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АНОТАЦІЯ 

Муєдінов Д. М. Нетрадиційні виконавські прийоми на трубі в контексті 

історико-художнього розвитку. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства 

за спеціальністю 17.00.03 «Музичне мистецтво» (02 – Культура і мистецтво). 

– Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського, 

Харків, 2017. 

Дисертація присвячена дослідженню нетрадиційних прийомів гри на 

трубі та їх розвитку в історії виконавства на духових інструментах. Сучасний 

арсенал нетрадиційних прийомів гри на трубі включає різні їх види, що 

відрізняються виражальними і технологічними особливостями виконання. 

Розглядаються загальні принципи типологічної класифікації нетрадиційних 

виконавських прийомів на трубі, які набули найбільшого застосування у 

сучасній виконавській та композиторській практиці. Весь арсенал 

нетрадиційних виконавських прийомів на трубі розділено на два основних 

види – музичного і немузичного походження. До першого виду належать 

нетрадиційні прийоми гри з музичними способами звукоутворення або 

засобами видобування звуку: 

 виконання мікроінтервалів (третьтони, чвертьтони, шестинатони, 

восьминатони і т.д.); 

 видобування гармонічних інтервалів та акордів; 

 гра на препарованому інструменті і використання різних 

пристроїв та сурдин;  

 комп'ютерні та електронно-акустичні методи обробки звуку. 

До другого виду відносяться немузичні виконавські прийоми, що 

включають видобування на інструменті або окремих його частинах ударно-

шумових ефектів, імітацію звуків природи, тварин і людини. 
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Окремим підвидом немузичних виконавських прийомів є нетрадиційна 

техніка перманентного дихання, котра забезпечує безперервність 

видихуваного потоку повітря під час гри на трубі. Даний тип дихання 

розглядається як технологічний елемент виконавського процесу. 

До підвиду немузичних відноситься також театралізація виконавського 

процесу, що включає використання циркових і танцювальних елементів та 

пантоміми із застосуванням міміки, жестикуляції й акторської гри в сольному, 

ансамблевому та оркестровому виконанні. 

Пропонована класифікація представляє основні види всього спектру 

нетрадиційних прийомів гри на трубі, котрі існують в сучасній виконавській 

практиці. 

Аналіз історії розвитку нетрадиційних виконавських прийомів на трубі 

свідчить про глибокі історичні корені їх виникнення. Протягом більше двох 

тисяч років існування нетрадиційна техніка гри постійно вдосконалювалась і 

поповнювалась новими видами. Витоки виникнення окремих нетрадиційних 

прийомів гри на духових інструментах нерозривно пов'язані з виконавською 

практикою, що існувала в Стародавній Греції, основу якої становила 

триєдність музично-поетично-танцювального мистецтва. Саме вона стала 

передумовою становлення поліартистизму, як однієї з форм 

інструментального виконавства. 

Поліартистичне мистецтво середньовічних музикантів, в порівнянні з 

античним, втратило окремі форми академізму і відрізнялось більшою 

видовищністю і доступністю театрально-циркових вистав для масового 

глядача. Роль інструменталіста в них розширюється і доповнюється новими 

професійними функціями циркового артиста, що вимагали більшої гнучкості 

міміки та рухів. Якщо для античного інструменталіста-поліартиста важливою 

була вимога дотримуватись певних правил і традицій інструментально-

танцювального або інструментально-театрального жанру виконуваної музики, 
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то середньовічний скоморох не обмежував себе подібними правилами 

виконання і був вільний у прояві творчої фантазії. 

Процес розвитку нетрадиційних прийомів гри в історії виконавства на 

духових інструментах був нерозривно пов'язаний з пошуком нових 

виражальних засобів, вдосконаленням виконавської технології і відповідав 

естетичним принципам певної епохи. Започаткована античними музикантами 

нетрадиційна техніка гри отримала новий імпульс розвитку у виконавстві ХХ 

і ХХІ століть, збагачуючись сучасними досягненнями науково-технічного 

прогресу. 

Застосування комбінованого інструментально-вокального способу 

звуковидобування на трубі та її препарованої конструкції відкрило можливість 

одночасного виконання двох і більше звуків. Розширенню мультифонних 

можливостей звучання інструмента сприяло використання базинга, на основі 

якого за допомогою поєднання інструментального та голосового 

звукоутворення формується більш розгорнутий і насичений гармонічний 

спектр тембру. 

Суттєве місце у розвитку нетрадиційних способів звуковидобування на 

трубі належить ударно-шумовим ефектам, утворення яких відбувається в 

результаті застосування різних прийомів ударної техніки, а також за 

допомогою беззвучного вдихання або видихання повітря через інструмент. 

«Шумофонні» засоби звукоутворення у виконавстві на трубі за останні 

десятиліття істотно збагатилися новими видами. Їх поява часто залежить від 

творчої фантазії композитора або виконавця. 

У технологічному відношенні нетрадиційні прийоми гри на трубі 

відрізняються особливостями їх освоєння на інструменті. Серед найбільш 

складних для практичного оволодіння виділяються перманентне дихання, 

мікрохроматика, гра гармонічних інтервалів та акордів. 

Техніка перманентного дихання відрізняється труднощами 

психологічного характеру, які пов'язані із здійсненням одночасно носового 
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вдиху і ротового видиху. В їх освоєнні необхідна психофізіологічна 

перебудова функцій виконавського апарату при переході з природного 

дихального циклу з послідовними фазами вдиху-видиху на більш складний 

штучний механізм безперервного видиху з одночасною вдихо-видихувальною 

фазою, котра є визначальною ланкою в технології перманентного видиху. 

Проблеми виконання мікрохроматики на трубі полягають в 

особливостях слухового сприйняття мікроінтервалів та їх інтонування. 

Наявність спеціальних конструкцій інструмента спрощує технічний процес 

інтонування чвертьтонів, проте видобування більш вузьких інтервалів на 

інструменті продовжує залишатися найбільш складним. Існуючі способи 

амбушурного та аплікатурного виконання, а також використання окремих 

пристроїв вимагають постійного слухового контролю мікроінтервального 

інтонування. 

Технологічну основу мультифонного звукоутворення на трубі 

представляє інструментально-голосовий принцип звуковидобування, що 

дозволяє формувати комбіновану структуру акустичної тканини. Її 

характерною особливістю є розширений гармонічний спектр, котрий виникає 

в результаті поєднання інструментальних та вокальних обертонів і утворенню 

більш насиченого синтезованого інструментально-вокального тембру звуку. 

Різноманітні ударно-шумові ефекти, що зустрічаються в сучасному 

виконавстві на трубі, переважно не відрізняються технічною складністю 

прийомів звуковидобування і включають використання ударів по корпусу 

інструмента або окремих його частин, а також імітацію різних немузичних 

звуків. Їх застосування розширює арсенал виражальних можливостей труби. 

