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Досліджено історичні аспекти формування українського тромбонового виконавства XVII–XX ст. Визначені 
найбільш відомі тромбонові школи Франції, Німеччини, Чехії та їх вплив на розвиток тромбонового вико-
навства в Україні. Надано найбільш характерні ознаки європейських тромбонових шкіл. Проаналізовано 
витоки і розвиток українських професійних виконавських традицій у контексті міжнаціональних твор-
чих зв’язнів і впливів. Названі найбільш яскраві представники української тромбонової школи – від 
фундаторів до педагогів наступних поколінь.
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Постановка проблеми. Актуальним завдан-
ням вітчизняної науки в історико-куль-

турному контексті є виявлення й осмислення ха-
рактерних ознак процесу становлення, розвитку 
та функціонування різновидів професійного ду-
хового музичного мистецтва, пошук оптимальних 
шляхів розвитку вітчизняної музичної культури. 
Водночас, розуміння закономірностей розвитку 
української музики неможливе без створення 
максимально повної картини еволюції україн-
ського духового мистецтва, системного процесу 
його професіоналізації.

В галузі сучасного українського музикознав-
ства все частіше висвітлюються проблеми щодо 
розвитку виконавського мистецтва, зокрема 
й тромбонового виконавства. Разом з тим, ще не-
достатньо вивчено вплив зарубіжних шкіл на ста-
новлення української виконавської школи тром-
бона в аспекті міжнаціональних творчих зв’язків 
та взаємовпливу. Дана стаття присвячена вивчен-
ню цієї проблеми у контексті загального україн-
ського мистецтва гри на духових інструментах. 
Робота виконана за планом НДР Київського На-
ціонального університету культури і мистецтв.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Су-
часні науковці все частіше присвячують свої ро-

боти висвітленню історії виконавства на духових 
інструментах, теорії і практики гри, аналізу вико-
навських стилів. На особливу увагу заслуговують 
праці видатних вчених В. Апатського, В. Богдано-
ва, В. Посвалюка, Р. Вовка, А. Карпяка, І. Гишки. 
Вони розглянули різні аспекти теорії і практики 
духового виконавства відповідно до специфіки 
кожного з духових інструментів. Серед новіт-
ніх досліджень українського тромбонового вико-
навства слід назвати роботи Ф. Крижанівського 
(Український концерт для тромбона в аспекті 
становлення та розвитку жанру), О. Федорко-
ва (Український ансамбль тромбонів у контексті 
світового музичного мистецтва) та монографія 
Г. Марценюка (Українське тромбонове виконав-
ство в контексті європейського музичного мисте-
цтва), в яких автори розглядають важливі питан-
ня розвитку тромбонового мистецтва України.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Проте, проблеми становлен-
ня і розвитку українського духового виконавства 
в аспекті міжнаціональних зв’язків та впли-
ву і взаємозбагачення з іншими культурами 
ще не набули належного дослідження у науко-
вих та методичних працях. Слід зазначити, що 
такі дослідники як К. Шамаєва, Л. Кияновська, 
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С. Цюлюпа, О. Кравчук, А. Карпяк та інші роз-
глядали питання щодо впливу загальноєвропей-
ських освітніх рухів та поєднання давніх само-
бутніх культурних традицій з досягненнями 
західноєвропейського музичного мистецтва від-
повідно до свого творчого напрямку. Водночас, 
питання формування та становлення української 
виконавської школи тромбона в аспекті міжнаці-
ональних творчих зв’язків та взаємовпливу ще 
потребують подальшого вивчення як в історично-
му, так і методичному аспектах. Відтак, вважає-
мо актуальним висвітлити і окреслити проблеми 
цього дослідження, оскільки існує науковий за-
пит на системне осмислення процесів розвитку 
тромбонового мистецтва України.

Мета і завдання статті. Актуальність теми ви-
значила її мету – дослідити вплив зарубіжних 
шкіл на становлення вітчизняної школи тромбона 
в аспекті міжнаціональних зв’язків. Досягнення 
поставленої мети потребує вирішення наступ-
них завдань – визначити поняття «виконавська 
школа»; вивчити характерні особливості найвпли-
вовіших європейських тромбонових шкіл; у хро-
нологічно-історичному аспекті дослідити витоки 
становлення українського тромбонового виконав-
ства; узагальнити результати пошуків і перспек-
тиви подальшого розвитку в цьому напрямку.

