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Вед.І Ми не обираємо час, у який живемо. Але обираємо, 

що можемо встигнути за цей час. І найкращим орієнтиром для 

українців сьогодні і завтра є приклади видатних постатей, котрі 

за свій життєвий шлях змогли і встигли прославити себе і 

Україну», – ці слова Наталії Попович, співзасновниці 

Українського кризового медіа центру, стосуються і славетного 

композитора Бориса Лятошинського. 

Вед.ІІ Борис Миколайович народився 3 січня (за 

свідченням М. Царевич – 4січня) 1895 року в Житомирі. 

Дитинство і рання юність майбутнього композитора минали в 

інтелігентній, відомій на Волині, родині, яка товаришувала з  

Косачами – батьками Лесі Українки. «Борис Миколайович 

походив зі старовинного польського роду Якса-Лятошинських, 

чимало представників якого згадуються в історичних аналах 

Польщі та Росії, а архіви генеалогічного дерева цього роду 

зберігаються у Російській  державній бібліотеці в Москві», – 

цитуємо М.  Копицю-Карабиць. Сімейну хроніку Міяковських- 

Лятошинських - Корицьких у листах досліджувала Олександра 

Дабберт (1899 – 2000) – донька Катерини Лятошинської. (із 

джерел Тетяни Скрипки).  

   
Вед.І Батько композитора наприкінці 1910 року очолював 

Житомирське комерційне училище і залишався на посаді 

директора до 1919 року. Микола Леонтійович був вчителем 
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історії, крім педагогічної роботи займався науковою 

діяльністю у галузі історичних наук, а як директор різних 

гімназій вів громадсько-освітню роботу в Житомирі, Немирові, 

Златополі. Мати, Ольга Борисівна, гарно грала на фортепіано й 

співала.  

    
Вед.ІІ Батьки композитора були музично обдарованими і  

навчали музиці дітей. Сестра Ніна відвідувала гімназію 

Дучинської. 

    
У дитинстві майбутній композитор навчився грати на 

фортепіано, а з 1910 року бере уроки гри на скрипці у 

гімназійного викладача Бенціона Хаїмовського, грає в 

учнівському оркестрі. В 14 років написав кілька музичних 

творів, серед яких струнний та фортепіанний квартети. Перші 
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твори молодого композитора, які він підписував ім’ям Борис 

Якс, з успіхом виконувалися в Житомирі.  

Вед.І Польський музикант Олександр Ружицький, який 

очолював Музичні класи Імператорського російського 

музичного товариства у Житомирі, був учителем Бориса. 

Навчався юний Лятошинський у другій чоловічій гімназії 

Житомира, яку закінчив у 1913 році. 

   
Вед.ІІ Цього року Борис Лятошинський переїздить до 

Києва та вступає на юридичний факультет Київського 

університету. Одночасно готується до вступу в тільки-но 

відкриту Київську консерваторію; приватно навчається музиці 

у професора цього закладу Р. Ґлієра. Твори Бориса принесла 

педагогу його мати. 

Вед.І А вже в 1914 році відбулося знайомство 

Лятошинського з майбутньою дружиною Маргаритою 

Царевич. Батьки Маргарити найняли юного Лятошинського як 

учителя з гармонії. У щоденнику молода дівчина залишає 

короткий запис про свої враження від спілкування з новим 

учителем: «Б. М. здається мені все-таки не зовсім звичайною 

людиною. ... Мені його музика подобається. Він талановитий!».  
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Вед.ІІ Маргарита була ерудованою дівчиною, вона 

захоплювалася новими течіями у літературі й мистецтві. 

Маргарита Олексіївна Царевич (1894-1982) – майбутня 

дружина Бориса Лятошинського, співачка, педагог, солістка 

Київської філармонії та Українського радіо, викладачка вокалу 

Київського музичного училища імені Рейнгольда Глієра – 

стала для композитора-початківця Музою, постаттю, на якій 

фокусувалися його мрії про ідеал.  