Технологічні особливості театралізації виконавського процесу в 

інструментальному мистецтві пов'язані із застлсуванням різних форм 

сценічних рішень, які включають елементи пантоміми, танцю, міміки, 

акторської гри з використанням театральних декорацій, аудіовізуалізаціі, 
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костюмів, гриму і т. д. Всі вони сприяють розширенню музично-театральних 

засобів виразності і спрямовані на посилення емоційності сприйняття. 

Сучасний художній репертуар для труби з нетрадиційними прийомами 

гри охоплює різні жанри сольної, ансамблевої і оркестрової музики. 

Активізація його створення відбувається в другій половині ХХ століття. 

Художні та технологічні аспекти використання нетрадиційних прийомів гри 

на трубі показані у творах А. Хаби, П. Булеза,  К. Штокхаузена, А. Жоліве,       

Е. Денисова, В. Рунчака, Т. Мимбаєва,  Д. Баустеда, К.Х. Грубера, Р. Еріксона, 

Ф. Тічелі, М. Пауелла, С. Пеллмена, Р. Моріла, М. Спасова, П. Хембрі та інших 

композиторів. Аналізуються особливості застосування нетрадиційної техніки 

гри Д. Елісом, М. Блау, М. Штокхаузеном, С. Накаряковим, Н. Маалуфом,         

І. Маалуффом, Р. Мехтою. 

Гра на препарованому інструменті, використання «інотипних» 

мундштуків, імітація звуків природи, тварин, людини та комп'ютерна обробка 

звуку представляють ті основні напрямки нетрадиційної виконавської техніки, 

які динамічно розвиваються в сучасному мистецтві. 

Ключові слова: труба, нетрадиційні прийоми, духові інструменти, 

мікрохроматика, мультифонне звуковидобування, перманентне дихання, 

театралізація, А. Хаба, К. Штокхаузен. 
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ABSTRACT 

Muedinov D.М.  The extended performance techniques of the trumpet playing 

in the context of historical and artistic development. – Qualification scientific work 

as a manuscript. 

Thesis for a degree of Candidate of Arts in specialty 17.00.03 «Musical Art» 

(02 – Culture and Art). – Kharkiv I.P. Kotlyarevsky National University of Arts. 

Kharkiv, 2017. 

 The thesis deals with the study of extended techniques of trumpet performance 

and their development in the history of the wind instrument playing. Modern arsenal 

of unconventional approaches to trumpet performance includes various types of 

them, which differ by expressive and technological features of performance. The 

general principles of the typological classification of extended performing 

techniques existing in trumpet playing devices that have received the greatest 

application in contemporary performing and composing practice are examined and 

analyzed in this scientific research work. The whole arsenal of extended performing 

techniques on the trumpet is divided into two main types: musical and non-musical 

origins. 

 The first type includes non-traditional methods of playing with musical ways 

in the formation of sound or means of creating sound: 

• execution of microtonal intervals (three-ton, quarter-ton, six-ton, eighth-tone, 

etc.); 

• harmonic execution of intervals and chords (Multiphonics); 

• playing on an instrument of preparation and use of various devices and mutes; 

• computer and electronic-acoustic methods of sound processing. 

The second type includes non-musical performing techniques, comprising the 

extraction of shock-and-noise effects on the instrument or its parts, imitation of 

natural sounds of nature, animals and humans.  

A separate category of non-musical performing techniques is the non-

traditional technique of circular breathing, which ensures the continuity of the 
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exhaled flow air while playing the trumpet. This type of breathing is considered as 

a technological element of the performing process. 

 The theatricality of the performing process, which involves the use of circus, 

dance elements and pantomime, with the use of facial expressions, gestures and 

acting in solo, ensemble and orchestral performance, also belongs to the sub-type of 

unmusical options. The proposed classification represents the main types of the 

whole spectrum of non-traditional approaches in trumpet playing that exist in 

modern performing practice. 

 Analyzing the history of the development of non-traditional performing 

approaches to the trumpet playing, we come to a conclusion that testifies about deep 

historical roots of their occurrence. For more than two thousand years of existence, 

the unconventional technique of the playing has been constantly improved and 

replenished with new species. The origins of the emergence of certain non-

traditional methods of playing the wind instruments are inextricably connected with 

the performing practice that existed in ancient Greece; its basis was a triune of 

musical, poetic and dance art. It was this performing practice that caused the 

emergence of polyartistic, as one of the numerous instrumental performance forms. 

 The polyartistic art of medieval musicians, in comparison with the ancient 

ones, has lost some forms of academicism having become more spectacular and 

accessible from the point of view of more saturated theatrical and circus 

performances for the mass audience. The role of the instrumentalist in them is 

expanded and supplemented with new professional functions of the circus 

performer, which have demanded the developed facial expressions and greater 

flexibility of movements. If for an antique instrumentalist-polyartist an important 

requirement was to observe certain rules and traditions of the instrumental-dance or 

instrumental-theatrical genre of the performed music, the medieval buffoon-man did 

not limit his action to such rules of execution and was free to display his creative 

imagination. 
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The process of the development of non-traditional methods of playing in the 

history of wind instrument performance was inextricably connected with the search 

conducted to discover new expressive means, the perfection of performing 

technology and so it has corresponded to the aesthetic principles of a certain epoch. 

The unconventional technique of the playing, created by antique musicians, has 

received a new impetus for the development in the performance of the twentieth and 

the twenty-first centuries, having been enriched by modern achievements in 

scientific and technical progress. 

The use of a combined instrumental-vocal method of sound extraction on a 

trumpet and its preparation design has opened the possibility of simultaneous 

execution of two or more sounds. The expansion of the multiphone sound 

capabilities of the instrument was facilitated by the use of a buzzing on the basis of 

which a more detailed and rich harmonic spectrum of the timbre is formed with the 

help of a combination of instrumental and voice sound formation. 

An important place in the development of non-traditional methods of sound 

extraction on the trumpet belongs to shock-and-noise effects, the formation of which 

occurs as a result of the use of various techniques of shock technology, and also by 

the soundless inhalation or exhalation of air through the instrument. The "noise-

phonic" means of sound formation in the performance on the trumpet over the past 

decades have been significantly enriched with new species. Their appearance often 

depends on the creative imagination of the composer or performer. 

Technologically, the non-traditional methods of playing the trumpet differ in 

the features of their mastering the instrument. Among the most difficult for practical 

mastery are following aspects: circular breathing, microtonal, performing of 

intervals and chords, multiphonics. 

The technique of circular breathing is characterized by difficulties of a 

psychological nature associated with the simultaneous application of nasal 

inspiration and the buccal-oral expiration. In their development, it is necessary 

physiologically rebuild the functions of the executive apparatus during the transition 
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from the natural respiratory cycle with the successive phases of inspiration-

exhalation to a more complex artificial continuous exhalation mechanism with a 

simultaneous inhalation-expiratory phase, which is the defining link in the 

technology of permanent expiration. 