Виклад основного матеріалу. Розглядаючи 
питання впливу зарубіжних духових шкіл на ста-
новлення української виконавської школи дореч-
но визначитись з поняттям «виконавська школа», 
яке є досить широким й змістовним. Так, музи-
кознавець В. Сумарокова запропонувала тлума-
чення цього поняття «як напрям у виконавстві, 
зокрема, у виконавській педагогіці, пов’язаний 
єдністю основних поглядів, спільністю чи спад-
коємністю принципів і методів навчання». Родо-
вими ознаками поняття «виконавська школа» 
В. Сумарокова визначає: «– наявність традицій, 
їх використання та розвиток у формі передачі 
досвіду; – наявність методу і методик, що дозво-
ляють передавати досвід найпродуктивніше; – 
наявність репертуару, що сприяє художньому 
і технічному вдосконаленню виконавської май-
стерності» [9, с. 38].

Досліджуючи історію формування національ-
них шкіл зазначимо, що витоки їх формування 
сягають у початок ХІХ ст. з появою перших му-
зичних навчальних закладів. Відкриття консер-
ваторій у великих містах Західної Європи, (а 
з часом, й відділень ІРМТ) стало поштовхом для 
інтенсивного розвитку мистецтва гри на духових 
інструментах, створення методичних посібників 
і репертуару, виховання видатних виконавців. 
Отже, друга половина ХІХ – початок ХХ ст. 
є періодом формування європейських виконав-
ських шкіл.

Особливостями французької, німецької 
та чеської шкіл є опора на національну компози-
торську творчість, яскраво виражені ознаки наці-
ональної самобутності, на глибокі традиції соль-
ного, ансамблевого й оркестрового виконавства. 
На межі ХІХ–ХХ ст. найсуттєвіших досягнень 
набуває французька духова школа, що справед-
ливо вважається однією з передових і впливає на 
становлення і розвиток інших національних шкіл. 
Характерною особливістю французької школи, 
що відрізняє її від інших, є проникливе «вібрато», 

яке неможливо відділити від самого звука. Від-
мінною ознакою французької тромбонової школи 
є легкий яскраво – польотний звук з інтенсивним 
«вібрато». За легкістю і віртуозністю виконання 
складних пасажів гра французьких тромбоністів 
наближається до виконавців на дерев’яних духо-
вих інструментах. Характерною особливістю гри 
французьких виконавців є постійне застосування 
допоміжних (альтернативних) позицій.

Німецька школа гри на духових інструмен-
тах розвивалася і вдосконалювалася століттями. 
Відмітною особливістю німецької тромбонової 
школи є прагматизм, ритмічна точність, чітке 
дотримання авторського тексту, динамічна зба-
лансованість, штрихова культура тощо.

Чеська школа виконавства на духових ін-
струментах сформувалась у ХІХ ст. і стала од-
нією з провідних в Європі. Відмітною ознакою 
чеської духової школи (мідні інструменти) є, 
перш за все, рівне «рогове» звучання, що визна-
чає чеську манеру виконання, строгістю у ве-
денні звука (деяка обмеженість у використанні 
виражального прийому «вібрато). Цей фактор 
впливу формування звукових якостей мав міс-
це й в українському духовому виконавстві до 
40-х років ХХ ст. На сьогодні у чеській духовій 
школі присутній яскраво виражений європей-
ський елемент – синтез німецької школи та на-
ціональних традицій виконання.

Розглядаючи історико-культурні передумови 
формування тромбонового виконавства в Укра-
їні, слід зазначити, що в епоху Київської Русі 
музична інструментальна культура досягла ви-
сокого ступеню розвитку і створила передумо-
ви щодо започаткування традицій спільного му-
зичного виконавства, проте догматичні заборони 
православної церкви щодо використання інстру-
ментальної музики в релігійних обрядах суттєво 
загальмували розвиток національного інструмен-
тального виконавства. Але незважаючи на такі 
жорстокі дії з боку православної церкви щодо 
заборони і знищення інструментального мисте-
цтва, її великі здобутки з плином часу стали 
основою для виникнення й подальшого розвитку 
музичної, в тому числі й духової культури на 
зламі ХVI–XVII ст.

