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мідні дуХові інструменти в украЇнському музиЧному просторі
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відокремлений підрозділ «миколаївська філія 

київського національного університету культури і мистецтв»

в статті окреслюються основні етапи історії функціонування мідних духових інструментів на території 
україни. зазначено, що формування національної школи гри на мідних духових інструментах відбуваєть-
ся починаючи з XiX століття, яке супроводжується виникненням професійної музичної освіти, появою 
активного концертного життя в українському суспільстві. завдяки діяльності українських композиторів 
здійснюється формування репертуару, призначеного для духового виконавства. Підкреслено, що одним 
з провідних жанрів, який дозволяє продемонструвати багатство виразних та технічних можливостей ін-
струменту є концерт. різноманітні форми концертного жанру в творчості сучасних українських компози-
торів є свідченням високопрофесійного рівня виконавства на мідних духових інструментах.
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Постановка проблеми. Базовою вимогою 
при вивченні будь-якої проблематики 

є аналіз її витоків. дослідження специфіки пози-
ціонування мідних духових інструментів в кон-
тексті української культури пов’язане з поетап-
ним аналізом їх місця та ролі в вітчизняному 
просторі. дана проблема передбачає акцентуацію 
шляхів розвитку виконавських складів, виник-
нення творів, особливостей трактування в них 
інструментів. відповідно, дослідження вітчизня-
ного простору та специфіки звернення у ньому 
до духових мідних інструментів є актуальним за-
вданням, яке сприятиме розумінню їх позиціону-
вання та значення для сьогодення. 

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
в сучасному музикознавстві наявні дві тенден-
ції дослідження духових інструментів. Перша 
представлена в працях в. Богданова, о. лева-
шева, г. марценюк, які концентруються навколо 
проблеми походження інструментарію, виконав-
ських шкіл та традицій. друга група робіт –  
це статті л. макаренко, і. Палійчук та С. Сві-
рідової, в яких приділено увагу аналізу творів 
українських композиторів, призначених для ви-
конання мідними духовими інструментами. 

виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. духове виконавство було 
предметом масштабних досліджень вітчизняних 
авторів, проте інтерес до мідного духового ін-
струментарію є значно меншим. внаслідок досить 
широкого кола питань, які наявні у вітчизняній 
мистецтвознавчій думці, необхідна розробка, де 
було б окреслено загальні тенденції розвитку 
традиції вітчизняного духового виконавства на 
мідних інструментах, що сприятиме формуванню 
уявлення про її перспективні напрямки.

формулювання цілей статті. метою статті 
є аналіз специфіки позиціонування мідних духо-
вих інструментів у вітчизняній традиції та роз-
криття особливостей їх трактування.

виклад основного матеріалу дослідження. 
Сучасна практика гри на мідних духових інстру-
ментах демонструє високий рівень виконавської 
майстерності. історія формування професійного 
виконавства нерозривно пов’язана з поступови-
ми модифікаціями інструментів, які призвели їх 
до сучасних технічних та виразних можливостей. 
окрім цього становлення виконавської школи 

неможливе без відкриття навчальних закладів, 
де б здійснювалась підготовка кадрів. наявність 
усіх цих факторів знаходиться у тісній взаємодії 
з композиторською творчістю, адже поява тво-
рів вимагає наявність виконавців, і стимулює ви-
никнення інтересу до певного інструменту. разом 
з тим, за наявності виконавців з’являється по-
треба у репертуарі, яка й задовольняється ком-
позиторською школою.

розглянемо історичні етапи використання 
мідних духових інструментів в контексті історії 
української музичної культури. зазначимо, що 
хоча на території сучасної україни перші духові 
інструменти з’являються ще за доби первісності, 
вони були переважно вироблені з кісток, дереви-
ни, тобто скоріше є пращурами дерев’яної духо-
вої групи. Серед духових інструментів, які можна 
вважати попередниками сучасних мідних можна 
вважати труби. їх використання у вітчизняному 
просторі пов’язане з рядом функцій, адже вони 
використовувались у військовій музиці, у похо-
вальних процесіях, під час свят. традиція звер-
нення до труб була зумовлена впливом грецької 
культури, який здійснювався у грецьких колоні-
ях, розташованих на території сучасної україни. 
в. Богданов відмічає, що на фресці пантікапей-
ської катакомби (сучасна керч) було змальовано 
музикантів, що грали на духових інструментах. 
«на ній зображені музиканти, що складають дві 
групи: мішаний ансамбль – дві труби та флейта 
Пана і хор трубачів – двічі по чотири труби. оби-
дві групи трубачів є учасниками однієї похорон-
ної процесії. з цього можна зробити висновок, що 
музиканти тих часів брали важливу участь у по-
хоронних обрядах, а однорідний склад з чоти-
рьох труб являв злагоджений гармонічний хор» 
[1, с. 23].