Вед.І Про народження справжнього митця-композитора і 

одночасно – великого почуття двох молодих людей на тлі 

мистецьких орієнтирів епохи свідчить листування Бориса 

Лятошинського і Маргарити Царевич 1910–х років. «Протягом 

1914-1915 років молодий композитор створює для своєї 

коханої низку фортепіанних п’єс і романсів на слова Афанасія 

Фета й Олексія Плещеєва, романс без тексту, а також! 

Ноктюрн. 

Вед.ІІ На жаль, жоден з цих рукописів не зберігся!, – 

розповідає Тетяна Гомон у нарисі «Майстер і 

Маргарита»,…Лятошинський на цьому етапі – митець-

інтраверт. Він занурюється у власні почуття і відкриває їх 

тільки одній людині – Маргариті. Так триватиме усе життя – 

Маргарита стане для майстра найпершим і найавторитетнішим 

критиком його музичних експериментів. 
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– В одному з листів із Саратова від 19 квітня 1916 року 

Борис Лятошинський у певному сенсі перетворюється на 

пророка і пише такі слова: «Причому, котя, ти проживеш 

довше мене, адже твій мотив з'являється в самому кінці, там, де 

мого мотиву вже немає. У сі-бемоль і фа-мінорі. Це ти і я». 

Вед.І А тоді замолоду, вищу освіту Борис здобув у Києві, 

навчаючись одночасно на юридичному факультеті Київського 

університету та на композиторському факультеті Київської 

консерваторії під керівництвом Р. М. Ґлієра.  

Рейнгольд Ґлієр, видатний педагог і композитор, оцінив 

надзвичайний музичний талант Лятошинського,  і зі своїм 

учнем вони назавжди залишилися близькими друзями. Про це 

підтверджує і листування Лятошинського та Ґлієра, нещодавно 

опубліковане музикознавцем Маріанною Копицею. Особливо 

яскраво  хист і геній Бориса виявився у сфері Вед.ІІ 

симфонічної музики.  

  В охопленому революцією Києві в 1918 році молодий 

композитор написав Першу симфонію. Безперечно в ній 

відчуваємо вплив відомих композиторів, але попри все, твір 

вражає самобутністю і його вважають виходом українського 

симфонізму на висоти світової музичної культури. 

       
Першим виконавцем симфонії Бориса Лятошинського став 

Р.Ґлієр, він стояв і за диригентським пультом під час концерту 

1926 року. 
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Вед.І Марко Роберт Стех, український канадський 

літературознавець, менеджер проекту «Інтернетової 

Енциклопедії України» (ІЕУ), у своєму нарисі "Світові 

потрібний Борис Лятошинський" написав: "Коли 1926 року на 

концерті у Києві нарешті, із 8-річним запізненням, прозвучала 

музика Першої симфонії Бориса Лятошинського, то більшість 

слухачів, напевне, відчули, що вони свідки історичної події: 

початку повноцінного, світового рівня симфонізму в 

українській музиці.  

   
І це була єдина нагода для Лятошинського почути 

виконання своєї Першої симфонії за все життя». 

Вед.ІІ З 1922 року і до останніх днів професор Б. М. 

Лятошинський викладає теоретичні дисципліни в Київській 

консерваторії. 

Борис Лятошинський зумів об’єднати навколо себе 

композиторську молодь (понад 20 осіб). 

Першими його випускниками 1925року були згодом 

відомі митці – музикознавець І. Ф. Белза і композитори 

Г. П. Таранов, П. Т.  Глушков. 

Важливим етапом у творчій біографії Лятошинського 

стали 30-ті роки. Композитор знову звернувся до великих 

оркестрових форм, створивши музичні сюїти до кінофільмів, а 

в 1936 році – Симфонію № 2. 
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Вед.І У цей час він написав також романси на вірші О. 

Пушкіна, І. Франка, Л. Первомайського, зробив десятки 

обробок українських народних пісень для голосу з фортепіано, 

створив дві кантати: «Урочисту кантату», «Заповіт», оперу 

«Щорс». До речі, окремі номери та сцени опери, зокрема 

заключна сцена й увертюра, з успіхом і сьогодні виконуються у 

концертах та на радіо. 