Розвитку інструментальної музики в Україні 
у значній мірі сприяло утворення музичних це-
хових об’єднань на кшталт німецьких корпорацій 
інструменталістів-духовиків. Так, у Львові музи-
канти різних спеціальностей звернулися до ма-
гістру з проханням щодо заснування «братства» 
і затвердження його статутів. Статут Львівського 
музичного братства був затверджений 9 березня 
1580 р. [4, с. 200–203].

Проте, застосування інструментальної музи-
ки з залученням мідних духових інструментів 
в Україні розпочалося лише з другої половини 
XVII ст. Як зазначає В. Посвалюк: «На почат-
ку XVІ–XVII ст. тяжіння до музики західноєв-
ропейського зразка уповільнило розвиток вико-
навства на національних духових інструментах. 
При дворі і серед знаті більш модними стають 
«заморські потіхи». Найбільш виразно ці тенден-
ції проявилися в другій половині XVII ст. Му-
зикантів стали набирати з-за кордону. Це були 
органісти, флейтисти, скрипалі, а також трубачі 
і тромбоністи [8, с. 19].
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Натомість, порівняно з іншими духовими ін-
струментами, такими як труба і флейта, історія 
виконавства на яких сягає в глибоку давнину, 
тромбон у його сучасному вигляді існує з XV ст., 
хоча деякі дослідники дотримуються іншої дум-
ки. Слід зазначити, що музикування на тромбо-
ні як в Росії, так і в Україні стало розвиватися 
значно пізніше, ніж в інших країнах світу. Якщо 
у XV–XVII ст. в Німеччині, Італії, Франції вже 
були відомі навіть імена виконавців-тромбоністів, 
то в Україні й Росії тяжіння до духових інстру-
ментів, в тому числі й до тромбонів, проявляється 
лише у другій половині XVII ст. Відомості про це 
не досить ясні, але «…зараз можна з певністю го-
ворити про існування невеличких капел у гетьма-
нів Б. Хмельницького, І. Брюховецького, та І Ма-
зепи. Так, у 1652 р. оркестр Б. Хмельницького 
складалася з трьох скрипок, віолончелі, тромбону 
та інших інструментів. Своїх трубачів та інших 
музикантів мав І. Брюховецький. Відомо, що геть-
ман І. Мазепа, коли він у 1689 р. був у Москві, мав 
10 трубачів і п’ять музикантів» [12, с. 142].

З ростом поміщицьких оркестрів до домаш-
нього музикування все більш залучаються крі-
посні селяни. Іноземці-капельмейстери навчають 
інструментальної музики селянських дітей у спе-
ціальних школах, які створювалися у великих 
містах України. Власниками оркестрів витрача-
лися значні кошти на відрядження талановитої 
селянської молоді за кордон. Так «…сенатор граф 
А. Іллінський відряджав своїх музикантів навча-
тися виконавської майстерності гри на духових 
інструментах до Італії; граф Каменський – до 
Лейпцигу» тощо [6, с. 106].

Особливим поштовхом до розвитку інструмен-
тальної музики в Україні стало розширення куль-
турних зв’язків з Польщею, де вже у XV–XVI ст. 
існували великі оркестри з італійських музикан-
тів за участі духових інструментів. «І, безумовно, 
західний вплив саме польсько-німецького похо-
дження, – зазначає Є. Браудо, – особливо підси-
лився після приєднання України до Московської 
держави. Цей вплив особливо сильно позначив-
ся на характері української пісні наявністю тан-
цювальних ритмів, що виявляли спорідненість 
з польськими танцями. Як у галузі театральній, 
так і в інструментальному виконанні XVI ст. по-
значає різкий поворот у бік Заходу» [2, с. 197].