наступний етап розвитку вітчизняної прак-
тики на мідних духових інструментах наявний 
в мистецтві київської русі. з прийняттям хрис-
тиянства відбувається певне переосмислення 
ролі музичних інструментів, які починають на-
ділятися різними якісними оцінками, сприяючи 
тому, що деякі з них сприймаються як ті, що 
несуть гріховне начало. Проте труби зберігають 
своє панівне значення в музичній практиці, адже 
віднаходять застосування у військовій музиці. 
крім цього поширеними є турецькі роги, які ви-
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конували сигнальну функцію. у християнському 
трактаті Xi століття підкреслюється застосуван-
ня труб у військовій музиці, які при цьому не на-
діляються негативним значенням, на відміну від 
струнно-щипкових інструментів та дерев’яних 
духових. «як труба збирає воїнів, молитва ж, 
що твориться, збирає янголів божих, так сопели 
та гуслі збирають навколо себе безсоромних бі-
сів» [2, с. 19].

істотні зміни, пов’язані з поступовим розши-
ренням видів духових натуральних інструментів 
починають проявлятися, починаючи з XV століт-
тя. в цей час наявними є абсолютно різні форми 
музикування, пов’язані з різними сферами жит-
тя суспільства. По-перше, наявна народна музи-
ка, в якій використовувалось багато інструментів, 
причому в різних регіонах були наявні як досить 
подібні за конструкцією та виконавськими мож-
ливостями, так і унікальні. По-друге, з XV століт-
тя відбувається виникнення різноманітних учбо-
вих закладів, насамперед колегіумів та шкіл, де 
серед інших навчальних дисциплін буде приді-
лятися увага й музичному вихованню. По-третє, 
формується військова музика при козацьких пол-
ках. за свідченнями науковців, на лівобережній 
україні полкова музика була частиною церемо-
ніалів. При полках було від 6 до 9 виконавців, се-
ред обов’язкових учасників були духові та ударні 
інструменти. так кількість трубачів та сурмачів 
у полкових оркестрах коливалась від 5 до 1, що 
пояснювалось відсутністю потрібної кількості му-
зикантів. Серед інструментів, які використову-
вались у полковій музиці, більш привілейоване 
становище було у трубачів. в. Богданов зазначає 
це у своїй монографії «історія духового музич-
ного мистецтва україни»: «Протягом своєї бага-
товікової історії труба мала широке застосуван-
ня в повсякденному житті людей, в тому числі 
й військовому, завдяки своєму сильному, яскра-
вому й величному характеру звучання. ця осо-
бливість, безумовно, й визначила її привілейоване 
становище, а також повсюдне побутування у пол-
кових оркестрах українського козацтва» [1, с. 86].  
з XViii століття у військових оркестрах почина-
ють використовуватися не лише натуральні тру-
би, але й натуральні валторни. це поступове вхо-
дження мідних духових інструментів у музичний 
простір україни було свідченням впливу західно-
європейської культури.

окрім вищезгаданих напрямків, де були за-
діяні мідні духові інструменти, можна згадати 
також і невеликі оркестри, що існували при ма-
гістратах. Певна активізація музичного життя 
впливає на виникнення інтересу до більш світ-
ського музикування. репертуаром більшості ду-
хових оркестрів виступали обробки народних 
пісень, твори західних композиторів або музика 
більш прикладного характеру – побутові танці.

Починаючи з другої половини XViii століття 
до середини XiX століття у найбільших дворян-
ських маєтках виникають рогові оркестри. «ро-
сійський кріпосний роговий оркестр веде своє 
походження від тих самих мисливських рогів, 
що й сучасна нам валторна. Спочатку мислив-
ські роги виготовлялися із звичайних рогів тва-
рин (звідси назва «ріг»), згодом їх почали робити 
з міді. обидва різновиди мисливського рогу засто-
совувалися у парфорсному (псовому) полюванні, 

де звуками їх користувалися як музичними сиг-
налами» [1, с. 123]. рогові оркестри нараховували 
багато виконавців, адже кожен ріг міг видобувати 
лише один звук. відповідно, роги відрізнялися за 
своїми розмірами, звуковисотністю. хоча видо-
бувати звук було не важко, проте необхідно було 
вміти зробити це вчасно та тримати звук якомога 
довше. репертуар цих рогових оркестрів міг бути 
надзвичайно різноманітним, включати як народ-
ні танці та пісні, адаптовані для інструменталь-
ного виконавства на духових інструментах, так 
і твори професійних композиторів, здебільшого 
західноєвропейських, які характеризувалися ве-
ликим попитом та популярністю в ті часи.