Вед.ІІ Поряд з написанням власних творів Лятошинський 

редагував і оркестрував оперу «Енеїда» М. Лисенка, балет 

«Комедіанти», оперу «Шах Сенем» Глієра, а в 1937 році 

блискуче оркестрував оперу «Тарас Бульба» Лисенка.  

Вед.І Творчу працю Лятошинському весь час доводилося 

поєднувати з педагогічною і музично-громадською роботою. 

1935 року Борису Миколайовичу було присвоєно звання 

професора. У 1935–1938 роках він викладав паралельно у двох 

консерваторіях – Київській і Московській, де також обіймав 

посаду професора.  

1939 року Лятошинського обирають головою правління 

Спілки композиторів України, яку він очолював до початку 

війни. 

Вед.ІІ У квітні 1941 року в Київській філармонії з великим 

успіхом відбувся  авторський концерт Лятошинського. Автор 

сам диригував  Симфонію № 2, танці з опери «Золотий обруч» і 

сюїту з опери «Щорс» для хору й оркестру. 

У 1939 році сім’я Лятошинських отримала 

чотирикімнатну квартиру в Києві у знаменитому 

письменницькому домі Роліт, де він жив до самої смерті 

(1968). На будинку встановлено меморіальну дошку 

композиторові.  Під час війни, коли стало зрозуміло, що німці 

незабаром увійдуть до Києва, тесть композитора Олександр 

Царевич підводою за п’ять поїздок перевіз найбільш цінні речі 

та  документи на ворзельську дачу. 
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Вед.І З початком Другої світової війни Лятошинський був 

евакуйований до Саратова, де в цей час перебувала Московська 

консерваторія і де він продовжив викладацьку роботу. Була 

створена радіостанція «Тарас Шевченко», яка вела свої 

передачі для партизанського підпілля України. У цих 

передачах брав участь і Лятошинський разом зі своєю 

дружиною Маргаритою Царевич. 

   
Вед.ІІ Композиторська праця Бориса Миколайовича 

воєнних років була дуже плідною. За три роки він написав 

«Український квінтет», Струнний квартет № 4, Сюїту на 

українські народні теми для струнного квартету, Сюїту для 

квартету дерев'яних духових інструментів, Тріо № 2, Сюїту і 

Прелюдії для фортепіано, романси на вірші М. Рильського і В. 

Сосюри, обробив більше вісімдесяти українських народних 

пісень. 

Вед.І Улітку 1944 року Лятошинський повернувся в 

Україну і відразу ж поринув у  музичне життя Києва. 

Лятошинського призначають художнім керівником 

Української філармонії, він працює музичним консультантом у 

Радіокомітеті, викладає в Київській консерваторії. 

Центральним твором Лятошинського першої половини 40-х 

років став «Український квінтет». За цей твір 

Б. Лятошинському було присуджено Державну премію. На 
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початку 1945-го року  з нагоди 50-річчя композиторові 

присвоїли звання заслуженого діяча мистецтв УРСР, він був 

також нагороджений медаллю «За доблесний труд у Великій 

Вітчизняній війні 1941– 1945 рр.». 

Вед.ІІ Кінець 40-х – 50-ті роки стали наступним плідним 

етапом у мистецькій діяльності Лятошинського. Серед 

найвизначніших творів – Симфонія № 3, симфонічна балада 

«Гражина», «Поема возз'єднання», поема «На берегах Вісли», 

Концерт для фортепіано з оркестром. Ваговим внеском в 

українську хорову творчість повоєнних років стали хори митця 

на вірші Т. Шевченка і О. Пушкіна. 

Серед останніх творів Б.Лятошинського – Симфонії № 4 і 

№ 5, «Слов'янська сюїта» та «Лірична поема». 

