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Руснак Орест Манолієвич(1895-1960)- 
 український оперний співак 

Віхи життя та творчості 
Народився 27 липня 1895 р. у с. Дубівцях Кіцманського 

району Чернівецької області в багатодітній сім’ї дяка. Учився у 

Чернівецькій семінарії служив в австрійській армії.  Але йому не 

судилося стати учителем - його забрали до австрійської армії.  

У 1919 р. талановитий буковинець вступив до Празької 

консерваторії. Навчаючись тут, він час від часу співав у 

Братиславській опері. Як тільки Орест Руснак закінчив 

консерваторію, його зразу ж запросили на постійну роботу в 

Кенігсберзьку оперу. Дебютував він в опері Дж. Пуччіні "Богема". 

Своїм успіхом соліст відразу здобув право виступати у великих 

партіях: Рауль у "Гугенотах" Дж. Мейєрбора, Арнольд у "Вільгельмі 

Телі" Дж. Россіні та ін. 

З Кенігсберга співак на деякий час виїжджає до Мілану, щоб 

пройти добру італійську школу і вивчити мову.  

Особливого успіху досяг О. Руснак в опереті Ф. Легара "Країна 

усмішок". "У ролі китайського принца Coy Хонг він назавжди 

залишиться в серцях слухачів" - писали газети. 

Орест Руснак кілька разів відвідував рідну Буковину. В 1926 р. у 

залі Чернівецького "Музичного товариства" він дав великий концерт. 

У першій частині він співав українські композиції, а в другій частині 

співак виконав кілька румунських пісень та арій з опер. Відвідав 

уславлений артист і Україну. В 1929-30 рр. він виступав з концертами  
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у Харкові, Києві, Одесі, Запоріжжі, Дніпропетровську, а протягом 

1941-44 рр. у Львові. В 1952 р. випущено платівки із записами 

геніального співака, якого п праву називають буковинським Карузо. 

Помер О. М. Руснак у Мюнхені 23 січня 1960 р. 

 

Джерела про життя та творчість 

Вишневська, Марія.   Він завжди вважав себе українським співаком 

: 24 липня виповнюється 120 років від дня народження буковинця 

Ореста Руснака, якого по праву вважали видатним співаком світу / 

Вишневська, Марія // Буковинське віче. - 2015. -№ 26. - 16 липня. - С. 

3, 4.  

Гусар, Ю. «Український Карузо» — оперний співак з Дубівців: [про 

Ореста Руснака] / Юхим Гусар // Буковинське віче.- 2010.- 2 липня 

(№ 49). — С. 3. 

Демочко, Кузьма.   Оперний співак з Дубівців : Орест Руснак / 

Демочко, Кузьма// Мистецька Буковина: нариси з минулого. - 

Чернівці: Книги ХХІ, 2008. - С. 291-304.  

Орест Руснак (1895-1960) : оперний співак / автор - упорядник 

Павлюк О. М. // Буковина. Визначні постаті : 1774-1918 : 

(біографічний довідник). - Чернівці : Золоті литаври, 2000. - С. 199-

201. - Бібліогр.: с. 201.  

Орест Руснак : 115 років від дня народження і 50 роки з дня смерті // 

Пам'ятаймо! Знаменні та пам'ятні дати Буковини в 2010 році. - 

Чернівці: Книги - ХХI, 2009. - С. 216-219. - Бібліогр.: с. 217-219.  

Орест Руснак : оперний співак // Пам'ятаймо! Знаменні та пам'ятні 

дати Буковини в 2015 році: бібліографічний покажчик. - Чернівці, 

2014. - С. 124-125. - Бібліогр.: с. 125. 

Руснак Орест Емануїлович // М. А. Богайчук. Література і 

мистецтво Буковини в іменах: словник-довідник / М. А. Богайчук. — 

Чернівці: Букрек, 2005. — С.234-235. 
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Фещук, Наталія.   44 історії з Алеї зірок:  [Орест Руснак] / Фещук, 

Наталія // Чернівці. - 2017. - № 29, 20 лип. - С. 10-11. 

