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Стаття присвячена проблемі вивчення та виконання камерно-

інструментальних творів Бориса Лятошинського. Пропонується огляд наукових 

праць, де представлена інформація про камерно-інструментальну спадщину 

композитора; характеризується історія інтерпретації камерно-

інструментальних творів Б. Лятошинського впродовж другої половини ХХ – ХХІ 

ст.  
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Борис Миколайович Лятошинський – український композитор з дуже 

важкою творчою долею. Його життєвий і творчий шлях склався досить 

драматично. Твори Лятошинського не часто звучали в Європі, їх не розуміли на 

Батьківщині, його «цькували», йому заздрили. Композитор важко переживав 

невдачі, які супроводжували його усе життя. На жаль, його часто відвідували 

думки про виїзд з України, особливо в ті моменти, коли його твори 

провалювались у виконанні, їх не сприймали, осуджували.  

Ставлення музикознавців також не сприяло популярності його творчості. 

Навіть у найвідомішому тоді журналі «Советская музыка» жодного разу не 

друкували нічого про діяльність видатного композитора, а коли Рейнгольд Глієр у 

1955 році написав ювілейну статтю до 60-річчя Б. Лятошинського [3], головний 

редактор вирішив додати критики. І дійсно, шукаючи інформацію про 

Б. Лятошинського, майже неможливо наткнутися на бодай щось у цьому журналі, 

лише після його смерті, у випусках з 1969 року починають з’являтися статті про 

нього. 

 «Как композитор я мертв, и когда воскресну – не знаю», напише митець в 

одному з листів 1948 року, коли у розпал сталінських репресій його твори … 
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зазнають безпрецедентної нищівної критики. Це означало, що композитор міг 

повторити трагічні долі геніальних майстрів Всеволода Меєрхольда, Леся 

Курбаса, які загинули у застінках радянських таборів. Трагічно схожими були 

долі Дмитра Шостаковича, Сергія Прокоф’єва, Миколи Мясковського та Б. 

Лятошинського – митців-літописців своєї «хворої епохи» [8, 5]. 

 В історії музичної культури Борис Лятошинський найбільш відомий як 

композитор-симфоніст. Хоча в нього і порівняно не багато симфоній, проте галас, 

який, у свій час, зчинявся навколо симфонічної творчості і не тільки, став 

поштовхом для ретельного їх вивчення. Те ж саме можна сказати і про вокально-

хорову творчість. Серед музикознавчих досліджень ХХ ст. найбільш відомими є 

роботи Ігоря Белзи (зокрема і книга «Лауреаты Сталинской Премии. Б. Н. 

Лятошинский»[2]) і роботи Наталії Запорожець («Б. Н. Лятошинский» [5]). 

Окремо слід згадати дослідницьку діяльність племінниці композитора – Ії 

Сергіївни Царевич [13; 14]. Адже саме вона, проживши все своє свідоме життя 

поруч з митцем, багато зробила для сучасності, давши можливість і нам 

правильно зрозуміти і відчути переживання композитора і, разом із тим, його 

творів. 

В ХХІ ст. інтерес вітчизняних виконавців, музикознавців, слухачів до 

творчості Б. Лятошинського значно збільшився, з'являється все більше нових 

наукових праць, присвячених життю та діяльності композитора. На сьогоднішній 

день активно популяризують і вивчають творчість Лятошинського український 

композитор, піаніст, музикознавець – Олександр Козаренко [7], піаністка, 

кандидат мистецтвознавства - Ольга Рижова [11], кандидат мистецтвознавства – 

Олена Марценківська [9].  

Зазначимо, що до сих пір мало хто детально звертається до камерно-

інструментальної спадщини Лятошинського, переважно фігурує його симфонічна, 

вокально-хорова та фортепіанна, тому увага до аналізу камерно-інструментальної 

творчості Б. Лятошинського є актуальною проблемою сучасного вітчизняного 

музикознавства. Проте, помилковим буде сказати, що на даний момент ця частина 
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творчості композитора зовсім не досліджується. Серед нових досліджень 

відмітимо статтю Ігоря Андрієвського – «Інтонаційна своєрідність сонати для 

скрипки та фортепіано ор.19 Б. М. Лятошинського», у якій професор дослідив 

інтонаційну структуру твору і знайшов наявність власної монограми у 

композитора, подібної до монограми Баха чи Шостаковича [1]; та статтю Олени 

Марценківської – «Трилінійні та чотирилінійні поліритмічні структури у творах 

Б. Лятошинського (деякі проблеми виконання)», де авторка розглядає 

поліритмічну структуру не лише у фортепіанних, а й у камерно-інструментальних 

творах, а саме Тріо №1 та «Українському квінтеті»  і надає практичні 

рекомендації щодо їх виконання [10]. 