Історично обумовлені зв’язки українського 
і польського народів, близькість походження мов, 
територій, і, нарешті, тривала державна спільність 
створили умови для здійснення взаємовпливу 
і взаємопроникнення культур двох народів. Як за-
значає Є. Браудо: «Особливим поштовхом до роз-
витку інструментальної музики в Україні – Русі 
стало розширення культурних зв’язків» [2, с. 37]. 
Діяльність польських музикантів-виконавців, ком-
позиторів постійно залишалася вагомим фактором 
впливу на українську музичну культуру, що буде 
розглянуто у подальшому матеріалі.

«В історію української музичної культури 
ХІХ ст., – зазначає К. Шамаєва, – увійшла пле-
яда музикантів польського походження, життям 
та творчістю пов’язаних з Україною. Юзеф Ві-
твицький, Іван Вітковський, Іван Лозинський, 
Владислав Заремба і багато інших – всі уро-
дженці західних областей України, виховували-
ся й отримали освіту в шляхетсько-польських 

традиціях. Рідними для них були польська мова 
та культура. В той же час життя в Україні при-
звело до органічного засвоєння ними україн-
ської культури. Все це позначилося на їх творчій 
та педагогічній діяльності» [11, с. 75].

Слід зазначити, що в подальшому тісні кон-
такти вітчизняних музикантів з виконавцями 
з Польщі, Чехії, Італії, Німеччини суттєво впли-
нули на формування як російського так і укра-
їнського духового виконавства, зокрема й тром-
бонового. Відкриття консерваторій у великих 
містах Західної Європи, а з часом, і в Україні, 
стало поштовхом для інтенсивного розвитку мис-
тецтва гри на духових інструментах, створення 
методичних посібників і репертуару, виховання 
видатних виконавців. Водночас, за відсутності ор-
ганізованої професійної музичної освіти в Укра-
їні в умовах дефіциту вітчизняних виконавців 
і педагогів до цього процесу залучалися музи-
канти іноземного походження. Так, наприклад, 
чеські музиканти, виховані на вікових традиціях 
інструментальної музики, посідали почесне міс-
це у виконавських колективах, користувалися 
великою пошаною в педагогіці. У XVIII ст. Че-
хію називали «консерваторією Європи», тому що 
вона постачала музикантів до оркестрів багатьох 
країн. Багато духовиків – випускників Празької 
консерваторії стали професорами як російських 
навчальних закладів: гобоїст В. Шуберт, кларне-
тист І. Фрідріх, валторніст Ф. Еккерт, так і укра-
їнських: А. Машек, Г. Самборський (тромбон), 
Г. Єлінек і Р. Швана (гобой, валторна).

«Значного поштовху в розвитку духового, ін-
струментального, ансамблевого виконавства, – 
зазначає С. Цюлюпа, – надали чеські імігранти 
на Волині, переселені з території Чехії в Україну 
(з 70-х рр. ХІХ до 40-х рр. ХХ ст.). У побуті чехів 
була популярна інструментальна та хорова му-
зика» [10, с. 106].

Одночасно, починаючи з XVII ст. тривав 
жвавий обмін культурними цінностями між Ні-
меччиною і слов’янськими країнами. Існують 
незаперечні факти, що упродовж віків німці тра-
диційно йшли попереду філософської та інже-
нерної думки, музичного мистецтва і літератури. 
Досягнення німецької нації ставали здобутками 
загальноєвропейської культури. Німецька му-
зика послідовно відвойовувала сфери впливу 
в італійської. З початку ХІХ ст. інструменталь-
не музикування в Німеччині все глибше прони-
кає в побут, музичні інструменти, і, перш за все 
тромбон, отримують значне поширення. В по-
дальшому музиканти з Німеччини охоче посідали 
місця як в панських оркестрах в Росії, Україні, 
так й отримували посади викладачів у навчаль-
них музичних закладах (П. Фассгауер, О. Ланге, 
Ф. Тюрнер, Є. Рейхе, Ф. Борк – всі тромбоністи). 
Вони збагачували російську та українську куль-
туру знанням класичної музики, виконавським 
та педагогічним професіоналізмом. Тому й неви-
падково, що німецька виконавська школа в по-
дальшому вплинула на становлення та розвиток 
інших духових виконавських шкіл.

