сила доле». Соломхя Крушельххицыса

вихсонуе п ар т !» Елеонори. Устах вистави гран- 
д!озхнхй. Украйпц гордо за свою землячку. «3 м1- 
ланською трупою Соломхю запросили на ос!ннш  
сезон доТр!еста, який був тод! п!д владою Австро- 
Угорпхщш. Там вона еп1вала т!льки в однШ опе- 
рх -  «Сила дол1» Масхсань!. У  Трхест! на виставу за 
участ! СоломИ прийшло кшыса ухфахнщв, серед 
них -  1ван (помилхеа авторюх мемуархв О. О., бо 
правильно -  1осип) Бхлинський, аптекар егхшет- 
ського хсадове (короля) з Ка!ра» (О. Крушильниць- 
ка-Охримович. «Все, що залишилось у пам’ятх 
про Соломйо»). 12 листопада 1896 року. За день 
до в!д!зду з Тр!есту хтось задзвонив до к1мнати 
готелю, де зупинились сестри. Вхдчинила Соло- 
мхя. Ув!йпюв вродливий чоловхк, який назвав 
себе: «Йосип В1линеыахй». «...в1н був закохатхй 
у Соломхю. Родом з Тернопёлыцини, ще в г!мназп 
в1н потоваришував з сином под1л1>ського помхпщ- 
хса. Дхдич вщрядцв свою хворого сина на л!куван- 
ня в бгххпет, а  йому до товариства й описи умовив 
по!хати й 1вана (1осила) Бшхшського. У  Ка!рх 1ван 
(1осип) часто ходив до м!сцево! аптеки по лжи для 
свого панича. Старому аптекаревБарабовх сподо- 
бався хлопець. 1 той взяв його за сина, вивчив на 
аптекаря, а  по смерт! залишив йому свою апте
ку. Б1линсысий згодом здобув значне майно й по- 
шану, став придворним аптехсарем егхшетського 
короля. Одаак туга за батыовпщною взяла свое, 
! в!н поххав до Львова шухсати дружину-ухсрахнхсу. 
Наш! галичанки не наважилися вххйти зам!ж за 
екзотичного жениха, назавжди похеиххути р!дну 
землю. Б1линсысому радили: уТр!ест! зараз пере- 
буваютъ сестри Крушелхшшрж!, хдь! сватай Оде
ну. Вона, напевно, погодиться, не боятиметъея 
!хатиусвхтширохсий,.бовжейтакдавно1здить. -  
Вхн експресом помчав у Трхест, п!шов до театру 
х побачив не мене, а  Соломйо, яка спхвала тодх у 
виставх. Закохався в не! з першого погляду на все 
життя* (О. Крушильницыса-Охримович. «Все, що 
залишилось у  пам’ят! про Соломйо»).

Доля йому усм!халась. По захйнченнх х!мназп 
(1876 р.), вступив на фармацевтичне вщдшеххххя 
ф!лософського факультету Льв!вського ун!верси- 
тету (1880), де слухав лехшД з зоологи, мхнера- 
логй, медицххни, з х1мй. Не знайшовпш прахсти- 
ки у Львов!, з хворим на сухоти товарищем в!н 
десь 1884-1885 рр. поххав до Египту, у  Ка!р. Опх- 
хсуючись хворим товаришем, як вхсазуе Р. Горак, 
Й. Бхлинсышй хсористувався послугами аптеки 
«Фармацх гелехйк», замовляючи л1хси за своши 
редептами. Ьхтелхгентний юнак' що вирхзнявся 
!нтелехстом, мав вшцу фармацевтичну оевгху ев- 
ропейського зразка, що тодо досить високо цхну- 
валось, вхн викликав симпатйо у власнихса аптеки, 
який I запропонував йому прапдоватиз ним. Коли
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аптека перейшла Йосипу у власшсть, в1н, проя
вивши непересхчнх знания справи, сприяв И роз- 
витку I популярности, адже знав арабську, тгалШ- 
ську мови, прекрасно знавея на сххднш медащинх.

Незабаром в1н стае придворним фармацев
том кедива (хедива}, нам!схйхка султана Отто- 
манськох хмперхх в С гш т . Тодашнхй кедив мав 
забаганку -  лшуватись 1 махщрувати хсрахнами 
Азн, Свропи. I скр!зь з ним був його дов!рений 
лейб-лхкар «русин» 1 «греко-католик» Йосип ББ 
линський, снн Пляр1я Б1линського, пароха с, Ко- 
З1вки. Йому платили подвхйну платню, присвоит 
звання бея. Подорожх д озволи ли  зав’язата корис- 
нх й дшовх контакта з рхзними фармацевтачни- 
ми ф1рмами. Дйюва заповзятШ досить швидко 
посприяла тому, що в!н став досить заможним.