Вед.І Ще в юності, під впливом батька, Борис 

Лятошинський зацікавився історичним минулим нашого 

народу, згодом історична тематика знайшла відображення в 

його оперних та симфонічних творах. 

Від початку 1930-х рр. аж до 1960-х рр. Лятошинський був 

українським композитором чи не найбільш критикованим 

партійними наглядачами. Його творчість не раз опинялася на 

партійних судах, які легко могли кінчитися засланням і 

розстрілом. Композитора цькували за реакційність і 

неприйняття радянської дійсності, а його твори забороняли чи 

просто їх не виконували. Це пригнічувало Лятошинського і в 

одному з листів до Ґлієра він писав: «як композитор я мертвий, 

і коли воскресну не знаю». 

Вед.ІІ У силу свого могутнього таланту Лятошинський 

став головною жертвою «полювання на формалістів». В 1951 

році вперше прозвучала Третя симфонія Лятошинського. Після 

прем’єри Спілка композиторів України за участю колег із 

Москви влаштували судилище, творчість Лятошинського 
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охрестили антинародною і назвали формалістичним мотлохом, 

який треба спалити. 

Неприйняття на рідній землі, постійні публічні покарання 

композитор сприймав болісно. Йому довелось зробити другу 

редакцію Третьої симфонії. За виконання симфонії взявся один 

з провідних диригентів того часу Є. Мравінський. По суті, 

російський диригент реабілітував шедевр української музики. 

Оцінка творчості Лятошинського різко змінилась на 

протилежну. Третю симфонію оголосили етапною для всієї 

української музики. 

Вед.І Лятошинський став композитором всупереч 

велінням тоталітарного режиму.  

Марко Роберт Стех стверджує: "Факт, що Лятошинський 

ще досі маловідомий у світі – наслідок того, що в 

тоталітарному СССР його музика не мала нагоди звучати, а 

сучасна Україна, на жаль, дуже погано пропагує вершини 

власної культурної традиції у світі. 

Та й доля усіх його п’яти подиву гідних симфоній була 

складною. Друга симфонія, створена 1938 року, була 

заборонена сталінським урядом як твір формалістичний і 

антинародний, і вона ніколи не прозвучала на концерті за 

життя композитора. А пафосна і трагічна Третя симфонія, 

написана у 1948 році, опинилася під такою зливою партійної 

критики, що Лятошинський був змушений написати другу 

редакцію і замінити трагічний фінал на «соцреалістично 

оптимістичний»". 

Вед.ІІ Лятошинський починав як яскравий 

композитор-модерніст. У той час українську культуру 

розглядали як селянську, російську як міську. Відтак, наша 

культура не мала права на інтелектуальні «вибрики». Система 

не вимагала цікаво зроблених, модерних, стилістичних творів 

на фольклорну тематику.  
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У той час існував поділ: якщо ти пишеш в українському 

стилі – ти український композитор, якщо в стилі Рахманінова, 

Чайковського, Скрябіна – російський. Ще одним «критерієм» 

зарахування до ланки російських композиторів була 

модерністична манера. Відтак Лятошинський довго вважався 

російським композитором. Час вніс поправки». 

Вед.І Композитор намагався писати простіше, аби 

прогодувати сім’ю, створив оперу «Щорс», спростив свою 

поетичну мову. Ця опера з великим успіхом ставилась в 

Україні, але жодної позитивної рецензії на неї не було, лише 

різко негативна.  

Про його симфонічні твори, де музика і мова дуже складні 

і символічні, російський композитор і музикознавець Георгій 

Дмитрієв писав, що в ХХ столітті знає тільки двох видатних 

композиторів-поліфоністів: Дмитра  Шостаковича і Бориса 

Лятошинського: «Лятошинський використовував цікаві 

риторичні фігури, вдало поєднував європейські коди. Це вже і 

Лисенко намагався поєднати, і Стеценко, і Леонтович, але 

настільки вдало національний код з європейським поєднав 

лише Лятошинський». 