 The problems in the performance of extended techniques necessary for the 

trumpet mastery consist in the features of the auditory perception of microintervals 

and their intonation. The availability of special instrument tool designs simplifies 

the technical process of quartertone intonation, but the extraction of narrower 

intervals on the instrument continues to be the most difficult. The existing methods 

of embouchure, fingering performance, and the use of separate devices require the 

continuous auditory control of microinterval intonation. 

 The technological basis of multi-phonon sound processing on the trumpet is 

the instrumental-voice principle of sound extraction, which makes it possible to form 

a combined structure of acoustic tissue. Its characteristic feature is the extended 

harmonic spectrum, which becomes apparent as a result of a combination of 

instrumental and vocal overtones and the formation of a more saturated synthesized 

instrumental-vocal timbre of sound. Various shock-and-noise effects that occur in 

modern performance on the trumpet basically do not differ in the technical 

complexity of the methods of sound extraction and include the use of a blow to the 

tool body of instrument or its individual parts, as well as imitation of various non-

musical sounds. Their application expands the arsenal of expressive capabilities of 

the instrument. 

 The technological features of the theatricality of the performing process in the 

instrumental art associated with the use of various forms of stage solutions, including 

elements of pantomime, dance, facial expressions, acting with theatrical scenery, 

audiovisual devices, costumes, makeup, etc. All of them contribute to the expansion 

of musical and theatrical means of expressiveness and are aimed at increasing the 

emotionality of perception. 
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 Modern art repertoire for the trumpet with use of non-traditional techniques 

of the playing covers different genres of solo, ensemble and orchestral music. 

Activation of its creation occurs in the second half of the twentieth century. The 

artistic and technological aspects of using non-traditional trumpet approaches are 

shown in the works of A. Hába, P. Boulez, K. Stockhausen, A. Jolive, E. E. Denisov, 

V. Runchak, T. Mynbayev, D. Bousted, K. Gruber, R. Erickson, F. Ticheli, M. 

Powell, S. Pellman, R. Moryl, M. Spasov, P. Hembree and other composers. The 

peculiarities of the use of non-traditional playing techniques are analyzed in works 

by D. Ellis, M. Blaauw, M. Stockhausen, S. Nakaryakov, N. Maalouf, I. Maalouf, 

R. Mehta. Playing the preparation instrument, use of "untypical" mouthpieces, 

imitation the nature, animals, humans sounds and computer sound processing 

represent the main directions of the extended techniques of sound extraction that are 

dynamically developed in modern trumpet performance. 

Keywords: trumpet, extended techniques, wind instruments, microtonal, 

multiphone sound extraction, circular breathing, theatricality, A. Hába,                        

K. Stockhausen. 
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И.П. Котляревского, Харьков, 2017. 

Диссертация посвящена исследованию нетрадиционных приемов игры 

на трубе и их развития в истории исполнительства на духовых инструментах. 

Современный арсенал нетрадиционных приемов игры на трубе включает 

различные их виды, отличающиеся выразительными и технологическими 

особенностями исполнения. Рассматриваются общие принципы 

типологической классификации нетрадиционных исполнительских приемов 

на трубе, которые получили наибольшее применение в современной 
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исполнительской и композиторской практике. Весь арсенал нетрадиционных 

исполнительских приемов на трубе разделен на два основных вида –

музыкального и немузыкального происхождения.  

К первому виду относятся нетрадиционные приемы игры с 

музыкальными способами звукообразования или средствами создания звука: 

 исполнение микроинтервалов (трететоны, четвертитоны, 

шестинатоны, восьминатоны и т.д.); 

 гармоническое исполнение интервалов и аккордов; 

 игра на препарированном инструменте и использование 

различных приспособлений и сурдин; 

 компьютерные и электронно-акустические способы обработки 

звука. 

Ко второму виду принадлежат немузыкальные исполнительские приемы, 

включающие извлечение на инструменте или отдельных его частях ударно-

шумовых эффектов, имитацию естественных звуков природы, животных и 

человека. 

Отдельными подвидом немузыкальных исполнительских приемов 

является нетрадиционна техника перманентного дыхания, обеспечивающая 

беспрерывность выдыхаемого потока воздуха при игре на трубе. Данный тип 

дыхания рассматривается как технологический элемент исполнительского 

процесса. 

К подвиду немузыкальных относится также театрализация 

исполнительского процесса, предполагающая использование цирковых, 

танцевальных элементов и пантомимы с применением мимики, жестикуляции 

и актерской игры в сольном, ансамблевом и оркестровом исполнении. 

Предлагаемая классификация представляет основные виды всего 

спектра нетрадиционных приемов игры на трубе, которые существуют в 

современной исполнительской практике. 
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Анализ истории развития нетрадиционных исполнительских приемов на 

трубе свидетельствует о глубоких исторических корнях их возникновения. На 

протяжении более двух тысяч лет существования нетрадиционная техника 

игры постоянно совершенствовалась и пополнялась новыми видами. Истоки 

возникновения отдельных нетрадиционных приемов игры на духовых 

инструментах неразрывно связаны с существовавшей в Древней Греции 

исполнительской практикой, основу которой составляло триединство 

музыкально-поэтическо-танцевального искусства. Именно она стала 

причиной становления полиартистизма, как одной из форм 

инструментального исполнительства. 

Полиартистическое искусство средневековых музыкантов, в сравнении с 

античным, потеряло отдельные формы академизма и отличалось большей 

зрелищностью и доступностью театрально-цирковых представлений для 

массового зрителя. Роль инструменталиста в них расширяется и дополняется 

новыми профессиональными функциями циркового артиста, которые 

требовали развитой мимики и большей гибкости движений. Если для 

античного инструменталиста-полиартиста важным было требование 

соблюдать определенные правила и традиции инструментально-

танцевального или инструментально-театрального жанра исполняемой 

музыки, то средневековый скоморох не ограничивал себя подобными 

правилами исполнения и был свободен в проявлении творческой фантазии. 

Процесс развития нетрадиционных приемов игры в истории 

исполнительства на духовых инструментах был неразрывно связан с поиском 

новых выразительных средств, совершенствованием исполнительской 

технологии и отвечал эстетическим принципам определенной эпохи. 

Открытая античными музыкантами нетрадиционная техника игры получила 

новый импульс развития в исполнительстве ХХ и XXI веков, обогащаясь 

современными достижениями научно-технического прогресса. 



 

 
18 

Применение комбинированного инструментально-вокального способа 

звукоизвлечения на трубе и ее препарированной конструкции открыло 

возможность одновременного исполнения двух и более звуков. Расширению 

мультифонных возможностей звучания инструмента способствовало 

использование базинга, на основе которого с помощью сочетания 

инструментального и голосового звукообразования формируется более 

развернутый и насыщенный гармонический спектр тембра. 