з другої половини XiX століття розпочина-
ється процес формування національних шкіл, як 
композиторських, так і виконавських. з відкрит-
тям учбових закладів різних рівнів, закладають-
ся передумови для появи творів, які зможуть 
розкрити потенціал мідних духових інструментів 
в повній мірі. це високопрофесійне виконавство, 
яке сприяло становленню сучасної музичної 
практики. «значну роль в становленні і розви-
тку українського духового виконавства відігра-
ло відкриття музичних освітянських закладів, 
спочатку – шкіл, а згодом і музичних училищ, 
консерваторій в різних містах країни. все це 
створювало умови для підготовки виконавців на 
духових інструментах. діяльність відділень імрт 
в україні та керівництва музичних навчаль-
них закладів була спрямована на розширення 
оркестрових класів, поповнення симфонічних 
і оперних закладів україни їх випускниками» 
[4, с. 187]. в XiX столітті виникає ряд творів 
українських композиторів, призначених для ви-
конання симфонічним оркестром – це «україн-
ська симфонія» е. ванжури, симфонія соль мінор 
невідомого автора (в якій серед мідних духових 
інструментів використовуються сопранові тром-
бони, що було надзвичайно рідкісним для першої 
третини XiX століття) та симфонія м. калачев-
ського. наприкінці століття, після того, як наяв-
ними є сформована виконавська та композитор-
ська традиція, виникають передумови для появи 
якісно іншого музичного матеріалу, що в повній 
мірі реалізується в наступному столітті.

якщо казати про виконавську традицію, яка 
притаманна вітчизняній школі гри на мідних 
духових інструментах, то варто відзначити зна-
чний вплив на неї західноєвропейських шкіл. 
внаслідок значних культурних зв’язків та впли-
вів, зумовлених тим, що територія україни була 
частиною інших держав, існував ряд запозичень. 
на думку г. марценюк, це не стало на заваді 
формуванню національної музичної практики, а, 
скоріше, свідчило про її синтетичний характер. 
«українська виконавська школа гри на мідних 
інструментах формувалася під впливом, перш за 
все, німецької, чеської школи, вбираючи всі най-
кращі досягнення означених шкіл, а також тра-
дицій санкт-петербурзької школи, і зберігаючи 
й розвиваючи при цьому притаманні українській 
музичній культурі характерні риси й особливос-
ті» [4, с. 188].

якщо в XiX столітті відбувається в певному 
сенсі боротьба, пов’язана з утвердженням про-
фесійного рівня виконавства на мідних духових 
інструментах, XX століття надає широкі мож-
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ливості реалізації творчого потенціалу, як вико-
навцям, так і композиторам. завдяки їх творчій 
взаємодії виникає ціла низка творів українських 
композиторів, де мідним духовим інструментам 
надається провідна роль. мова йде про концерти 
для мідних духових з оркестром, які стають най-
вищою точкою можливості проявити усі виразні 
та технічні можливості соло інструменту на фоні 
оркестрового звучання. в середині XX століття 
виникають концерти, які закладають фундамент 
подальшого використання цих інструментів у ві-
тчизняній музичній практиці. «Перші взірці скла-
дових вітчизняного концерту для мідних духових 
інструментів як цілісної системи з’являються 
в 1950-1960-х роках – це трубний концерт 
Б. яровинського, концерт для труби і тромбо-
на з оркестром Є. зубцова та концерт для туби 
з оркестром і. ельгісера» [5, с. 221]. Після цих 
творів виникають твори й інших композиторів, 
де мідним духовим інструментам надається про-
відна роль – концерти м. Сильванського, Ю. Щу-
ровського, м. Бердиєва, в. гомоляки; л. коло-
дуба, о. зноско-Боровського, я. лапинського, 
м. дремлюги та о. красотова. так у о. зноско-
Боровського в 1975 році було написано камерний 
концерт для тромбона, який порівняно з іншими 
концертами композитора може вважатися більш 
мініатюрним. «головним елементом музичного 
розгортання стає виразний ритмічний фактор, а 
тематизм інструментального типу, який домінує 
над ліричними, пісенно-вокальними темами, стає 
основою подальшого розвитку. твір також на-
сичений гострими активними ритмо-інтонаціями 
швидкого стрімкого руху з опорою на широко-
інтервальні й тритонові інтонації, що пронизу-
ють низки розрізнених мотивів та фраз» [6, с. 83]. 
в 1976 році зноско-Боровський пише концерт 
для валторни з оркестром.