Вед.ІІ А все-таки, попри тиск і цькування, Лятошинський 

не піддався. Не пішов на компроміси у своєму мистецтві, не 

знизив планки творчості до рівня офіційного соцреалізму.  

У листах, щоденниках, нотатках митця, а також виступах, 

засіданнях, зборах, можна знайти надзвичайну палітру настроїв 

майстра, що допомагає нам зрозуміти історичні та політичні 

парадигми того часу, складні ситуації і випробування, які 

випали на долю композитора, особливо в один із 

найдраматичніших періодів його життя і творчості, а саме в 

1940–1950-ті роки. 
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Вед.І Борис Лятошинський показав нам приклад людини, 

яка вміла гідно триматися за умов жорстокої війни з 

найкращими представниками творчої інтелігенції. 

Чергові симфонії, Четверта і П’ята, лише стали свідченням 

подальшого розвитку його майстерності. Він написав також 

низку симфонічних поем, продовжував писати камерну музику, 

п’єси для фортепіано та інших інструментів, став автором двох 

опер.  

Вед.ІІ І в культурному світі Києва, серед справжніх 

любителів музики, авторитет Лятошинського виріс до 

культових вимірів. Для багатьох він був живим символом 

нескореності української музики як такої. 

При цьому він був, мабуть, найвпливовішим педагогом в 

українській музиці свого часу, який плекав у студентів 

прагнення до творчих пошуків нових шляхів у музиці. Він був 

професором композиції цілої когорти сучасних класиків. 

Леонід Грабовський, Валентин Сильвестров, Леся Дичко, 

Євген Станкович, Іван Карабиць. Його студенти створили у 

1960-х рр. яскравий феномен «Київського музичного 

авангарду».  

   
Вед.І Надзвичайно цікаво окреслює відома композиторка 

Леся Дичко у нарисі "За музикою Лятошинського - майбутнє", 

розповідаючи читачам не тільки про особистий погляд, що до 

людських якостей майстра, але і про ставлення майстра до 
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жінок-композиторів, яких у 1960-ті роки майже не було, що 

запозичила від нього у своєї викладацької діяльності. 

– Його постулати: найширша ерудиція, глибокий аналіз 

музичних текстів і щоденна робота, хоч по двадцять хвилин, 

але кожного дня. 

   
Вед.ІІ По-різному склались їхні долі. Кожен із них 

знайшов свій шлях до самореалізації завдяки настановам 

Б.Лятошинського: щоденна праця, професіоналізм, 

самодисципліна, гідність і сумління. За ствердженням 

О. Г. Таранченко в роботі «Талановиті учні Бориса 

Лятошинського: композитор Лев Спасокукоцький» ми 

читаємо: «Але є серед них і митці, які з різних причин 

залишились «поза кадром», навіть незаслужено призабуті, 

проте вони заслуговують на увагу дослідників. Згадати хоча б 

Гліба Таранова або Володимира Грудіна, з його надзвичайно 

оригінальною камерною творчістю 1920–1930-х років, 

відкриття музики якого тільки починається, або симфонічні 

твори Юрія Щуровського, відомого нині лише як автора 

фортепіанного педагогічного репертуару. Досі не вивчено 

творчу спадщину Валерія Польового. Або новаційний 

композиторський доробок Ігоря Белзи – ніби й відомий, але 

системно не проаналізований. Окрему сторінку біографії 

композитора визначають його творчі й дружні стосунки з 

учнями. 
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 Вед.І Наприклад, уперше опубліковані невідомі листи 

Б. Лятошинського до Л. Спасокукоцького, які розкривають 

духовну сутність взаємин Учителя й учня, відтворюють 

конкретику історичного часу. Вона зумовлена спільним 

світоглядом, моральними принципами, уподобаннями в царині 

мистецтва, естетичними ідеалами. Їхні багаторічні творчі і 

дружні стосунки ґрунтувались на взаємній повазі, 

доброзичливості, довірливості. Б. Лятошинський ставився до 

свого учня, як і до багатьох інших, по-батьківськи турботливо, 

але водночас вимогливо».  