Слід зазначити що формування українського 
тромбонового виконавства відбувалося у склад-
них умовах, пов’язаних з об’єктивними трудно-
щами, що історично склалися в державі. Недо-
ступність інформації та обмеженість контактів 
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у міжнародному середовищі, тривала ізоляція 
країни від досягнень загальносвітового рівня 
у радянські часи стало на заваді подальшому 
розвитку тромбонового виконавства. Не зважа-
ючи на окремі успіхи радянських тромбоністів 
у виконавському плані (перемоги на міжнарод-
них конкурсах), значний період часу вітчизняна 
тромбонова школа розвивалася у відриві від сві-
тових тенденцій навчання гри на тромбоні.

Водночас, історичні факти свідчать, що участь 
у музично-педагогічному житті України пред-
ставників різних національних виконавських шкіл 
у ХІХ ст. активно впливала на становлення і роз-
виток українського духового виконавства, сприя-
ючи професіоналізації цього музичного напрямку 
та створюючи умови для подальшого удоско-
налення цього процесу. Історично сформований 
міжслов’янський корпус викладачів-духовиків 
в Україні діяв в межах функціонування Імпе-
раторського Російського Музичного Товариства 
(ІРМТ) і сприяв становленню музичного духово-
го виконавства в Україні. Це, перш за все, твор-
чо-педагогічна діяльність відомих чеських і ні-
мецьких музикантів в різних музичних закладах 
Російської імперії, як наприклад, в Росії – тру-
бачі В. Вурм, В. Брандт, А. Йогансон; тромбоніс-
ти – Ф. Тюрнер, Х. Борк, Є. Рейхе; валторністи – 
М. Бертольд, Ф. Еккерт, Ф. Гоміліус тощо.

У Київському музичному училищі з кін-
ця ХІХ–ХХ ст. працювали чеські музиканти – 
Г. Самборський, А. Машек, Г. Кеєр, О. Шевчик; 
в подальшому – в Київській консерваторії німець-
кі тромбоністи П. Фассгауер і Е. Ланге. В Одеській 
консерваторії викладав італійський тромбоніст 
Г. Лоєццо, чехи Г. Єлінек, Р. Швана, Д. Урбанек. 
У музичних класах Харківського університету ще 
у ХІХ ст. духові інструменти вели поляки І. Ві-
тковський та І. Лозинський; у подальшому в Хар-
ківському музичному училищі тромбон і валторну 
викладали литовці – брати А. та Ю. Юр’яни. До 
речі, засновник російської тромбонової школи 
П. Волков у 1897 р. закінчив Харківське музич-
не училище (кл. викл. Ю. Юр’яна) та 1899 року 
витримав конкурс на посаду першого тромбоніста 
Імператорської опери С. Петербурга. У Львівській 
консерваторії на початку ХХ ст. клас тромбона вів 
німецький музикант К. Фішер.

У подальшому естафету контактів з росій-
ською культурою яскраво репрезентував вихо-
ванець німецької школи В. Вурм, який природно 
вписався у російську духову школу, а його учні – 
М. Підгорбунський та В. Яблонський – у подаль-
шому формували українську трубну школу. 
Виконавці-тромбоністи Петербурзької та Мос-
ковської школи В. Здоров, Є. Нестеренко, О. Єв-
тушенко, В. Почкаєв, Ю. Бриндін своєю творчою 
діяльністю вплинули на становлення української 
школи тромбона.

Унікальним явищем українського духового мис-
тецтва ХХ ст. стала творчо-педагогічна діяльність 
представників української школи тромбона, таких 
як А. Машек, М. Підгорбунський, П. Фассгауер, 
Е. Ланге, Г. Лоєца, А. Катанський, О. Добросердов, 
В. Гарань, В. Синько, Б. Манжора та ін. Їх педаго-
гічні концепції ґрунтувалися на методичних осно-
вах німецької, французької, чеської духової школи 
з урахуванням національних особливостей україн-
ської музичної культури. Це стало визначальним 

фактором впливу на становлення і розвиток укра-
їнської виконавської школи тромбона.

