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ЗАГАЛЬНО-ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ 
АНСАМБЛЕВОГО ТРОМБОНОВОГО ВИКОНАВСТВА
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Київський національний університет культури і мистецтв

Досліджено історію винаходу та еволюцію розвитку духових інструментів. У хронологічно-історичному 
аспекті проаналізовано витоки становлення і розвитку ансамблевого тромбонового виконавства. Встанов-
лено провідні закономірності функціонування різноманітних ансамблевих складів різних епох і стилів з 
залученням тромбона. Визначено роль індивідуального тембрового начала тромбона як одного з головних 
факторів його використання в музичній практиці. Розглянуто історичний процес становлення ансамблю 
тромбонів в контексті західноєвропейської композиторської творчості.
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Постановка проблеми. Ретроспективний 
аналіз наявної науково-історичної літе-

ратури щодо проблем формування та розвитку 
духового виконавства свідчить, що на сьогодні 
питання становлення й розвитку ансамблевого 
духового виконавства й, зокрема, тромбонового 
виконавства, ще не знайшли достатнього відо-
браження.

Протягом ХХ століття увагу музикознавців 
привертала специфіка функціонування ансамб-
левого тромбонового виконавства, яке в процесі 
становлення еволюціонувала з побутових форм 
до жанрової системи в композиторській та ви-
конавській практиці ХХ – початку ХХІ століть.

Разом з тим, спостерігається відсутність до-
сліджень і публікацій щодо значної кількості 
проблем у сфері історії становлення та розви-
тку ансамблевого тромбонового виконавства. 
Дана стаття присвячена вивченню цієї проблеми 
у контексті загального українського мистецтва 
гри на духових інструментах. Робота виконана за 
планом НДР Київського Національного універси-
тету культури та мистецтв.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На 
сучасному етапі наукових досліджень генези роз-
витку тромбонового мистецтва й досі актуаль-
ними та маловивченими залишаються питання 
розгляду тромбона як ансамблевого інструмента 
Досліджуючи динаміку становлення тромбона як 
ансамблевого інструмента, виникає потреба про-
стежити роль цього інструмента в ансамблях на 
різних історичних етапах для встановлення про-
відних закономірностей функціонування різнома-
нітних ансамблевих складів та визначення в них 
ролі тромбона як ансамблевого інструмента.

У провідних роботах з інструментознавства 
(Д. Рогаль-Левицький, Г. Благодатов, А. Пеприк, 
А. Модр, К Закс), в працях дослідників історії 
та теорії духових інструментів (С. Левін, Ю. Усов, 
В. Менке, В. Сумеркін), а також вітчизняних до-
слідників (В. Апатського, В. Богданова, Ф. Кри-
жанівського Я. Садівського, С. Горового) висвітлю-
ється історична перспектива розвитку тромбона. 
При цьому тромбон фігурує, принагідно, і як ан-
самблевий інструмент, проте, дана інформація, як 
правило, є додатковою, а основне навантаження 
припадає або на солюючі виразові можливості ін-
струмента, або на його оркестрове значення.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Водночас, в різних історичних 

джерелах музичної культури (різних епох і сти-
лів) тромбон посідає усталене місце в практиці 
інструментальної культури, насамперед як один 
з провідних ансамблевих інструментів. Крім того, 
виникає потреба встановити провідні закономір-
ності в залученні тромбона до ансамблевої прак-
тики та визначити в них роль індивідуального 
тембрового начала тромбона.

Розвиток тромбонового виконавства, форму-
вання виконавських шкіл в Україні досліджує 
Г. Марценюк, еволюцію українського концерту, 
основні жанрово-стильові тенденції – Ф. Кри-
жанівський. О. Федорков проаналізував україн-
ський ансамбль тромбонів у контексті світового 
музичного мистецтва. Водночас, питання форму-
вання та проблеми розвитку ансамблевого тром-
бонового виконавства потребують подальшого 
вивчення як в історичному, так і в методологіч-
ному аспектах. Відтак, вважаємо актуальним ви-
світлити й окреслити проблеми цього досліджен-
ня, оскільки існує науковий запит на системне 
осмислення процесів розвитку тромбонового ви-
конавства в Україні.