Мета нашої дослідницької роботи – популяризувати камерно-

інструментальну творчість Б. Лятошинського, довести, що його камерно-

інструментальні твори займають провідне місце в історії розвитку українського 

музичного мистецтва. Сприяти тому, щоб саме цей напрямок його творчості 

виконувався на сценах України і не тільки. 

Камерно-інструментальна спадщина Б. Лятошинського досить значна. Свій 

перший Фортепіанний квартет композитор написав у дуже юному віці, і саме з 

цього твору почалося знайомство з людиною, яка зіграла чималу роль у 

становленні Лятошинського, як композитора – Рейнгольдом Глієром. Під час 

навчання у консерваторії Лятошинський написав свій Перший струнний квартет, 

який сам композитор виділяв, як цілком зрілий твір. З часом були написані ще 3 

струнних квартети, два Фортепіанних тріо, Соната для скрипки та фортепіано, 

Сюїта для струнного квартету, Сюїта для квартету дерев’яних духових 

інструментів, П’ять п’єс на основі українських народних пісень для дерев’яних 

духових інструментів та фортепіано, найвідоміший його твір – «Український 

квінтет» для фортепіано, двох скрипок, альта та віолончелі та ще ряд творів. 

У роки окупації під час Великої Вітчизняної війни Б. Лятошинський, 

співпрацюючи із Радіостанцією імені Тараса Шевченка, просував у світ радіо 

свою авторську музику, серед яких – Друге фортепіанне тріо, Сюїта для 
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струнного квартету, Сюїта для дерев’яних духових інструментів, «Мелодія» для 

віолончелі й фортепіано та «Український квінтет».  

Але після закінчення війни, в атмосфері ідеологічної боротьби проти 

інтелігенції, Друга симфонія, «Український квінтет» та обробки українських 

народних пісень фігуруватимуть у публікаціях і підніматимуться на Пленумах 

Спілки Композиторів України. Його твори називатимуть «хибою музичного 

мовлення», їх засуджуватимуть за «формалістичні трюкацтва», а за те, що його 

музика «…заражена… атональністю, сумбурним звучанням, відкиданням 

мелодії» [6, 302-303] Бориса Миколайовича Лятошинського називатимуть 

«визнаним лідером «сучасництва» в Україні». Згодом, за наказом Головного 

управління по контролю за видовищами і репертуаром при Раді міністрів СРСР 

1948 року твори «формалістичного напряму», зокрема і його музику, заборонять 

до виконання, а самого Лятошинського звільнять з усіх посад, окрім роботи в 

консерваторії [12, 32]. 

1946 року «Український квінтет» було нагороджено Сталінською премією і 

вважається вершиною творчості композитора. Проте, цей твір є один з найбільш 

розкритикованих і композитор не міг прийняти факту звинувачень у свій бік. 

Сповнений мужності та благородства, композитор не спорив зі всіма, але і не 

зраджував ані себе, ані свої твори. У відповідь на критику Б. Лятошинський 

говорив: «Раздаются голоса, что даже мой Квинтет является чистейшим 

формализмом. Что я могу сказать в ответ на это? Могу ли я сегодня с этой 

трибуны сказать диаметрально противоположное тому, что я говорил о Квинтете 

вчера? Никто не поверит искренности таких моих слов, как справедливо не 

внушило доверия мгновенное и полное признание своих формалистических 

ошибок, сделанное некоторыми композиторами. … Я так не поступлю. Я так не 

могу поступить, но я скажу, что принимаю критику всю до конца и буду 

благодарен всем, кто поможет мне разобраться в этом трудном для меня вопросе.  

Скажу, однако, что ни одно свое произведение я не писал так искренне и с 

таким увлечением, как этот Квинтет. По мере того, как я его писал, писал в 
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трудных условиях эвакуации, мне казалось, что он наполняет меня мыслями и 

чувствами, всем тем, что мы переживали в тяжелое время первой половины 

войны. Подтверждение тому я находил в высказываниях о квинтете его 

слушателей и критиков. Тем более, я сам в это верил. Квинтет этот, возможно, 

лучшее мое произведение и, безусловно, самое искреннее…» [6, 306]. 