У той же час, слід відзначити вплив україн-
ської музичної культури на збагачення інших 
національних культур. Відомо, що цар Олексій 
Михайлович постійно викликав до Москви укра-
їнських півчих. При Петрі І і пізніше інтерес до 
мистецтва українців зростав, а кількість вивезе-
них музикантів все збільшувалась. Наприклад, 
у 1713 році з Малоросії до Петербургу був виве-
зений хор у кількості 20 осіб. Як зазначає В. Бог-
данов: «…протягом тривалого часу Малоросія 
була основною постачальницею кращих голосів 
(дитячих і дорослих) з Глухівської школи. Деякі 
з випускників Глухівської школи, у силу життє-
вих обставин, спеціалізувалися у галузі інстру-
ментальної музики, в тому числі і духової (для 
придворного оркестру)» [1, с. 58].

В подальшому, вже при Єкатерині ІІ, зазначає 
Л. Кияновська, – «…продовжувалось вивезен-
ня найобдарованіших людей, зокрема, молодих, 
в Росію, де вони складали цвіт науки, культури 
і мистецтва. Досить лише згадати імена філосо-
фів і громадських діячів Ф. Прокоповича, Г. Ско-
вороди, художників В. Боровиковського, Г. Ле-
вицького і А. Лосенка; музикантів І. Хандошкіна, 
П. Соколовського, Г. Матинського, В. Трутовсько-
го та багато інших. І, безперечно до цієї когорти 
яскравих особистостей слід віднести видатних 
українських композиторів-творців духовних кон-
цертів М. Березовського, Д Бортнянського (уро-
дженців м. Глухова) та А. Веделя, які служили 
в Росії у ХVІІІ ст.» [3, с. 58].

В. Посвалюк у своїй монографії пише: «…огля-
даючи історію труби в Росії, просто вражаєшся, 
скільки видатних талантів дала співуча укра-
їнська земля, як усе взаємопов’язано з іншими 
культурами. Німець В. Вурм виховав у Петербур-
зі М. Подгорбунського, який, в свою чергу, роз-
крив талант В. Яблонського. Він виростив І. Ва-
силевського, який виховав уродженця Ніжина, 
видатного трубача сучасності Т. Докшицера. Ви-
пускник Київського музичного училища, трубач 
Мещанчук навчав В. Марголіна, в подальшому со-
ліста Ленінградської філармонії. В той же час, со-
ліст Харківського та Київського оперного театру 
П. Рязанцев виростив Г. Орвіда» [7, с. 5].

Ми можемо згадати про видатних україн-
ських виконавців на духових інструментах, та-
ких як вихованець Київського музичного учили-
ща валторніст П. Євстигнєєв (клас В. Бабенко), 
соліст Заслуженого колективу республіки, сим-
фонічного оркестру Ленінградської філармонії; 
учень М. Бердиєва всесвітньо відомий трубач 
В. Кафельніков також працював у цьому орке-
стрі (нині живе і працює в м. Бордо, Франція), а 
представник львівської флейтової школи Д. Біда 
(клас Ф. Прохачова) працював солістом цього 
прославленого колективу.

Багато тромбоністів – виходців з України по-
повнювали симфонічні оркестри Росії та інших 
країн. Так у Кливліндському симфонічному орке-
стрі (США) у 30-х роках ХХ ст. працював тром-
боніст Я. Райхман, уродженець Одеси; тромбоніст 
С. Жуковський з Житомира працював в оркестрі 
Большого театру у Москві. Соліст цього ж театру 
М. Корницький у свій час вчився у Київському 
музичному училищі, а відома жінка-тромбоніст 
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Клавдія Морейніс, лауреат Всесоюзного конкур-
су 1941 р., навчалася в Одеському музичному 
училищі. Відомий російський тромбоніст – педа-
гог В. Венгловський також уродженець України 
(м. Балта Одеської обл.) Вихованець київської 
тромбонової школи Є. Фокін (клас проф. В. Гара-
ня) працював в оркестрі Большого театру; вихо-
ванець київського музичного училища М. Іванов 
(клас В. Синько) працював солістом БСО у Москві; 
учень Ф. Крижанівського А. Ягодін стажувався 
у проф. С.-Петербурзької консерваторії В. Сумер-
кіна, а зараз працює у Бременському оперному 
театрі (Німеччина). На сьогодні у Заслуженому 
колективі республіки, симфонічному оркестрі 
С.-Петербурга та інших творчих колективах Ро-
сії працюють вихованці української тромбонової 
школи В. Горлицький, С. Глущенко, В. Антонюк, 
П. Гайдай О. Зеліков та ін. Серед відомих пред-
ставників української школи тромбона, що пра-
цюють в Росії, слід назвати І. Сюбаєва – працює 
в симфонічному оркестрі Міністерства оборони 
Росії (Москва); М. Топунова – працює у джаз-
оркестрі під керуванням Ан. Кролла; Г. Соченю-
ка – викладача класу тромбона Військово-дири-
гентського факультету Московської консерваторії 
та ін. Випускники класу тромбона Київського на-
ціонального університету культури і мистецтв та-
кож працюють у зарубіжних колективах: К. Бе-
рьозкін – в муніципальному духовому оркестрі 
(Англія); О. Харитонов – в оперно-симфонічному 
оркестрі (Польща); О. Лісун – в симфо-джазово-
му оркестрі цирку (Швейцарія). Цей список може 
бути продовжений...