Мета і завдання статті. Актуальність теми ви-
значила її мету – дослідити динаміку становлен-
ня тромбона як ансамблевого інструмента та ви-
значити роль індивідуального тембрового начала 
тромбона. Досягнення поставленої мети потребує 
вирішення наступних завдань – стисло розгляну-
ти історію створення духових інструментів; вста-
новити провідні закономірності функціонування 
різноманітних ансамблевих складів та визначити 
в них роль тромбона як ансамблевого інструмента; 
у хронологічно-історичному аспекті дослідити ви-
токи становлення ансамблевого тромбонового ви-
конавства; узагальнити результати пошуків і пер-
спективи подальшого розвитку в цьому напрямку.

Виклад основного матеріалу. Зародження 
і формування духового ансамблевого виконав-
ства глибоко сягає своїм корінням в історичне 
минуле, у масову музично-виконавську практи-
ку. Воно сформувалося, перш за все, під впли-
вом значної кількості історико-еволюційних і со-
ціально-художніх факторів, які віддзеркалюють 
об’єктивний процес поступального розвитку ци-
вілізації, духовної і художньої культури, форму-
вання художнього мислення, вдосконалення ви-
дів, форм і засобів музичного виконавства.

Перш, ніж розглянути проблеми формування 
ансамблевого виконавства, доречно згадати істо-
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рію створення духових музичних інструментів – 
як історію людської винахідливості, культури 
людського духу, еволюції естетичних уявлень 
та прояву творчих сил.

З’явившись в період первісно-общинного ладу, 
духові інструменти згодом посіли важливе міс-
це в культурному житті Стародавнього Єгипту, 
Греції та Риму. Саме у стародавньому світі були 
створені всі прототипи сучасного духового інстру-
ментарію, зародилися початкові форми сольного 
й ансамблевого виконавства. Музика була присут-
ня у всіх сферах державного і побутового життя 
Вавілону, Індії, Китаю Вона звучала в культових 
обрядах, різних церемоніях та святах.

У складній ієрархії суспільства музикантам-
інструменталістам відводилося почесне місце 
після вельмож та царів. У Стародавньому Єгип-
ті відомі співаки, виконавці, керівники ансамблів 
вважалися родичами фараона. Конфуціаство – 
провідна ідейно-філософська течія раннього Ки-
таю, розглядало музикантів з точки зору їх 
впливу на побут та звичаї країни, як могутній 
засіб виховання людини. У Стародавній Греції 
визнавали, що музика магічно діє на технічний 
і фізіологічний стан людини, а побудова всесвіту 
випливає з якості музики.

Історія винаходу та еволюція розвитку духо-
вих інструментів досить повно досліджувалася 
вченими-органолагами С. Вірдунгом, М. Агрі-
колою, М. Преторіусом, Г. Ріманом, К. Заксом, 
Д. Рогаль-Левицьким, В. Сумеркіним, Ю Усовим, 
В. Апатським, В. Богдановим, В. Посвалюком, 
П. Крулем та ін. На думку більшості вчених ду-
хові інструменти – найдавніший вид музичного 
інструментарію, який прийшов у середні віки 
з античності. У процесі розвитку і становлення 
середньовічної західної цивілізації сфера засто-
сування духових інструментів значно розширю-
ється. Серед перших духових інструментів се-
редньовіччя були роги. В той же час, технічна 
недосконалість призвела до заміни їх у сигналь-
ній практиці на труби.

Відтак, до духових інструментів періоду се-
редньовіччя вчені-органологи відносять флейту, 
(поздовжню та поперечну), трубу, тромбон, ріг – 
попередника валторни, корнет (цинк), свиріль, 
а також інструменти з подвійною тростиною – 
шалмей (попередник гобоя), поммер і бомбарда 
(попередник фагота).