    
Вед.ІІ  Постать Бориса Лятошинського на музичній орбіті 

двадцятого століття є визначальною, і не лише в українському 

контексті, адже його симфонії мають всесвітнє значення.  

Про основоположника модернізму в українській музиці, 

творчу манеру видатного композитора розповідає 

музикознавець Мирослава Новакович: «Мову про 

Лятошинського я розпочну рефлексією його учня, видатного 

сучасного композитора Валентина Сильвестрова. В одному із 

своїх інтерв’ю Сильвестров сказав: «Борис Лятошинський один 

із найважливіших композиторів двадцятого століття. Його 

симфонії не поступаються Шостаковичу, чи гордості Фінляндії 

Сибеліусу. Проте Сибеліус і Шостакович відомі у всьому світі, 

а Лятошинського мало-хто знає. Чому так? Тому, що його 

твори мало виконують. Його симфонії потрібно зіграти по-
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справжньому. У нього ж така вагнерівська оркестровка, що 

навіть наш колонний зал філармонії буде малим. Його музика 

повинна бути виконана у Лондонській або Берлінській 

філармонії і там же записана. Тоді це прозвучить. 

Вед.І Якось український оркестр записав третю симфонію 

Лятошинського, було зроблено фундаментальний запис і він 

набув міжнародного значення. А хто в нас знає про це? 

Українська музика – це цілий недосліджений материк. За 

масштабами обдарування український музичний материк не 

поступається німцям і французам. Єдиною відмінністю є те, що 

вони займаються плеканням своїх геніїв, їхньої творчості, 

пам’яті про них, а ми – ні». 

     
Вед.ІІ У період незалежності творчість Лятошинського 

починає проникати у простір світової культури. У 1994 році під 

керівництвом американського диригента, українця за 

походженням, Теодора Кучара Національний симфонічний 

оркестр України здійснив записи компакт-дисків для 

американської фірми Марко Поло із п’ятьма симфоніями 

Лятошинського та симфонічною поемою «Ґражина». Цей запис 

здобув міжнародне визнання кращого запису 1995 року. Під 

диригентурою Володимира Сіренка цей же оркестр здійснив 

запис усіх п’яти симфоній, зокрема Третьої симфонії у 

первісній, не переробленій формі.  
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Вед.І Композитор писав у різних жанрах, у його доробку 

багато інструментальної музики, хорової, вокальної. У нього 

прекрасні хорові цикли на вірші Шевченка, Рильського, 

російських поетів.  

У статті Валентини Кухар «Лятошинський і драматичний 

театр» досліджується його музика до театральних вистав: 

«Борис Лятошинський звертався до жанру музики у 

драматичному театрі шість разів. Усі шість вистав побачили 

світло рампи у Київському державному російському 

драматичному театрі імені Лесі Українки Сценічна 

недовговічність спектаклів…їхнє коротке життя не сприяло 

поширенню музики, створеної автором…ці партитури є нікому 

невідомим масивом через те, що не опубліковані… виняток… 

музика 1954 року до трагедії Вільяма Шекспіра «Ромео і 

Джульєтта». Працюючи над музикою до театральних вистав, 

Борис Лятошинський музично втілював режисерські 

концепції».  

Вед.ІІ Композитор критично ставився до результатів своєї 

творчості, митець повторно не звертався до матеріалу 

написаного раніше, винятком стала музика до трагедії 

Шекспіра, коли через рік на її основі народився симфонічний 

шедевр – сюїта «Ромео і Джульєтта». 

Вед.І Тридцятирічний кінодосвід Бориса Миколайовича 

Лятошинського – віха в історії української кіно музики. В 

1930-ті роки митець написав музику до 11 стрічок, серед них – 

чотири німих і сім звукових картин. Саме учні, саме Ігор Белза, 

залучили Учителя до кінематографа. Музику до деяких фільмів 

писав у співавторстві з Юлієм Мейтусом та своїми учнями – 

Ігорем Белзою, Глібом Тарановим.  