Ярослав Окуневський, мандрхвник (брат Теофх- 
ла Окуневського), побувавши в багатьох крахнах 
х в1двщавпш Ка!р, згадуе у сво!й книжщ «Листа 
з чужини»: «...До австрхйськох колон!! належить 
дуже поважний в Ка!р1 аптекар п. Бйшнський, 
мш Т1схх1ший земляк. Зараз-таки я по!хав на ву- 
лицю Мусга -  поздоровита земляка. "РЬаппас1е 
пе11ет§ие"- стояло на вивхещ гарно удержано! ап- 
техш. Пана Б1линського не було вдома. Я  вийшов 
поки що на вулицю, хцоб пройтася 1 придивитися 
вуличному життю в тхй найголовнйшй жилх ка!р- 
ськох торпвлх. Дотепер ще не можу собх пояснита, 
як то сталося, що я, побачивши перед собою одяг- 
неного по-европейсыш молодого чоловххса, в ту ж  
мить подумав соб1: се пан Б!линсысий. «Здоров!, 
пане Бхлинський!» -  кричу до нього по-русыси. Се 
в1н х був. Духом хйзнав я земляка... п. Бхлинсышй 
з Тернопхлыцини... доробився тут на чужш землх 
поважного становиська».

Але усх д ат  йому Богом статки вхн витрача- 
тиме не на власнх забаганки, а  н а  потреби свою 
гнобленого народу, щоб вхн змхг гюетата з темря- 
ви неосвхченост1, забитосй -могутахм х величним, 
сильним, з яким буде рахуватась св1т. Недобро- 
зичливцх-колонхзатори йото народу Плыси будуть 
здивовано станата плечима в задумх, звщки цей 
приречений ними на злиденне життя народ мае 
кошта на школи, на друхсування книжек, величез- 
хюх халькостх чассшисхв, на читалый, гпдтримхеу бо- 
ротьби ухфахнсышх студентхв за свш унхверситет, 
на студентсый гуртожиттси, хха ухфйнсхлсий полк... 
Допомагав у  навчаннх д1тей зубожших селян. «Не- 
хай бшыпе отах бхдххих, талановитах брат1в 1 сес
тер мо1Х !де за кордон, щоб здобута вишу осв!ту, 
а  пот!м довести ш ш ш , що.1 »ш  ликомшитх». В1н 
робигиме цх пожертви до останнього свого подиху, 
нхколи не афхшуючи свого хменх.

Й. Бйптсыш й був другом I. Франка, Я . Оку- 
невеького, I. Глхшського. Вхн пщтримував Лесю

Украднку в П тяжкш боротьбх з недугою, ф1нан- 
сово допомагав Б. Грхнчеххку, Д. Яворницькому, 
В. Стефанихсу. «В Тр1естх був’ем 2 .дай. Зараз по 
мохм при!зд1 вшштав’ем’ся, де наша родачхеа Со
ломен Крушельницка мешкае. Нагшсав’ем ш, що 
в мохм переезда через Трхест мижх би ми було х! 
н1знати. Вона була ласкава мене прийняти. На 
3 поверху скромного дому вступив’ем до П сало
ну. Перед мною стала висока женщина, блонд- 
волос гладко зачесаний догори, обличчя миле, 
оч1 красн!, але меланхолхчнх, була Саломея. По 5 
шнутах балакания булисьмо старими знайоми- 
ми. Була тахсож И сестра Оленка. Говорилисьмо о 
Галичинх, о П карерх артистичнш, Саломея яхеби 
була з Козхвки. Говорила менх, що в св1т по!ха- 
ла, щоби не чути б!льше о нужд!. 3 Трхесту була 
задоволена публххсою, спхвала менх пару хсусни- 
хсхв, але хх голос був засильний для малого сало
ну. Охш мали того самого дня вхд!здити до Ве- 
нецх! х Мхлану. По полудаш малисьмо ся бачити 
в кафе. Ходилисьмо на спацер, ввечерх шксьмо 
вечерю разом. Я  дуже радувався хх товариством. 
Час красно минув, вхдпровадив’ем !х на корабель. 
Нхч була зимна, з дощом, море дуже уеспокхйне. 
Треба ся розставата. Обхцяли ми писали з Оде- 
си, корабель рушив у дорогу, знихсае, з ним х моя 
звязь з отчиною», -  розповхдав про свое знайом- 
ство зх спхвачкою Йосип своему другу I. Глинсько- 
му у лист! з  Ка1ру вхд 12 листопада 1896 р. Але 
вш не повхдомив свого другу ще про одну нови- 
ну, що запропонував свою рухсу й серце Соломй... 
«Як ! вс1х, хто приходив до нас, Солом1я ввхчли- 
во прийняла його, уважно вислухала освхдчеххня 
та нам1ри 1 твердо заявила, що П покликання -  
сп!в, мистецтво, що замхж вона не збираеться. 
Бхлинсхжххй зрозумхв Соломхю: хз сумом попросив 
дозволити йому бути и досмертним другом. Вхн 
запросив нас повечерята на корабель. Море. Ве- 
чхрнх вогнх. Далекий епш. Тиха музихса. Зворуш- 
ливий, вперемхж хз смупсом, настрш. Спомихш 
про р1дний край, плани на майбутне: як служили 
своему народовх, як еприята тому, щоб вхн став 
у коло рхвноправних народов евхту. Соломхя: «Я -  
мистецтвом, спхвом». Бхлинський: «А я можу до- 
помогти ххба що... грхшми». Я  мовчала х думала: 
«А я  ххба тим, що берегтаму сестру, допомагати- 
му Ш» (О. Крушилыпщыса-Охримович. «Все, що 
залишилось у пам’ятх про Соломйо»).