На зміну численним застарілим типам інстру-
ментів в подальшому з’являлися більш доскона-
лі, що увібрали у себе кращі властивості своїх 
попередників. Обидва ці явища взаємопов’язані 
та виступали складниками одного процесу, спі-
віснували і нерідко перепліталися один з одним. 
Так, бомбарди і поммери, ще протягом тривало-
го часу побутували поряд з фаготами, шалмеї – 
з гобоями; водночас утвердження поперечних 
флейт майже не збіднювало популярності продо-
вгуватих флейт. Розподілення на межі ХІІІ ст. сі-
мейства труб на високі (дискантові) й низькі (ба-
сові) спонукало до створення в середині XV ст. 
першого хроматичного духового інструмента – 
тромбона. До цього періоду під назвою тромбон 
(букцина, сакбут) розумілися ті чи інші різнови-
ди басових труб, у тому числі кулісної труби.

«Наприкінці XVІІІ ст., – зазначає дослідник 
І. Гишка, – «був винайдений механізм (голосова 

машина) який на початку ХІХ ст. дозволив пере-
творити натуральну трубу на хроматичну» [1, 13].

Наприкінці ХІХ ст. зі всього різноманіт-
тя труб використовувалися труби строїв B, C, 
Es contralto. Водночас, сопранова труба отрима-
ла найбільш широке застосування. Родина труб 
представлена своїми різновидами, які досить 
рідко використовуються у виконавській практи-
ці: мала (пікколо), альтова і басова.

Одним з популярним духових інструментів 
є валторна (від нім. Waldhorn, Horn), яка була 
створена в Німеччині під назвою «німецький ріг», 
або «лісний ріг». Інструмент походив від мис-
ливського рога, на якому можна було виконува-
ти 16-17 натуральних звуків. У 1814 р. німецькі 
майстри Ф. Блюмель і Г. Штельцель сконструю-
вали валторну з двома вентилями, а в подальшо-
му – 1830 року виготовлений механізм із трьох 
вентилів (постійна система додаткових трубок), 
яка дозволила отримати на валторні рівнозвучну 
хроматичну гаму.

Розглядаючи історію створення духових ін-
струментів слід стисло надати інформацію щодо 
туби, яка у групі мідних духових інструментів 
є найнижчою за звучанням. Безпосередніми по-
передниками туби були предстаиники низько-
теситурного регістру – серпент (фр. Serpent – 
змія), винайдений у Франції 1590 року і офіклеїд 
(грец. Ophis – змієподібний), винахід якого від-
носиться до 1790 року (запатентований фран-
цузьким музичним майстром Ж. Асте 1817 року). 
В подальшому – 1890 року музичним майстром 
Ч. Клонном був створений мідний духовий ін-
струмент басового звучання – сузафон.

Отже, внаслідок стислого аналізу історичних 
даних щодо створення і розвитку духових ін-
струментів ми дійшли висновку, що історія їх 
тісно пов’язана з розвитком суспільства та його 
культурної сфери. Музикознавець Б. Струве, 
досліджуючи історію музичних інструментів 
дійшов висновку що «…має розглядатися в ціліс-
ності з музично-художньою практикою... стрій 
музичних інструментів, сила і якість звука, 
тембр, мелодійні, гармонійні і поліфонічні мож-
ливості його мають відповідати тим задачам, що 
характерні для того або іншого періоду розвитку 
музичної культури … тільки еволюція самої му-
зичної культури вирішує історичний шлях ін-
струмента – його зародження, життя і смерть» 
[2, с. 32-33]. Таким чином, процес еволюції му-
зичного інструментарію здійснюється відповід-
но до зростання творчих вимог епохи і, в ре-
шті решт, стає невід’ємною частиною розвитку 
суспільства в цілому. Як зазначає Б. Асафьєв: 
«…еволюція конструкції музичних інструмен-
тів визначається не внутрішніми «іманентними» 
причинами, а змінами історико-естетичного по-
рядку – еволюцією музичної творчості в її со-
ціально-історичній обумовленості» [3, с. 6]. Це 
твердження має безпосереднє відношення як до 
еволюції музичних інструментів, їх становлення 
і розвитку, так і до історії духового ансамблево-
го виконавства.