Существенное место в развитии нетрадиционных способов 

звукоизвлечения на трубе принадлежит ударно-шумовым эффектам, 

образование которых происходит в результате применения различных 

приемов ударной техники, а также с помощью беззвучного вдыхания или 

выдыхания воздуха через инструмент. «Шумофонные» средства 

звукообразования в исполнительстве на трубе за последние десятилетия 

существенно обогатились новыми видами. Их появление часто зависит от 

творческой фантазии композитора или исполнителя. 

В технологическом отношении нетрадиционные приемы игры на трубе 

отличаются особенностями их освоения на инструменте. Среди наиболее 

сложных для практического овладения выделяются перманентное дыхание, 

микрохроматика, игра интервалов и аккордов. 

Техника перманентного дыхания отличается трудностями 

психологического характера, связанными с осуществлением одновременно 

носового вдоха и щечно-ротового выдоха. В их освоении необходима 

психофизиологическая перестройка функций исполнительного аппарата при 

переходе с естественого дыхательного цикла с последовательными фазами 

вдоха-выдоха на более сложный искусственный механизм непрерывного 

выдоха с одновременной вдохо-выдыхательной фазой, которая является 

определяющим звеном в технологии перманентного выдоха. 

Проблемы исполнения микрохроматики на трубе заключаются в 

особенностях слухового восприятия микроинтервалов и их интонирования. 
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Наличие специальных конструкций инструмента упрощает технический 

процесс интонирования четвертитонов, однако извлечение более узких 

интервалов на инструменте продолжает оставаться наиболее сложным. 

Существующие способы амбушюрного и аппликатурного исполнения, а также 

использование отдельных устройств требуют постоянного слухового 

контроля микроинтервального интонирования. 

Технологическую основу мультифонного звукообразования на трубе 

представляет инструментально-голосовой принцип звукоизвлечения, что 

позволяет формировать комбинированную структуру акустической ткани. Ее 

характерной особенностью является расширенный гармоничный спектр, 

который возникает в результате сочетания инструментальных и вокальных 

обертонов и образование более насыщенного синтезированного 

инструментально-вокального тембра звука. 

Различные ударно-шумовые эффекты, которые встречаются в 

современном исполнительстве на трубе, в основном не отличаются 

технической сложностью приемов звукоизвлечения и включают 

использование ударов по корпусу инструмента или отдельных его частям, а 

также имитацию различных немузыкальных звуков. Их применение 

расширяет арсенал выразительных возможностей инструмента. 

Технологические особенности театрализации исполнительской 

процесса в инструментальном искусстве связанные с применением различных 

форм сценических решений, включающих элементы пантомимы, танца, 

мимики, актерской игры с использованием театральных декораций, 

аудиовизуализации, костюмов, грима и т.д. Все они способствуют 

расширению музыкально-театральных средств выразительности и направлены 

на усиление эмоциональности восприятия. 

Современный художественный репертуар для трубы с использованием 

нетрадиционных приемов игры охватывает разные жанры сольной, 

ансамблевой и оркестровой музыки. Активизация его создания происходит во 
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второй половине ХХ века. Художественные и технологические аспекты 

использования нетрадиционных приемов игры на трубе показаны в 

произведениях А. Хабы, П. Булеза, К. Штокхаузена, А. Жоливе, Э. Денисова, 

В. Рунчака, Т. Мымбаева, Д. Баустеда, К.Х. Грубера, Р. Эриксона, Ф. Тичели, 

М. Пауэлла, С. Пеллмена, Р. Морила, М. Спасова, П. Хембри и других 

композиторов. Анализируются особенности нетрадиционной техники игры   

Д. Элиса, М. Блау, М. Штокхаузена, С. Накарякова, Н. Маалуфуа,                          

И. Маалуфа, Р. Мехты. 

Игра на препарированном инструменте, использование «инотипных» 

мундштуков, имитация звуков природы, животных, человека и компьютерная 

обработка звука представляют те основные направления нетрадиционной 

техники звукоизвлечения, которые динамично развиваются в современном 

исполнительстве на трубе. 

Ключевые слова: труба, нетрадиционные приемы, духовые 

инструменты, микрохроматика, мультифонное звукоизвлечение, 

перманентное дыхание, театрализация, А. Хаба, К. Штокхаузен. 
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ВСТУП 

 

Актуальність і постановка проблеми.  Нова і новітня музика XX-ХХI 

століть, яка ще недавно викликала запеклі суперечки і нерозуміння, все 

наполегливіше пробиває собі шлях до слухацької аудиторії і стає 

затребуваною. Процес її проникнення в музичну практику, незважаючи на 

існуючий опір, очевидний і незворотній. Нові музично-естетичні напрямки 

отримують все більше визнання і закріплюються в суспільній свідомості. 

Корінні зміни в змісті музичної творчості вимагають не тільки кореляції 

орієнтирів в психології сприйняття, але й перегляду технологічних основ 

виконавської практики. Особливу важливість в цьому сенсі набувають 

питання вдосконалення техніки гри на музичних інструментах і на трубі, 

зокрема.  

Інтенсивний розвиток композиторської техніки, прагнення до постійного 

оновлення засобів виразності змушує поглиблювати пошук з метою 

збільшення різноманітності традиційних виконавських прийомів і введення 

нових, нетрадиційних. Кардинальне переосмислення виражальних 

можливостей труби, що зачіпає її інтонаційну, звукодинамічну, темброву 

природу і технологію виконавського процесу, сприяло появі цілого ряду 

нетрадиційних прийомів гри, які обумовлюють необхідність  нових підходів 

до формування виконавського апарату трубача. 

Успішне вирішення проблем вдосконалення техніки гри на трубі в 

тісному взаємозв'язку з новими напрямками розвитку композиторської 

творчості сьогодні неможливе без глибоких наукових досліджень. Тільки 

комплексний підхід до вивчення історії, теорії та практики нетрадиційних 

виконавських прийомів дає можливість розробки ефективних методик і 

широкого практичного їх використання. Незважаючи на окремі досягнення в 

зазначеному напрямку, проблема цілісного і комплексного дослідження 

нетрадиційних прийомів гри на трубі залишається актуальною не тільки для 
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вітчизняного, але й зарубіжного прикладного музикознавства. Її вирішення є 

вимогою часу і спрямоване на розвиток виконавства на трубі. 

Зв'язок з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне 

дослідження виконано відповідно до плану науково-дослідної та методичної 

роботи Одеської національної музичної академії імені А.В. Нежданової і 

відповідає комплексній темі № 2 кафедри історії музики та музичної 

етнографії «Історія і теорія музично-виконавської діяльності» на 2010-2016 

роки. Тема дисертації затверджена на засіданні вченої ради ОНМА імені           

А. В. Нежданової (протокол № 4 від 19.11. 2010 року). 

Мета дослідження: визначити історичні особливості формування 

нетрадиційних виконавських прийомів на трубі і розкрити їх художньо-

виражальні можливості. 