WEB-бібліографія 

Руснак Орест Манолійович:[електронний ресурс] //  Вікіпедія. 

Вільна енциклопедія: [веб-сайт] . - Режим доступу: ttps: 

//uk.wikipedia.org/wiki/. - Назва з екрану . 

Руснак Денис Манойлович - оперний співак і диригент 

 

Віхи життя і творчості 
Народився 19 січня 1901 р. у с. Дубівцях Кіцманського району 

Чернівецької області в сім'ї, де всі були закохані в пісню та музику. 

Вчився в Кіцманській гімназії, а потім у Чернівецькій. Ще 

гімназистом відчув потяг до музики. Мріючи стати професійним 

співаком, хлопець вступив до музичної школи в Чернівцях. Та 

обставини склалися так, що він не закінчив її. Коли йому 

виповнилось 13 років, він втратив ногу. Це означало, що шлях на 

оперну сцену закритий. 3 1924 р. Д. Руснак працює управителем 

(диригентом) "Міщанського хору". Завдяки старанням диригента і 

гарного співака хор заробив собі гарну славу. 

Жоден концерт українських товариств не обходився без участі 

Д. Руснака, але тепер він здебільшого виступає як соліст. В його 

репертуарі вокальні твори С. Людкевича, Д. Січинського, О. 

Нитанківського, українські народні пісні, арії з опер "Чіо-Чіо-сан" 

Дж. Пуччіні, "Африканка" Дж. Мейєрбера, "Марата" Ф. Флотова. 

Та в умовах королівської Румунії діяльність українських 

співацьких товариств щодалі звужувалась. Денис вирушає за щастям 

на чужину. Він побував в Західній Європі, Північній Африці та 

Південній Америці. Весною 1932 р. Д. Руснак повернувся на 

Буковину і зразу ж став готувати співаків для української театральної 

трупи, якою тоді керував відомий артист і режисер Іван Дудич. 

Невдовзі трупа виїздить до Бухареста, гастролює по Бессарабії. Під 

час цих гастролей Д. Руснак блискуче зіграв кілька ролей і, зокрема, 

виконав партію Андрія у "Запорожці за Дунаєм". Успіх був 

величезний. Але самого співака мало тішили успіхи, бо прикласти 

талант все-таки не було де. В 1936 р. він знову залишає Буковину  - 

їде до США і тепер уже назавжди. Але там він щастя не знайшов. 

Неабиякий талант без грошей та багатих меценатів там був 
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приречений на жалюгідне існування.  Помер Д. М. Руснак у Нью-

Йорку в 1952 р. 

 

Джерела про життя і творчість 

Денис Руснак : оперний співак : 110 років від дня народження// 

Пам'ятаймо! Знаменні та пам'ятні дати Буковини в 2011 році. - 

Чернівці : Прут, 2010. - С. 33-35.  

Гусар, Юхим.   Січень - 2016 : календар "Буковинського віча: [Денис 

Руснак]  / Гусар, Юхим // Буковинське віче. - 2016. - № 1. - 14 січня. - 

С. 3.  

Денис Руснак (1901-1952) : буковинський співак і диригент / автор - 

упорядник Павлюк О. М. // Буковина. Визначні постаті : 1774-1918 : 

(біографічний довідник). - Чернівці : Золоті литаври, 2000. - С. 201-

202. - Бібліогр.: с. 202.  

Гусар, Юхим.   Брати Руснаки : [про оперних співків Ореста та 

Дениса Руснаків] / Гусар, Юхим // Буковинське віче. - 2016. - № 27. - 

21 липня. - С. 3.  

 Денис Руснак : оперний співак : 115 років від дня народження// 

Пам'ятаймо! Знаменні та пам'ятні дати Буковини в 2016 році : 

бібліографічний покажчик. - Чернівці, 2015. - С. 21-22. - Бібліогр.: с. 

21-22. 

 