Щорохсу 12 листопада спхвачхса отримувала в!д 
Йосхша коштовнх подарунки. Брошку скарабея, 
ус!яну перлинями, перстень хз уреусами, кили- 
мок перед лхжко -  «Щоб Вашх босх нхжки не тор- 
калися зимнох п!длоги...» I це буде тривати до Ь, 
його нероздального кохання, одруження з «П се- 
хфетарем, адвокатом п. Рхччош».
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ЮТОРИЧНА ПОСТАТЬ

Вш так 1 не одружився. Його серце полишиться 
в1рним лише 1й однШ. Розчарований у всьому, вш 
тихо помер у м. Мантуе, у Ш вейцара, десь напри* 
шнщ 1925 або 1926 р. Н1хто не написав жодного 
рядка некрологу про Сина, який усе свое життя 
присвятив своему Народу.

...Одного дня на могилу Йосипа Б1линського 
прийшла висока старша дама. Обличчя И за- 
кривала густа вуаль. Вона поклала др1бн1 польо- 
вх ромашки. I щезла. Н1хто не знав, звщки вона 
прийшла чи пршхала, проте вс1 в один голос 
ствердили що ц!ею дамою могла бути т1льки Со
домия Крушельницька. Чому поклала не троянди, 
а ромашки? Дуже просто: ромашки були кв1тами 
його Батьгавщини...

Небагато свщчень про П стосунки з Шаляпшим, 
але Дарш Банфх-Мала1у1здх, яка брала штерв’ю у 
СоломИ Крушельницько! десь у 1931 р., стверджу- 
вала, що коли «розмова точиться про Шалягйна, !й 
подобаеться згадувати про нього, вона жвавйпае». 
Й, нав1ть називали «Ш аляпш в сшднищ». Адже, 
крш виняткового голосу, зазначае М. Гринишин, 
вона володша 1 рщхйсним драматичним талантом, 
майстершстю сцешчного перевт1лення.

«За англшською термшолопею, це був стопрхо- 
центний джентльмен, -  казала про Федора Ш аяя- 
гана. -  Елегантно одягнений, стриманий, запобн 
гливо чемний -  це нечувана риса серед спхвахав, 
самозакоханих х обмежених мужчхш. Те, що я  зна
ла  пре Ш аляпша, анпрохи не в’язалося з його по- 
ведшкою т д  час наших прогулянок 1 розмов. В1н 
поводився невимушено, його настро! чергували- 
ся -  то вш видавався неподатливим, то занадто 
поступливим. У  його вдач1 привабяювала мене 
якась здорова сила 1 стихшшсть, хист переходйти 
з теми на тему так само легко, як на сцеш з низь- 
ких нот до високих». Вони познайомилися 1907- 
го. 1й було 34 рогах. До речь вохш були одаолхтки. 
Сшв Ш аляпша в мшанському театр1 Ьа Зса1а так 
вразив Крушельницьку, що того ж вечора над1- 
слала йому букет м!моз х коротку записку укра- 
шською мовою. Наступного дня посланець при
т е  до поко!в Крушельницько! букет р1знобарвних 
кв1тш 13 запискою: «Хочу епшати з вами». За к1ль- 
ка годин Федор Ш аляпш прижав у розхашному 
ехапажх, залряженим парою б!лих коней, 1 пов1з 
Соломяо за м1сто. 2 годшш каталися околицями 
Мшана. Вохш зустрхчалися якийсь час. «Ви лю
бите музшеу та оперу не менше, н!ж я. !дьте зх 
мною в Париж, а  звщтшя далх. Дос! я хздив завжди 
сам...», -  вмовляв Ш аляпш Крушельницьку. Вш  
прихжджав по не! ще галька раз!в хз Парижа, прю- 
понував стати його дружиною, та вона в!дмовила.

I хоча на П серце було багато прютендентш, 
Соломш не хотша змупхувати когось страждати:
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вона була переконана, що мистецтво завжди лю- 
битиме б!льше...

Так, ншому з галицько! когорти залхщялыш- 
кхв не вдалбея заполонитй серце СоломИ. Це зу- 
мхв зрюбити 1талШський адвокат Чезаре Иччонх.
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