 Основні завдання дослідження: 

 визначити типологічну класифікацію нетрадиційних 

виконавських прийомів на трубі; 

 розкрити витоки виникнення нетрадиційної техніки гри на 

духових інструментах в античному виконавстві; 

 розглянути процес розвитку нетрадиційних прийомів гри в історії 

виконавства на духових інструментах; 

 виявити особливості нетрадиційних способів звукоутворення на 

трубі; 

 показати технологічні особливості виконання нетрадиційних 

прийомів гри на трубі; 

 здійснити аналіз використання нетрадиційних прийомів гри в 

сучасному художньому репертуарі для труби; 

 розкрити основні напрямки розвитку нетрадиційної техніки гри в 

сучасному виконавстві на трубі. 

Об'єкт дослідження – виконавське мистецтво на трубі. 

Предмет дослідження – нетрадиційні виконавські прийоми на трубі в 
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контексті історико-художньому розвитку.  

Методологія дослідження полягає в системному та цілісному підході 

до вивчення нетрадиційних прийомів гри на трубі. Даний підхід проявляється 

і в розгляді теорії, і в співвідношенні її з практикою. Цілісність і комплексність 

дослідження реалізовується використанням системного методу, який дозволяє 

визначити основні складові технологічного процесу гри на трубі. 

Застосування методу порівняльного аналізу при зіставленні технології 

традиційних і нетрадиційних виконавських прийомів сприяє виявленню 

загальних рис та відмінностей між ними. Крім зазначених методів у роботі 

широко використовувалися й інші (індуктивний, дедуктивний, хронологічний, 

статистичний, історіографічного аналізу), а також прийоми структурно-

типологічного аналізу та порівняльної класифікації, які дозволили глибоко і 

всебічно вивчити весь спектр досліджуваних питань. 

Матеріалом дослідження вибрані твори для труби – Л. Беріо, У. Гордер 

(W. Gorder), К. Грубера, Е. Денисова, А. Жоліве, В. Крафта (W. Kraft),                   

Г. Коурупоса (G. Couroupos), Р. Морила (R. Moryl), Т. Минбаєва, М. Пауелла, 

С. Пеллмена (S. Pellman), В. Рунчака, М. Спасова (М. Spasov), Ф. Тічелі             

(F. Ticheli), П. Хембрі (P. Hembree), Б. Чапмена (B. Chapman),                                    

К. Штокхаузена, Х. Егрінга (H. Oehring), Д. Ерба (D. Erb), Р. Еріксона                 

(R. Erickson) та інших композиторів. При дослідженні різних видів 

нетрадиційної техніки гри на трубі та її застосування в художньому репертуарі 

також використовувалися аудіо- і відеоматеріали.  

Теоретичну базу дослідження становлять роботи вітчизняних та 

зарубіжних дослідників: 

а) з історії, теорії, аналізу музики і музичного фольклору – Л. Акопяна,             

О. Аксьонова, Е. Алексеєва, Г. Берліоза, Є. Герцмана, Н. Гуренко, Чайтаньї      

Б. Деви,  О. Дубинець, Н. Жуланової, Р. Зелінського,  К. Зенкіна, Ф. Караєва,    

М. Катунян, К. Квашніна,  О. Клішина, Ц. Когоутека, Г. Когут, І. Кузнецова, 

Т. Куришевої, Л. Логінової, І. Нікольцева,  І. Остромогильського, В. Петрова, 
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О. Полуніної, М. Проснякова, Р. Розенберг, С. Савенко, Х. Туми, Ю. Холопова, 

П. Чернобривец, Ж. Юші, М. Бертелота (M. J. Berthelot), Р. Бротбека                     

(R. Brotbeck), Л. Конті (L. Conti), Х. Дімкера (Ch. Dimpker), М. Мерсенна          

(M. Mersenne), Н. Вічентіно (N. Vicentino) та ін.; 

б) з історії, теорії та практики виконавства на духових інструментах –               

В. Апатського, М. Беговатової, Л. Беленова, І. Віскової, Р. Вовка,                           

Н. Жуланової, В. Іванова, В. Качмарчика,  К. Квашніна, С.  Левина,  В. Олексія, 

А. Понькіної, В. Посвалюка, А. Селянина, Ю. Усова, М. Хазанова, Н. Хруста, 

Б. Бартолоцці  (B. Bartolozzi), Т. Бьома (T. Boehm), Б. Чижека (B. Čížek),             

Х. Девіса (H. Davies), С. Демпстера  (S. Dempster), Р. Діка (R. Dick), Х. Дугласа 

(H. Douglas),  К.А. Дюка (C.A. Duke),  Ф. Фаркаса (P. Farkas), Г. Х. Хоппе          

(G. Ch. Hoppe), Й.Й. Кванца, Й. Г. Тромліца;  

 в) з історії, теорії та практики виконавства на трубі – М. Баланко,                

І. Гишки, А. Селяніна, Ю. Усова, С. Альтофта (S. Altoft), Д. Баустеда                   

(D. Bousted), І. Ароли (I. Arola), Х. Бадінгса (H. Badings), М. Бартча (M. Barth), 

М. Блау (M. Blaauw), Е.К. Черрі (A.K. Cherry), Ф.Ж. Дюверна (F.G. Dauverné), 

Д. Елліса (D. Ellis), Т. Харпера-стар. (T. Harper), Т. Харпера-мол. (T. J. Harper 

jr.), Й. Келлєра (J. Keller), П. Кнайта (P. H. J. Knight),  Е. Кьолера (E.A. Koehler), 

Дж. Л. Монзе (J. L. Monzo), М. Скотта  (M. Scott), Е.Х. Тарра (E.H. Tarr),        

А.Н. Трібузі (A.N. Tribuzi), а також інших авторів. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що вперше: 

 здійснено комплексне дослідження нетрадиційної техніки гри на 

трубі; 

 створено класифікацію нетрадиційних виконавських прийомів на 

трубі; 

 розкрито витоки виникнення нетрадиційних виконавських прийомів 

на духових інструментах та етапи їх розвитку; 

 охарактеризовані основні напрямки розвитку нетрадиційної техніки 

гри в античному виконавстві на духових інструментах; 
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 розкрито роль поліартистизму в античному виконавстві; 

 здійснено аналіз використання нетрадиційних прийомів гри на трубі 

у творах К. Штокхаузена, Е. Денисова, М. Спасова та інших 

композиторів;  

 показано особливості використання перманентного дихання у 

сучасному виконавстві на трубі. 

Теоретичне і практичне значення дослідження. Теоретичні 

положення дисертації можуть широко використовуватися у науковій, 

виконавській та педагогічній діяльності, зокрема, в курсах «Історія 

виконавського мистецтва на духових інструментах», «Методика навчання гри 

на духових інструментах», «Історія і теорія виконавства на духових 

інструментах», «Спеціальна педагогічна підготовка», «Музична 

інтерпретація», «Інструментознавство», а також на заняттях зі спеціального 

інструмента. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертації 

викладені в доповідях на двох міжнародних та п’яти міжвузівських науково-

практичних і науково-творчих конференціях: «Кримські діалоги: культура, 

мистецтво, освіта» (Сімферополь 2006, 2007, 2008, 2009, 2011), «Класична і 

сучасна опера: проблеми музично-сценічного втілення» (Київ, Національна 

музична академія України імені П. І. Чайковського, 2016), «Музикознавчі 

студії – 2016» (Львівська національна музична академія імені М. В. Лисенка, 

2016).  