Проте, за життя Б. Лятошинського, його твори все ж виконувались. Може не 

так часто і не так тріумфально, як у інших, відомих на той час, композиторів, але 

було багато виконавців камерно-інструментальної  та фортепіанної спадщини 

композитора як в Україні, так і за її межами. Піаністка Маура Лампані з великим 

успіхом грала Першу сонату композитора у Лондоні. В Європі, зокрема, у 

Брюсселі виконувалася Скрипкова соната. Квартет імені Джона Ріда десятки разів 

грав Другий квартет Лятошинського у Латинській Америці. І найголовнішою, 

серед відомих на той час виконавців, була племінниця дружини, Маргарити 

Царевич, Ія Царевич, котра з п’яти років проживала у своєї тітки, тісно 

спілкувалася з митцем і дуже глибоко відчувала його внутрішній світ. Саме вона у 

70-х рр., разом з іншими музикантами (О. Гороховим, Н. Смоляком, А. 

Марджаняном), виконала Сонату для скрипки та фортепіано, Тріо для фортепіано, 

скрипки та віолончелі №1 і №2, що сприяло появі перших і єдиних в Україні 

другої половини ХХ століття студійних записів камерно-інструментальних творів 

композитора. «Вона грала всього фортепіанного та камерного Лятошинського і 

вже навіть цим фактом увійшла до історії української фортепіанної музики» (з 

інтерв’ю Кіри Шамаєвої для статті журналу Музика 2015р.) [4, 20]. 

Сьогодні цей напрямок творчості Лятошинського поступово набуває 

популярності. У 2019 році було засноване «Лятошинський Тріо», учасниками 

якого є відомі музиканти з українським корінням: Михайло Захаров – скрипка 

(Україна/Австрія), Олексій Шадрін – віолончель (Україна/Німеччина) та Роман 

Лопатинський – фортепіано (Україна). У 2019 році в Національній філармонії 

України Тріо виступало з творами Ф. Шуберта, М. Скорика та Фортепіанним Тріо 

№2 Б. Лятошинського. А у 2020-тому році, з нагоди 125-річниці з дня народження 
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майстра у Львівській національній філармонії 13-го вересня музиканти виконали 

Фортепіанне тріо №1.  

В Одеській Національній музичній академії на кафедрі камерного ансамблю 

не так давно почали звертатися до камерно-інструментальних творів Б. 

Лятошинського. Декілька років тому в стінах нашої академії, можливо, вперше 

прозвучав «Український квінтет» у виконанні студентів класу професора Л. І. 

Повзун. 2020-го року, ми разом з іншими студентами класу доцента О. В. 

Андріянової (Ханною-Марією Михайловою – скрипка, та Анною Сєркіною – 

віолончель) виконали Тріо для фортепіано, скрипки та віолончелі №1. Нас дуже 

захопила музика Лятошинського і в недалекому майбутньому ми також плануємо 

ознайомитись з Другим Тріо Майстра. 

 Мої особисті враження від музики Б. Лятошинського підштовхують мене до 

подальшого більш глибокого вивчення його камерно-інструментальної спадщини: 

проаналізувати унікальність музичної мови композитора, зануритись у проблеми 

виконавської інтерпретації його камерно-інструментальних творів та пропустити 

все це крізь призму власного погляду, як піаніста, учасника ансамблю, та 

співвітчизника. 
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Стецюк Анастасия. Камерно-инструментальное наследие Б. Лятошинского: взгляд 

современности. Научный руководитель – кандидат искусствоведения, доцент О. В. 

Андриянова. Одесская национальная музыкальная академия имени А. В. Неждановой. 

Статья посвящена проблеме изучения и исполнения камерно-инструментальных произведений 

Бориса Лятошинского. Предлагается обзор научных трудов, где представлена информация о 

камерно-инструментальном наследии композитора; характеризуется история 

интерпретации камерно-инструментальных произведений Б. Лятошинского в течение второй 

половины ХХ – ХХІ вв. 

Ключевые слова: Б. Лятошинский, камерно-инструментальное наследие, трио, 

квинтет. 

 

Stetsiuk Anastasiya. Chamber and instrumental heritage of B. Lyatoshynsky: view of 

modernity. Supervisor – Candidate of Art History, Associate Professor O. V. Andriyanova. Odessa 

National Music Academy named after A. V. Nezhdanova. The article is devoted to the problem of 

studying and performing chamber and instrumental works by Borys Lyatoshynsky. A review of 

scientific works is offered, where information about the chamber and instrumental heritage of the 

composer is presented; characterizes the history of interpretation of chamber and instrumental works 

of B. Lyatoshynsky during the second half of the XX - XXI centuries. 
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