Висновки. Відтак, музично-освітні процеси 
ХVIIІ–ХХ ст. характеризувалися відкритістю 
для взаємовпливів та взаємозбагачення різних 
виконавських шкіл та культур різних народів. 
Головну роль у цих процесах відігравали кон-
такти з європейськими культурами – німецькою, 
польською, чеською, а також вплив німецької, 
чеської, французької виконавських шкіл тромбо-
на на становлення українського тромбонового ви-
конавства. Участь у музично-педагогічному жит-
ті України представників різних виконавських 
шкіл сприяла професіоналізації цього музичного 
напряму, створюючи умови для подальшого фор-
мування і розвитку тромбонового виконавства. 
Таким чином, можна зазначити, що культурно-
освітній рух в Україні досліджуваного періоду 
виник не ізольовано від загальноєвропейських 
рухів, а став можливим завдяки поєднанню дав-
ніх самобутніх вітчизняних культурних традицій 
із досягненнями західноєвропейського духового 
мистецтва. Одним з основних напрямів такого 
поєднання стали різні виконавські школи, вплив 
яких на розвиток духового виконавства був до-
сить суттєвим. Отже, взаємовплив, взаємопро-
никнення та взаємозбагачення різних музичних 
культур стали найголовнішим фактором станов-
лення й розвитку українського тромбонового ви-
конавства та української школи гри на тромбоні.

Перспективи подальших досліджень. Дане 
дослідження не вичерпує всіх проблем, що були 
викладені у матеріалі, і потребує подальших по-
шуків, на розкриття яких будуть спрямовані на-
ступні кроки дослідження.
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УКРАИНСКАЯ ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ШКОЛА ТРОМБОНА 
В КОНТЕКСТЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ТВОРЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ

Аннотация
Исследованы исторические аспекты формирования украинского тромбонового исполнительства. Опре-
делены наиболее известные тромбоновые школы Франции, Германии, Чехии и их влияние на развитие 
тромбонового исполнительства в Украине. Приведены наиболее характерные особенности европейских 
тромбоновых школ. Проанализированы истоки и развитие украинских профессиональных исполнитель-
ских традиций в контексте межнациональных творческих связей и влияний. Названы наиболее яркие 
представители украинской тромбоновой школы – от основателей до педагогов последующих поколений.
Ключевые слова: украинское тромбоновое исполнительство, исполнительская школа, межнациональ-
ные связи, взаимопроникновение, взаимообогащение.
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UKRAINIAN PERFORMING SCHOOL OF TROMBONE 
IN THE CONTEXT OF INTERETHNIC CREATIVE RELATIONSHIPS

Summary
Historical aspects of the formation of Ukrainian trombone performance of the 17th-20th centuries were 
investigated. The most famous trombone schools of France, Germany, Czech Republic and their influence 
on the development of trombone performance in Ukraine are identified. The most characteristic features 
of European trombone schools are given. The sources and development of Ukrainian professional 
performing traditions in the context of inter-ethnic creative connections and influences are analysed. The 
brightest representatives of the Ukrainian trombone school – from founders to teachers of the following 
generations – are listed.
Keywords: Ukrainian trombone performance, performing school, interethnic connections and influences, 
diffusion, mutual enrichment.