Публікації. Результати дослідження висвітлено в 15 одноосібних 

наукових статтях, з яких 5 опубліковані у фахових виданнях, затверджених 

МОН України, та 5 – в іноземних виданнях.  

Структура роботи. Дисертація складається зі Вступу, трьох Розділів, 

Висновків, Списку використаних джерел (199 найменувань) та трьох Додатків 

(28 сторінок, що містять 56 нотних прикладів і 17 малюнків). Загальний обсяг 

роботи складає 229 сторінок (з них – 160 основного тексту). 
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РОЗДІЛ 1. НЕТРАДИЦІЙНІ ВИКОНАВСЬКІ ПРИЙОМИ НА ТРУБІ: 

ІСТОРИЧНІ ДЖЕРЕЛА, СУЧАСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ І 

ТИПОЛОГІЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ 

 

1.1. Історичні джерела та сучасні дослідження нетрадиційних 

виконавських прийомів на духових інструментах 

 

Історіографія духового інструментального мистецтва нерозривно 

пов'язана з історією виконавства на духових інструментах епохи Античності. 

Високий рівень виконавської майстерності, яким володіли давньогрецькі та 

давньоримські музиканти, відзначається в трактатах мислителів, філософів і 

вчених. Численні письмові джерела, що містять висловлювання сучасників 

про особливості техніки гри давніх виконавців на духових інструментах, 

являють собою важливу і, практично, основну джерелознавчу базу, що є 

досить актуальним з огляду на обмежений за обсягом власне музичний 

(нотний) матеріал1. 

 Найбільш ранні відомості про зовнішні ознаки використання складної 

нетрадиційної техніки перманентного (безперервного) дихання можна 

виявити в трактатах Плутарха (Мораль 456 BC) і Гесихія, а також в 

масштабному енциклопедичному «Ономастиконі» Поллукса, відомого ще як 

Юлій Полідевк (II ст.) [16]. Останній, розкриваючи технологію гри 

давньогрецьких авлетів, дає термінологічне визначення нетрадиційної техніки 

дихання «monoklonon», яке трактуються в сучасному перекладі як 

«виконуваний єдиним диханням» [16, с. 23]. 

Іншим важливим нетрадиційним виконавським прийомом, який широко 

використовувався еллінськими музикантами та був описаний в трактатах 

давньогрецьких мислителів, є застосування театральних елементів у 

виконавстві на духових інструментах. Підтвердженням тому є наведений 

                                                           
1   За припущенням Є.В. Герцмана, сучасній науці відомо близько двадцяти окремих уривків музичних 

творів з фіксованою античною нотацією [17, с. 6]. 
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Арістотелем в «Поетиці» (335 р. до н. е.) приклад, в якому зазначається 

використання виконавцями на духових інструментах танцювальних рухів: 

«Тут виконавці роблять безліч рухів, як нібито глядачі не помічають (того, що 

потрібно), якщо виконавець не добавить від себе жестів. Так, погані флейтисти 

крутяться, коли потрібно зображати диск ... » [6]. 

Констатацію факту театралізації виконавської процесу під час гри на 

кіфарі ми знаходимо і в діалогах Платона (428-348 рр. до н. е.) – вчителя 

Арістотеля та учня Сократа, який в «Алківіаді Першому», описуючи події     

434 р. до н. е., вустами свого вчителя запитує у Алківіада: «... скажи 

насамперед, що це за мистецтво, в якому доречні одночасна гра на кіфарі, спів 

та ритмічні рухи? Як все це разом зветься?» [66]. Однак, на питання Сократа 

Алківіад не знаходить потрібної відповіді. 

Не менш важливим джерелом, в якому зафіксовані відомості про 

використання театральних елементів у виконавстві на авлосі, є також трактат 

«Назви» грецького граматика Трифона (60 р. до н. е. – 10 р. до н. е.), який 

здійснює класифікацію інструментально-танцювальних жанрів авлосової 

музики [17, с. 129-131]. 

Окремі свідчення про використання давньогрецькими авлетистами 

виразної міміки та хореографії можна виявити в IX книзі «Опису Еллади» 

відомого мандрівника, письменника і вченого II ст. Павсанія. Відзначаючи 

заслуги авлета Пронома, який винайшов «... флейти, придатні для всіх видів 

мелодій» і першим на них виконав «різні ці наспіви», Павсаній також вказує і 

на його артистичні здібності міма і танцюриста [60, с. 295]. 

Не менший інтерес у давньогрецьких вчених викликала енармоніка – 

один з родів давньогрецької музики, інтервальна структура якого включала 

мікрохроматику, котра розглядається в сучасному виконавстві на духових 

інструментах як нетрадиційний прийом. 

Достатньо повне висвітлення теоретичних основ енармоніки здійснює 

давньогрецький філософ і теоретик музики Арістоксен (IV ст. до н. е.) у своїй 
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праці «Елементи гармоніки» (Harmonika stoicheia)2 [6], в якій енармоніка, як 

один з родів мелосу, представлена поряд з діатонікою та хроматикою. 

 Послідовником Арістоксена, котрий прагнув використовувати та 

розвивати вчення про роди мелосу вже в більш пізні часи, є відомий 

італійський музикант, теоретик, композитор та винахідник оригінальних 

конструкцій музичних інструментів Н. Вічентіно (1511-1575). У трактаті 

«Антична музика, пристосована до сучасної практики» (L'antica música ridotta 

alla moderna prattica, 1555) [196] він розглядає енармоніку як особливий рід 

мелосу, доступний для вишуканого і найтоншого слуху представників знаті. 

Якщо діатонічна музика, яка виконувалась в повсюдних публічних заходах, на 

думку Вічентіно, вимагала звичайного слуху, то хроматична і енармонічна 

була доступна лише обмеженому колу вишуканих любителів музики і могла 

виконуватись тільки високопрофесійними музикантами та співаками. 

 Серед інших джерел, в яких порушуються питання мікрохроматики, 

необхідно виділити багатотомний трактат «Harmonie universelle» [160] 

французького математика, філософа, музичного теоретика і вченого                    

M. Мерсенна (1588-1648). Проводячи аналогії між діатонікою, хроматикою та 

енармонікою, з одного боку, і чорним, червоним та синім кольорами, з іншого, 

він вказує на необхідність використання мікрохроматики для передачі 

найтонших відтінків в музиці, яка неможлива без існування широкої гами 

півтонів. Ним висуваються різні варіанти об'єднання діатоніки, хроматики та 

енармоніки для створення повноцінного мікротонового звукоряду, котрий був 

би зручним у виконавській практиці. Серед них він виділяє 17 і 25-ступеневу3 

мікротонові гами (приклади Б. 1.1, 1.2. Додаток Б). Останній, на його думку, 

як і півтоновій 12-ступеневій, «віддадуть перевагу багато виконавців». 