Історичний період ансамблевого і сольного ви-
конавства можна умовно поділити на три етапи:

І етап – ХV – XVII ст. – період формування 
та розвитку сольного й ансамблевого тромбоно-
вого виконавства;
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ІІ етап – ХV – ХХ ст. – період формування 
світських і сакральних функцій ансамблево-ор-
кестрового тромбонового мистецтва;

ІІІ етап – ХХ – початок ХХІ ст. – період 
розквіту вітчизняного ансамблево-оркестрового 
та сольного виконавства.

Протягом багатьох століть розвиток профе-
сійної музики Західної Європи незмінно концен-
трувався навколо католицької церкви. «Багато-
тисячні кадри музикантів – регентів, співаків, 
композиторів, – пише В. Конен, – формувалися 
під безпосереднім наглядом церкви, у нерозрив-
ному зв’язку з музикою богослужіння, під найпо-
тужнішим, безупинним впливом естетики католі-
цизму. Жодна з інших сфер музичної діяльності 
цілої тисячолітньої епохи не могла суперечити 
з нею в цьому відношенні» [4, с. 44].

В епоху середньовіччя розвиток інструмен-
тального виконавства обмежувався духовен-
ством, переважно культивувався побутовими 
формами музикування.

Значні зміни в Західній Європі у цій галузі 
пов’язані з епохою Відродження, зокрема збіль-
шенням нових форм світського життя, вивіль-
ненням професійної музики з під впливу церкви. 
У XV ст. активно формується родина духових 
інструментів, закріплюється практика виконав-
ства вокальних поліфонічних творів інструмен-
тальними складами, музичні інструменти мають 
відповідати діапазонам голосів. Саме тоді вини-
кають різні за розміром однорідні інструменти, 
звукоряди яких відрізнялися на певний інтервал 
та відповідали звукам людських голосів – сопра-
но, альт, тенор, бас. Відтак, поява упорядкованих 
родин інструментів знаменувала нову ступінь 
розвитку духового інструментарію.

В добу Відродження розпочинається процес 
взаємозбагачення церковної та світської музики. 
В галузі інструментальної музики формуються 
і набувають поширення різні вокально-інстру-
ментальні ансамблі, учасниками яких стають 
і різні тромбони. Відомо, що вже у XV – XVІ ст. 
тромбон застосовувався в інструментальних ка-
пелах при церковних хорах, де тромбоністи, за-
звичай, розташовувалися на хорах і соборних 
баштах і дублювали звучання чоловічого хору. 
Як зазначає О. Федорков: «…однією з причин, за 
якими церква дозволила тромбону брати участь 
у церковних службах, полягала у його спромож-
ності виконувати чотири півтони (F, E, Es, D) 
що належить до середнього регістру діапазону 
інструмента, для підтримки хорових партій» 
[5, с. 18]. В ті часи інструментальна музика була 
досить популярною. Вона звучала на вулицях під 
час народних гулянь, на карнавалах, в урочистих 
процесіях, під час свят тощо. У XVІ ст. духове 
ансамблеве виконавство досягло значного розкві-
ту і поширилось навіть серед жінок. Так, у ро-
боті італійського теоретика Ерколе Боттрігарі  
(1531-1612) «Дезідеріо або Про виконання на різ-
них музичних інструментах» збереглися унікаль-
ні свідчення про високу професійну ансамблеву 
культуру та активне концертне життя у Ферарі. 
Боттрігарі наводить приклад ансамблю жіночого 
монастиря св. Вітта та його склад: корнети, тру-
би, тромбони, скрипки, віоли, бастарди, подвійні 
арфи, лютні, волинки, флейти, чембало і голоси» 
[6, с. 540-543].

Як зазначає І. Барсова: «при дворах європей-
ських королів у XV – XVІ ст. існували інстру-
ментальні ансамблі, які створювалися для різних 
забав. Так, у 1454 р. в Ліллі при дворі Филипа До-
брого відбувався знаменитий «фазанний банкет», 
де під час вечері присутнім був запропонований 
гігантський «паштет» усередині якого розташува-
лись двадцять вісім музикантів, які дуже добре 
грали в ансамблі на різних інструментах» [7, с. 9].