Вед.ІІ Дослідники припускають, що  свої кіноопуси Борис 

Миколайович цінував, однак ставився до кіномузики як 

прикладної, ремісницької, що було тенденційним явищем серед 



 

23 

композиторів ХХ ст.. Катерина Кудашева стверджує що: 

«…кіномузика стала своєрідним  експериментальною студією 

Лятошинського-симфоніста: завершивши  партитуру, можна  

було дуже швидко почути її у запису. Композитор дуже 

цінував кіно працю за таку можливість». 

– Митець прийшов у кіно в часи його реформування, коли 

звукові фільми робили перші кроки до завоювання глядачів. Це 

був складний шлях розвитку від тапероподібного супроводу 

фільму до повноцінного засобу виразності стрічки. І сьогодні 

музика Бориса Лятошинського до таких фільмів, як "Іван", 

"Тарас Шевченко", "Полум'я гніву", "Іван Франко" та "Повія", є 

визначним надбанням, класикою української кіномузики, 

органічною часткою її історії. 

Вед.І «Музика Бориса Лятошинського – глибока, 

філософська. У своїй творчості композитор звертається до 

категорії часу, вічності, їй властиве трагічне світовідчуття. 

Лятошинський запитував: «Як можна жити на цій залитій 

кров’ю планеті Земля?» Він не міг писати творів 

оптимістичних, його музика трагедійна, дуже складна, дуже 

інтелектуальна. Відтак, композитор представляє той потужний 

інтелектуальний напрямок в українській музиці».  

«І якщо підсумовувати, зазначу одне: Україна повинна 

пишатись таким композитором!» 

Вед.ІІ Неповторний стиль Лятошинського увібрав скарби 

європейської культури. Його музика підкорює своєю щирою 

правдивістю, глибоко індивідуальною особливістю, яскравим 

національним колоритом. 

Тетяна Гомон у статті «Ія Царевич – музикант-філософ» 

розповідає про племінницю Маргарити Царевич, яка з п’яти 

років виховувалась у сім’ї Лятошинських: «Ія Сергіївна 

Царевич – унікальна постать в українській музичній культурі 

другої половини ХХ століття. Як піаністка та педагог 
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екстракласу…вона була серед тих осіб, котрі формували 

музично-філософський дух Києва.» 

      
Вед.І Борис Миколайович Лятошинський пішов з життя 

15 квітня 1968 року, похований на Байковому цвинтарі в Києві. 

Надгробок з бронзи, встановлений у 1971 році. ( скульптор 

О. О. Банников, архітектор А. А. Сницарев). 

– Після смерті 1968 року Бориса Миколайовича та 1982-го 

його дружини Ія Сергіївна Царевич активно займалася 

систематизацією архіву композитора та створенням кабінету-

музею Лятошинського. Значною подією у науковій діяльності 

Ії Царевич стала поява першого тому епістолярної спадщини 

Лятошинського. 

Вед.ІІ Вважається, що високопрофесійне озвучення нею 

опусів Бориса Лятошинського, залишається еталонним і 

донині. 
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Крім того, що Б. М. Лятошинський був видатним 

композитором-симфоністом, він був відомий як прекрасний 

піаніст та диригент, багато часу приділяв громадській роботі. 

За своє життя був нагороджений багатьма орденами та 

медалями, двічі був удостоєний державних премій. В 1945 році 

Б. М. Лятошинському було присуджено звання «заслужений 

діяч мистецтв України», а в 1967 році – звання «народний 

артист СРСР». Його опера «Золотий обруч» у 1971 році було 

удостоєна Шевченківської премії. 

Вед.І В теплий період року впродовж кількох десятиліть 

жив і творив композитор у Ворзелі, тут він написав свої 

найвідоміші твори. На вулиці Кленовій встановлено 

меморіальну дошку, присвячену пам’яті Бориса 

Лятошинського. При написанні музики не користувався 

музичним інструментом – відтворював музику подумки.  