Потребу у використанні чвертьтонів М. Мерсенн бачив для тих виконавців, які 

«... хочуть копіювати більш тонке інтонування італійців, котрі іноді 

застосовують мікротонову систему» [160]. 

                                                           
2 На жаль, із 453 робіт Арістоксена збереглися лише три книги «Елементів гармоніки» [94]. 
3 М. Мерсенн дає більш уточнену назву –  25-ступенева гамма з 24 інтервалами.  
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Крім мікрохроматики, трактат М. Мерсенна містить повідомлення ще про 

один прийом, нетрадиційний для сучасних виконавців, – базинг, застосування 

якого на серпенті французький вчений описує докладно [162, с. 281]. В епоху 

М. Мерсенна він представлявся досить раціональним способом формування 

амбушура виконавця і подальшого розвитку навичок звуковидобування та 

інтонування на інструменті. 

Серед трактатів XVIII століття, в яких зустрічається опис окремих видів 

нетрадиційних прийомів у грі на духових інструментах, слід виділити 

опубліковану в 1752 році фундаментальну працю «Досвід настанов з гри на 

флейті траверсо» (Versuch einer Anweisung, die Flöte traversiere zu spielen) [178] 

німецького флейтиста, композитора і педагога Й.Й. Кванца. Розглядаючи різні 

аспекти флейтової педагогіки та технології гри на інструменті, авторитетний 

музикант торкається питань мікротонового інтонування, які протягом XVIII 

століття і безпосередньо до реформи Т. Бьома (1847) були надзвичайно 

актуальними для виконавців-флейтистів. 

Недосконалість конструкції інструмента, наслідком якої стала 

незадовільна інтонація, вимагала володіння особливим видом амбушурної 

техніки, котра дозволяла коригувати чистоту строю. Й.Й. Кванц пропонує 

оригінальну систему губного регулювання мікротонових відхилень звукоряду 

флейти, а також створює власну конструкцію інструмента з двома клапанами 

(Dis, Es), що дозволяло виконувати різні за висотою звуки ре-дієз і мі-бемоль.  

Близькі теми, пов'язані з нетрадиційними виконавськими прийомами, які 

розглядаються в «Досвіді ...» Кванца, розвиває його спадкоємець та 

послідовник Й.Г. Тромлітц (J.G. Tromlitz) у фундаментальному посібнику 

«Детальні і ґрунтовні настанови з гри на флейті» (Auführlicher und gründlicher 

Unterricht die Flöte zu spielen, 1791) [194]. В об'ємному трактаті відомого 

німецького флейтиста, конструктора-винахідника та педагога знайшли 

відображення такі елементи нетрадиційної техніки, як мікрохроматика і, 

зокрема, особливості артикуляції при корекції мікроінтервальних 
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розбіжностей між окремими ступенями діатонічного та хроматичного 

звукоряду флейти. 

Проблема мікротонового інтонування – найбільш затребувана тема, до 

якої проявляли великий інтерес виконавці не тільки на флейті, але й на інших 

духових інструментах. Важливим джерелом інформації про історію розвитку 

техніки гри на трубах різних конструкцій є «школи», в яких автори 

пропонують різні способи корекції мікротонових відхилень у звукоряді 

натуральної труби. Слід зазначити, що вказана проблематика залишалася 

актуальною в період реформування конструкції інструмента і оснащення його 

вентильним механізмом в ХIХ столітті. Про це свідчать «Метод для труби» 

(Méthode pour la trompette, 1857) професора Паризької консерваторії          

Ф.Ж.А. Дюверна [119] та «Школа для [кулісної] труби» (School for the [Slide] 

Trumpet, 1875) професора Лондонської Королівської академії музики                   

Т. Харпера [138]. Незважаючи на появу досконаліших моделей вентильної 

труби, конструкція якої була орієнтована на рівномірно-темперований стрій, 

обидва професори вважали стрій натурального інструмента більш досконалим 

і один із шляхів покращення його конструкції бачили у використанні куліси, 

котра дозволяла легко вирішити проблему мікроінтервальних відхилень.  

Аналіз наведених джерел показує, що нетрадиційні виконавські прийоми 

гри на духових інструментах своїм корінням сягають глибини віків давніх 

цивілізацій. Особливо виділяється в цьому сенсі виконавське мистецтво 

античних музикантів, які широко використовували перманентне дихання, 

мікрохроматику і елементи театралізації у виконавстві на духових 

інструментах. Окремі види нетрадиційної техніки гри також зафіксовані в 

публікаціях авторів епохи Відродження, бароко та ХIХ століття, що є 

свідченням постійного інтересу до пошуку нових засобів виразності на 

духових інструментах, виконавці на яких не обмежувалися традиційною 

технікою гри. 
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 Здійснюючи аналіз сучасних наукових досліджень, пов'язаних з 

нетрадиційними прийомами гри на духових інструментах в цілому і, зокрема,  

на трубі, відзначимо, що в роботах зазначеної проблематики слід виділити 

кілька напрямків. Одним з них є історія виникнення та розвитку окремих видів 

нетрадиційної техніки. Серед праць цього напряму необхідно виокремити 

монографію «Музика Стародавньої Греції та Риму» [17] відомого російського 

дослідника Є. Герцмана, в якій автор на основі трактатів античних мислителів 

розкриває особливості виконавської техніки давніх музикантів, котра 

включала різноманітні види нетрадиційних прийомів гри на духових 

інструментах. Важливі деталі виконавської техніки давньогрецьких авлетистів 

розглядаються Є. Герцманом також у статті «Інструментальний каталог 

Поллукса» [16], де представлений переклад окремих фрагментів трактату 

«Ономастикон» давньогрецького лексикографа, софіста і ритора другої 

половини II століття Юлія Полідевка. Викладені матеріали дозволяють 

розкрити секрети виконавської техніки авлетистів, які використовували 

перманентне дихання. 

Фрагментарно окремі види нетрадиційних прийомів гри на духових 

інструментах також висвітлюються в монографії «Духові інструменти в історії 

музичної культури» С. Левіна [40; 41] і навчальному посібнику «Історія 

зарубіжного виконавства на духових інструментах» професора Московської 

консерваторії Ю. Усова [79; 80]. У вказаних виданнях автори наводять лише 

окремі приклади використання перманентного дихання та акордової гри на 

духових інструментах, не розглядаючи в повному обсязі історію їх розвитку. 

Серед досліджень, присвячених історії виникнення та розвитку 

мікрохроматики, слід виділити роботи І. Кузнєцова [38], І. Нікольцева [38; 57], 

О. Полуніної [67], в яких висвітлюються різні історичні етапи використання 

мікрохроматики у виконавській практиці. 