«Під час урочистого виїзду королеви Кіпра 
у Венеції, – зазначає Г. Благодатов, – грав ор-
кестр, розділений на дві групи, в першій, що 
складалася з 24 музикантів, були використані 
лютні, віоли, і ударні; в другій – з 10 музикан-
тів – тромбони та флейти» [8, с. 12].

В епоху Ренесансу продовжується розвиток 
цехової музики, започаткованої у середньовіччі, 
а впродовж Рененсансу музичні цехи утворилися 
практично по всій Європі. До речі, всі музиканти 
того часу володіли грою на кількох інструментах, 
адже один ансамблевий склад грав у корчмі, а ін-
ший, переважно труби з тромбонами – у церкві; 
інший на міських церемоніях. «Так французька 
кампанія з виготовлення капелюхів, – пише Бла-
годатов, – у зв’язку з святом св. Михайла уклала 
у 1560 р. контракт з десятьма музикантами, які 
були зобов’язані грати на корнетах і скрипках, 
якщо не буде дощу, і на флейтах і тромбонах – 
якщо буде дощ» [8. c. 11].

Як зазначає дослідник А. Комар: «…саме 
в епоху Високого Ренесансу в Італії духове мис-
тецтво значно переважало позиції інших ін-
струментів. У Венеції та Болоньї, виготовлялися 
інструменти, виховувалися цілі школи духови-
ків-віртуозів, їх слава була настільки великою, 
що французькі королі Франциск І і Генріх ІІ 
утримували при своїх дворах італійських труба-
чів-віртуозів, гра яких прикрашала виступи при-
дворних ансамблів. Щодо венеційської культури 
епохи Ренесансу, то навіть в центральному храмі 
св. Марка – одному з найбільших храмів Італії – 
активно використовувалися музичні інструменти 
поряд з багатохоровою вокально-поліфонічною 
музикою» [9, с. 147].

Значна роль у розвитку камерно-інструмен-
тальної культури належить двом італійським 
композиторам другої половини XVІ ст. Андреа 
Габріелі (1510-1586) та його небожу Джовані 
Габріелі (1557-1612) – творцям величного мо-
нументального стилю венеціанської поліфоніч-
ної школи. Саме завдяки досягненням хорової 
поліфонії вони ще долучили інструментальну 
музику, створивши таким чином новий тип ан-
самблево-оркестрової фактури. «Так, ансамб-
лева техніка, – пише А. Комар, – збагачується 
у Дж. Габріелі такими засобами, як зіставлення, 
чергування комбінування окремих груп і сольних 
партій, відрізняється різноманітністю виразових 
ефектів, які кожен інструмент виявляє не лише 
в плані індивідуальних можливостей, але й че-
рез взаємодоповнення. Колористика, багатство 
барв та розмаїття їх переливів перегукується 
з яскравим письмом венеціанських художників 
доби Високого Ренесансу» [9, с. 154].

Саме Дж. Габріелі, – пише Ю. Усов, – починає 
виписувати інструментальні партії в своїх творах 
для корнетів, тромбонів та інших духових інстру-
ментів» [10, с. 15]. Склад ансамблю Дж. Габріелі 
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дуже різноманітний; він включає корнети (цинки), 
тромбони, скрипки, віоли та фаготи. Композитор 
включає всі ці інструменти за існуючою на той 
час системою. Так, корнети виконують завжди 
верхній регістр, більш рухливий сопрановий го-
лос; струнні – середні голоси; тромбони – партії 
в діапазоні чоловічих голосів; фаготи – завжди 
тільки баси. Вибір інструмента залежав не лише 
від авторського бажання чи відповідних техніч-
них завдань (тобто, діапазон, ключ, лад), але й був 
продиктований певними естетичними засадами 
того часу. «Так, в театральній, камерній, церков-
ній музиці, – пише А Комар, – були чітко визна-
чені функції окремих інструментів: рекордери – 
пастералі та духовна музика; шалмеї – похоронна 
музика; тромбони – явища надприродного харак-
теру; труби і літаври – благородна королівська 
музика; корнети – аристократична; флейти і ба-
рабани – військова» [9, с. 153].