Вед.ІІ Нині у будинку постійно проживають внучатий 

племінник композитора Валерій Гомон з дружиною 

Людмилою. Сім’я Гомонів намагається максимально зберегти 

інтер’єр тих часів. Спільних сімейних фотографій небагато. 

Борис Лятошинський не любив фотографуватись. Ті які 

збереглися, майже всі з улюбленцями композитора – котами. 
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Колись Борис Лятошинський висадив розквітлий кущ 

троянди перед вікнами їх з дружиною спальні – так привітав 

дружину з днем народження. Кущі троянд періодично 

замінюють на нові, висаджують на одному і тому ж місці, бо на 

інших, навіть за метр від першого місця посадки, кущі не 

приживаються. А тут квітнуть. 

Вед.І У ворзельському музеї ЦК «Уваровський дім» є 

експозиція, про Бориса Лятошинського, де є можливість 

ознайомитись з унікальними фото, партитурою симфоній, 

написаних Борисом Лятошинським у Ворзелі, речами митця. 

Тут проходять камерні музичні вечори, присвячені 

Лятошинському. На концертах завжди присутні представники 

ворзельської родини композитора. 

   
Ім’я видатного композитора носить  Харківське музичне 

училище, Київський камерний хор.  

Вед.ІІ Як вшановує Житомир свого знаменитого земляка? 

На місці будинку, де народився композитор, встановлено 
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пам’ятник, відкритий 1995 року (автор архітектурної прив’язки 

– А.Черніченко). Ім’я Б. М. Лятошинського носять вулиця, а 

також Житомирська музична школа № 1, що діє з 1905 року. 

   
 У Житомирській музичній школі №1, 24 травня 2013 року 

створено єдиний в Україні музей  Бориса Лятошинського. «За 

музеєзнавчими критеріями він не є меморіальним, оскільки 

розташований у приміщенні, що безпосередньо не пов’язане з 

життям і творчістю митця, не має великої колекції автентичних 

експонатів. У ньому зберігається лише 13 меморіальних 

предметів (годинник, настільна лампа, посуд), подарованих 

родиною Дмитра і Тетяни Гомонів – представників родини 

Лятошинських, хранителів архівів митця», – розповідає Ірина 

Євгенівна Копоть, кандидат мистецтвознавства, доцент 

Житомирського національного агроекологічного університету, 

директор музею. 

   
Вед.І Досліджують творчість майстра, а не тільки беруть 

участь в святах і проектах музею: Ольга Зав’ялова, доктор 

мистецтвознавства, професор Сумського державного 

педагогічного університету імені Антона Макаренка;  
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професори Національної музичної академії України імені 

Петра Чайковського, доктори мистецтвознавства Кіра Шамаєва 

та Маріанна Копиця-Карабиць; Тетяна Гомон, хранителька 

кабінету-музею Бориса Лятошинського в Києві, Ігор Савчук, 

кандидат  мистецтвознавства.  

Вед.ІІ В інтерв’ю Ірина Копоть наголосила, що особливо 

цінує участь у дослідженні життєвого та творчого шляху Б. 

Лятошинського молодих науковців – Галини Стахевич, Олега 

 Копилюка, Ольги Гуркової. 

У 2007 році в Києві відбувся перший Всеукраїнський 

хоровий конкурс імені Бориса Лятошинського, перше і друге 

місця на якому вибороли житомиряни. 

Вед.І Маріанна Копиця-Карабиць у статті «З висоти 

земної вічності», розмірковуючи про справу увічнення пам’яті 

геніального митця, зазначає: «Україна в боргу перед 

ним…Хочеться вірити, що пройшовши криваве чистилище і 

осягнувши себе суб’єктами світової історії, ми, українці, 

працюватимемо над активним входженням нашої культури у 

загальносвітовий мистецький процес, де масштабний духовний 

код нації, зокрема, актуалізує велична постать Бориса 

Лятошинського. Вчимося гордитись!» 

Його твори випереджали свій час, були спрямовані в 

майбутнє. 
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