в 80-90-ті роки XX століття твори для мідних 
духових інструментів починають узагальнювати 
та підсумовувати здобутки, наявні в попередній 
музичній практиці. досить цікавим аспектом 
творчості сучасних українських композиторів 
є апеляція до тих традицій, які були представ-
лені в попередній вітчизняній мистецькій прак-
тиці. в творах л. колодуба, а саме в третій сюїті 
циклу «українські танці» не лише використо-
вуються фольклорні елементи, але й імітується 
звучання рогових оркестрів, на що вказує су-
часний музикознавець л. макаренко: «у танці 

№ 14 л. колодуб використав фольклор, який 
притаманний переважно для Східної україни, 
особливо це простежується у застосуванні ком-
позитором тематичного матеріалу, який близь-
кий до жанру частушок та створення тембрової 
імітації (засурдинені труби) звучання рогового 
оркестру» [3, с. 79].

відзначимо, що в умовах сьогодення виникає 
чимало творів, де мідним духовим інструментам 
відводиться провідне місце. засновані на прин-
ципах, закладених в 90-х роках, створюються 
твори синтетичного жанрового визначення, які 
мають яскраво виражене індивідуальне начало. 
«1990-і роки є кульмінацією у процесі еволюції 
всіх складових концерту для мідних духових 
інструментів і жанрової підсистеми як цілісно-
го явища зокрема, що засвідчує поява Шостої 
камерної симфонії “тривоги осінніх днів…” для 
валторни з камерним оркестром Є. Станкови-
ча, другого тромбонового концерту в. Пацери, 
“Сербського капричіо” для труби з оркестром 
о. костіна та інших» [5, с. 225]. відповідно можна 
казати, що в сучасній музичній культурі мідним 
духовим інструментам надається чільне місце.

висновки та подальші перспективи. хоча іс-
торія функціонування мідних духових інструмен-
тів на території україни є досить тривалою, про-
те формування національної школи гри на мідних 
духових інструментах відбувається починаючи 
з XiX століття. цей процес супроводжується ви-
никненням професійної музичної освіти, станов-
ленням культурного життя, появою ряду культур-
но-мистецьких заходів. здійснюється формування 
репертуару, призначеного для духового виконав-
ства. українська національна школа представлена 
плеядою композиторів, в творчості яких наявний 
широкий спектр різних творів для мідних духо-
вих інструментів. однією з нагальних проблем су-
часної виконавської діяльності на мідних духових 
інструментах є необхідність розширення репер-
туару. Попри наявність великої кількості творів 
зарубіжних та вітчизняних композиторів, перма-
нентним є прагнення до пошуку творів, які б від-
повідали внутрішньому «я» виконавця. При виборі 
твору неабияку роль відіграє його естетичний бік, 
коли захоплення певним опусом сприяє інтересу 
до нього виконавця, що може вплинути на бажан-
ня зіграти його. так само необхідним є врахування 
технічної сторони твору, яка б сприяла розвитку 
виконавської майстерності.
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меднЫе дуХовЫе инструментЫ  
в украинском музЫкальном пространстве

аннотация
в статье определяются основные этапы истории функционирования медных духовых инструментов 
на территории украины. отмечено, что формирование национальной школы игры на медных духовых 
инструментах происходит, начиная с XiX века, которое сопровождается возникновением профессио-
нального музыкального образования, появлением активной концертной жизни в украинском обществе. 
Благодаря деятельности украинских композиторов осуществляется формирование репертуара, предна-
значенного для духового исполнительства. Подчеркнуто, что одним из ведущих жанров, который позво-
ляет продемонстрировать богатство выразительных и технических возможностей инструмента является 
концерт. различные формы концертного жанра в творчестве современных украинских композиторов 
свидетельствуют о высокопрофессиональном уровне исполнительства на духовых инструментах.
ключевые слова: медные духовые, инструмент, концерт, украинская культура, произведения.
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braSS inSTrumenTS in uKrainian muSiC SpaCe

Summary
the article defines the main stages of the history of the functioning of brass instruments on the territory 
of ukraine. it is noted that the formation of the national school of playing on brass instruments has been 
taking place since the XiX century, which is accompanied by the emergence of professional musical ed-
ucation, the emergence of an active concert life in ukrainian society. thanks to the activities of ukrain-
ian composers, a repertoire designed for wind performance is being formed. it is emphasized that one of  
the leading genres that allows demonstrating the richness of the expressive and technical capabilities of 
the instrument is a concert. Various forms of concert genre in the works of contemporary ukrainian com-
posers testify to the highly professional level of performing on wind instruments.
Keywords: brass instruments, concert, ukrainian culture, works.