Вивчення історичних джерел щодо станов-
лення і розвитку тромбонового ансамблевого ви-
конавства як специфічного явища музично-вико-
навської практики свідчить, що його формування 
співпадає з початком виникнення ансамблевої 
культури музикування Західної Європи. Саме 
у цей час стають популярними і набувають зна-
чного поширення різні вокально-інструментальні 
ансамблі, учасниками яких стають і тромбони. 
Найперші випадки застосування їх в ансамблі 
з іншими інструментами належать до початку 
XV століття у творах А. Романі й Г. Допре, де 
тромбони, що мали хроматичний звукоряд, ви-
конували партії тенора і контр-тенора, а смичко-
ві інструменти дублювали інші голоси. У першій 
половині XVI століття з’являється жанр мадри-
гала, виконання якого супроводжувалося аком-
панементом віол, арф, флейт і тромбонів. По-
чинаючи з ХV ст., достатньо частим учасником 
інструментальних ансамблів стає тромбон. Зо-
браження ансамблів з участю тромбона є серед 
художніх пам’яток ХV – ХV ст.

Італійський композитор Дж. Габріелі (1557-
1612), органіст собору Св. Марка у Венеції, 
у своїх творах активно використовує тромбони, 
які не тільки дублюють партії хору у діапазоні 
чоловічих голосів, а виступають також самостійно 
і об’єднуються у комбінації з іншими інструмен-
тами. Учень Дж. Габріелі німецький композитор 
Г. Шютц (1585-1672) сміливіше використовує тром-
бони, об’єднуючи їх з хоровими голосами, приді-
ляючи при цьому увагу специфічним особливостям 
інструмента і широко використовуючи їх канти-
ленні якості. У манері близькій до свого вчителя 
Дж. Габріелі Г. Шютц написав духовий концерт 
«Christ ist erstanden», де чудовий барвистий ефект 
створюється за рахунок протиставляння хору з чо-
тирьох тромбонів хорові віол. У його творі «Духовні 
симфонії» принцип розвитку музики заснований 
на груповому кон-цертуванні таких інструментів, 
як флейти, цинки (корнети), фаготи і тромбони, які 
не просто супроводжують спів, але й змагаються 
між собою доповнюючи, збагачуючи твір інстру-
ментально-тембровим забарвленням. «Майстер-
ність виконавців-тромбоністів того часу, – зазна-
чає Ф. Крижанівський, – значно підвищилась, що 
підтверджує вивчення і аналіз партитур Г. Шют-
ца: в його творах, поряд з солістом-вокалістом, 
з’являється і солюючий тромбон» [11, с. 18].

Відомо, що у ХVІІ столітті тромбони традицій-
но трактувалися, головним чином, як м’які ліричні 
інструменти вокальних або камерних ансамблів. 
Принципово новий підхід до розуміння сутності 
і художніх достоїнств духових інструментів, зо-
крема тромбона, запропонував і розвинув у своїй 
творчості італійський композитор К. Монтеверді 
(1567-1643). У своїх творах композитор викорис-
товує тромбон не тільки для підтримки хорових 
партій, а й для збагачення колористики звучан-
ня. Так, «…у ІІІ дії опери «Орфео» для втілення 
картини пекла композитор використовує звучан-
ня п’яти тромбонів і двох цинків. Застрашливий 
колорит цієї сцени відтворюється, в основному, 
тромбонами, відкриваючи протилежну сторону 
його тембру – похмурість і погрозливу прихова-
ність» [12, с. 83].

XVIІ ст. стало періодом подальшого розви-
тку камерного ансамблю духових інструментів, 
що характеризувалось появою значної кількості 
творів для ансамблів, в тому числі з використан-
ням тромбона. До таких зразків належать твори 
німецьких композиторів Г. Шпеєра (1636-1707), 
М. Векмана (1621-1674), італійського – Л. Ві-
адани (1564-1645) і австрійського композитора 
А. Шмельцера (1623-1680).

Історичний процес становлення ансамблю 
тромбонів як своєрідного виконавського складу 
слід розглядати в контексті західноєвропейської 
композиторської творчості. Ствердження ансамб-
лево-тромбонових форм музикування в концерт-
но-виконавській та композиторській практиці – 
прикмета межі Середньовіччя та Відродження, 
своєрідний підсумок процесів, притаманних 
мистецтву Ars Nova. Тромбон використовувався 
в усіх існуючих жанрах – від танцю до зразків 
вокальної лірики і релігійної драми.

Справжнім досягненням Ренесансу було по-
ширення. використання ансамблю тромбонів. 
Якщо раніше тромбони були ознакою лише світ-
ської культури, то з часом вони стають принадою 
церковної служби завдяки виразності, сили зву-
чання та тембровій спорідненості з вокальними 
голосами. Незважаючи на те, що ансамбль тром-
бонів в ті часи ще не мав самостійного значення 
і лише підтримував вокальні голоси, однак він 
успадкував індивідвуальний тембровий чинник 
від співочих голосів. Цьому сприяло остаточне 
формування сімейства тромбонів (сопрано, альт, 
тенор, бас) на початку XVII ст. та поява перших 
творів для цього виконавського складу. Першим 
історичним зразком участі ансамблю тромбо-
нів (квартету у театральній практиці, зазначає 
Е. Хіллс: «була фінальна дія комедії Л. Строцці 
(1518 р.), «…де тромбони моделювали мистецьки 
й солодко» [13, с. 44].

«Спільним звучанням тромбонів та віол в ін-
термедії з «Le Pelegrina» (1589); вокальний квін-
тет виконував «Missire habitor» у супроводі 
тромбонів та віол. У флорентійській інтермедії 
ансамбль тромбонів (найчастіше квартет) ствер-
джувався як важлива темброва складова інстру-
ментальної концепції» [5, с. 23].

Як зазначає О. Федорков «перший в істо-
рії квартет, спеціально створений для ансамб-
лю тромбонів належить композитору Б. Марині 
«Канцона» для квартету тромбонів (ор. 8 № 3) 
Учень К. Монтеверді, удосконалюючи стиль сво-
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го вчителя, використовує в квартеті принцип 
чергування гомофонних й контропунктичних 
розділів» [5, с. 33].

Г. Рейхе (1667-1734) – відомий трубач-вірту-
оз бахівської епохи – у 1696 р. створив збірник 
Qvatricinia з 24 «Баштових сонат» для корнета 
та трьох тромбонів. Тут проявляються традиції 
баштової музики, де тромбон демонструє яскра-
вий мелодизм й «фанфарний стиль». До речі, 
«фанфарний стиль» в сонатах Г. Рейхе відобра-
жає чіткий принцип письма доби Бароко для ду-
хових інструментів.

Таким чином, XV – XVII ст. є періодом пере-
дісторії ансамблево-тромбонового мистецтва, яке 
пройшло шлях від участі в неоднорідних ансамб-
лях до виникнення однорідного ансамблю тром-
бонів. Водночас, сприйняття інструментально-ін-
дивідуального тромбонового тембру, як одного із 
засобів вираження, стало одним з головних фак-
торів використання тромбона в музичній практи-
ці з урахуванням своєрідності та різноманіттям 
сематичних функцій тромбона.

Відтак, визначаються культурно-історич-
ні передумови поступового зростання компози-
торського інтересу до інструмента, що дозво-
ляють пояснити його затребуваність у культурі  
XVI – ХХ ст., а також у сучасній музиці.

У ХVІІІ ст. основною сферою використання 
тромбонів залишалася баштова і церковна музи-
ка. Досить часто їх включали до складу оркестру 
опер, ораторій та мес. Ансамбль тромбонів того 
часу застосовувався як в суто інструментальній, 
вокально-хоровій і театрально-драматичній му-
зиці. Поряд з новаторськими рисами очевидним 
було тяжіння митців Просвітництва до розвитку 
ансамблево-тромбонових традицій ренесансно-
барокової доби, зокрема, театральних. В подаль-
шому, тобто протягом ХVІІІ – ХІХ ст. ансамбль 
тромбонів хоч і користувався попитом, однак не 
досяг того значного статусу, який мав у добу Ре-
несансу та раннього бароко. З творів, що були 
створені романтичний період слід згадати «Релі-
гіозний марш» композитора С. Неукомма; «Егу-
але» для трьох тромбонів А. Брукнера; «Тріо» 
для тромбонів Ф. Берра; «Анданте для квартету 
тромбонів Ж. Кохана.

Висновки. Отже, досліджуючи динаміку ста-
новлення тромбона як ансамблевого інструмента 
на різних історичних етапах було встановлено 
наступне:

• внаслідок стислого аналізу історичних да-
них щодо створення і розвитку духових інстру-
ментів ми дійшли висновку, що історія їх тісно 
пов’язана з розвитком суспільства та його куль-
турної сфери;

• розподілення на межі ХІІІ ст. сімейства
труб на високі (дискантові) й низькі (басові) спо-
нукало до створення в середині XV ст. Першого 
хроматичного духового інструмента – тромбона;

• формування у XV ст. родини духових ін-
струментів, відповідали звукам людських голо-
сів (сопрано, альт, тенор, бас), знаменувала нову 
ступінь розвитку духового, в тому числі й тром-
бонового інструментарію;

• виявлено, що епоха Ренесансу позначається
еволютивними процесами – розвиваються й пе-
реживають стадію формування й самі інструмен-
ти і способи їх поєднання в ансамблевому складі;

• визначальним фактором формування сімей-
ства тромбонів стала темброва спорідненість з во-
кальними голосами, що в подальшому сприяло по-
яві творів безпосередньо для ансамблю тромбонів;

• сприйняття інструментального індивідуаль-
ного тромбонового тембру, як одного із засобів 
вираження, стало одним з головних факторів 
його використання в музичній практиці з ураху-
ванням своєрідності та різноманіттям семантич-
них функцій тромбона.

• Таким чином, XV – XVІІІ ст. є періодом пере-
дісторії ансамблевого тромбоновсого мистецтва, яке 
пройшло шлях від участі в неоднорідних ансамб-
лях до виникнення однорідного ансамблю тромбо-
нів. Підсумовуючи викладене, слід зазначити, що 
ансамбль тромбонів ХХІ ст. не тільки зберіг ті ви-
разні функції (сигнальна, ритуальна, фестивальна, 
сакральна) що були відомі ще з XV ст., але й зна-
чно розширив свій жанровий простір.

Перспективи подальших досліджень. Дане 
дослідження не вичерпує всіх проблем, що були 
викладені в матеріалі, а потребує подальших по-
шуків, на розкриття яких будуть спрямовані на-
ступні кроки дослідження.
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ОБЩЕИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ 
АНСАМБЛЕВОГО ТРОМБОНОВОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА

Аннотация
Исследована история изобретения и эволюция развития духовых инструментов. В хронологично-исто-
рическом аспекте проанализированы истоки становления и развития ансамблевого тромбонового ис-
полнительства. Установлены ведущие закономерности функционирования различных ансамблевых 
составов с привлечением тромбона. Определена роль индивидуального тембрового начала как одного 
из главных факторов его использования в музыкальной практике. Рассмотрен исторический процесс 
становления ансамбля тромбонов в контексте западноевропейского композиторского творчества.
Ключевые слова: духовые инструменты, тромбон, ансамблевое тромбоновое исполнительство, ансам-
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GENERAL HISTORICAL ASPECTS OF THE DEVELOPMENT 
OF THE ENSEMBLE TROMBONE PERFORMANCE

Summary
This article studies the history of the invention and evolution of the wind instruments. It analyzes the 
beginnings of the establishing and development of the ensemble trombone performance in the chronological 
and historical aspects. It determines the leading patterns of functioning of various ensemble complements 
engaging trombone of various periods and styles. The article defines the role of individual timbral beginning 
of trombone as one of the main factors of its usage in musical practice. It considers the historical process 
of establishing of trombone ensemble within the framework of the West European composer’s creativity.
Keywords: wind instruments, trombone, ensemble trombone performance, ensemble complement, 
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