Певні види нетрадиційних прийомів гри на народних духових 

інструментах знайшли відображення в працях Ж. Юші [90], Н. Жуланової [24], 
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О. Аксьонова [2], Р. Зелінського [25], Б. Гусейнлі [21], Т. Керімової [21], в 

котрих розкриваються деякі аспекти виконавської техніки народних 

музикантів, які представляють різні регіони планети.  

У своїй статті, присвяченій традиційній інструментальній культурі 

тувинців Китаю [90], Ж. Юша розглядає елементи використання гри і 

одночасного співу на народній поздовжній флейті шоор. Близький вид 

нетрадиційної техніки гри на башкирській поздовжній флейті курай висвітлює 

в своїй публікації Р. Зелінський [25], розкриваючи технологічні аспекти 

виконання. Технологія нетрадиційних прийомів гри на різних конструкціях 

багатоствольних флейт комі-перм'яків досліджується в кандидатській 

дисертації Н. Жуланової [24]. Роботи зазначених авторів підтверджують, що 

витоки появи нетрадиційних прийомів гри на духових інструментах 

нерозривно пов'язані з мистецтвом народних музикантів і мають давню 

історію. 

Серед російсько- та україномовних робіт, присвячених використанню 

нетрадиційних виконавських прийомів гри в академічному виконавстві на 

духових інструментах, виділимо фундаментальну монографію відомого 

українського виконавця, педагога і дослідника, професора Національної 

музичної академії України імені П.І. Чайковського В.М. Апатського «Основи 

теорії та методики духового музично-виконавського мистецтва» [5]. У ній 

автор присвячує цілий розділ нетрадиційній техніці гри на духових 

інструментах, зосередивши основну увагу на методичних питаннях навчання. 

Важливим внеском у дослідження теоретичних основ нетрадиційних 

прийомів гри на дерев'яних духових інструментах є дисертація та публікації   

І. Віскової [12; 13; 14]. Авторка зосереджує основну увагу на науково-

термінологічному апараті та характеристиці нетрадиційних виконавських 

прийомів в практиці гри на дерев'яних духових інструментах. Розглядаючи 

шляхи розширення виражальних можливостей дерев'яних духових 

інструментів в музиці другої половини ХХ століття, дисертантка виділяє 
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специфічні особливості академічної та нетрадиційної техніки гри, зробивши 

основний акцент на широкому застосуванні останньої в композиторській 

творчості. 

Більш глибокий підхід в дослідженні технології нетрадиційних прийомів 

у грі на окремому інструменті притаманний М. Беговатовій [8] та Р. Вовку [15], 

які в дисертаційних роботах розкривають специфічні особливості 

застосування деяких видів нетрадиційної техніки, відповідно, на саксофоні та 

кларнеті.  

Високий ступінь деталізації вивчення перманентного видиху та базингу, 

як окремих типів нетрадиційних прийомів, відрізняє дисертації В. Качмарчика 

[33] і І. Гишки [18]. Розглядаючи витоки появи перманентного видиху 

(дихання) в історії виконавства на духових інструментах, В.П. Качмарчик 

створює досить повну хронологію історичних етапів розвитку техніки 

перманентного дихання, починаючи з античних часів і закінчуючи ХХ 

століттям. На жаль, поза увагою дослідника залишилися питання 

використання складної техніки дихання під час гри на трубі. 

У дисертації І. Гишки [18], яка повністю присвячена трубі і технології 

звукотворчого процесу на інструменті, детально досліджується роль базинга 

одночасно як технічного прийому і як засобу музичної виразності. Однак, 

висвітлення художньо-виражальних можливостей базинга на прикладах 

трубного репертуару в даній роботі представлено фрагментарно.  

Важливі деталі історії, теорії та практики використання базинга у грі на 

трубі також розкриваються в статті «Роль "базинґа" в щоденних заняттях 

трубача» [73] А. Селянина. Свій погляд він фокусує на практичному 

застосуванні базинга в регулярних вправах виконавців на трубі, що сприяє 

цілеспрямованому розвитку губного апарата. Однак, питання художніх 

можливостей базинга автором не розглядаються. 

Торкаючись такої важливої теми як театралізація виконавського процесу 

на трубі, необхідно виділити статтю М. Баланко [7], який здійснює аналіз 
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«Homo ludens» V для труби (інша назва «Інтерв'ю з заїкою або 6 хвилин в 

трубу») українського композитора В. Рунчака. Визначаючи виконавські 

завдання трубача, автор акцентує увагу на необхідності вмілого поєднання 

музичних і театральних навичок для повноцінної інтерпретації твору. 

Проблемам дослідження інструментального театру присвячена 

докторська дисертація «Інструментальний театр ХХ століття: історія та теорія 

жанру» [63] і ряд публікацій [61; 62; 64; 65] В. Петрова, в яких всебічно 

розглядаються теоретичне обґрунтування інструментального театру як жанру, 

його типологія і класифікація, показані етапи історичної еволюції та здійснено 

аналіз численних інструментально-театральних творів. Разом з тим, в 

зазначених працях автора не отримали достатнього висвітлення художні твори 

для труби, в яких використовуються елементи театралізації. 

 Серед робіт інших дослідників, присвячених загальним питанням 

інструментального театру, слід виділити монографію Т. Куришевої [39], 

статтю Р. Розенберг [71] та матеріали лекції Ф. Караєва [28]. Останній досить 

скептично оцінює протиставлення «... інструментові природному <...> 

неприродності нав'язаних установок, норм і правил, <...>, неприродності 

нав'язаних музичних доктрин, систем, законів і знаків» [28], аргументуючи 

свою точку зору прикладами з окремих опусів сучасних композиторів. 

Сучасні дослідження мікрохроматики відрізняються більш широким 

поглядом на дану проблему, науковим академізмом та різноманітністю, 

прагненням розглянути її максимально широко і багатогранно. Подібним 

критеріями відповідає монографія Г. Когута [37], який досліджує цілий спектр 

питань, котрі стосуються історії, теорії та сучасної практики виконання 

мікроінтервалів.  

Не меншою фундаментальністю та інформативністю відрізняється 

дисертація І. Нікольцева [57] і його спільна з І. Кузнєцовим публікація [38], в 

яких здійснюються спроби систематизації мікроінтерваліки і створення 

цілісної картини сучасних знань про неї. Окремим аспектам історії розвитку 
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мікроінтерваліки в музичному мистецтві пізнього Відродження присвячені 

дисертація та статті О. Полуніної [67], а в дисертаційному дослідженні та 

публікаціях Н. Гуренко [19; 20] розглядаються питання історії, теорії і 

практики освоєння мікрохроматики в творчості І. Вишнеградського [19]. 

У контексті історії і теорії мікроінтерваліки не можна також не відзначити 

окремий розділ з підручника гармонії Ю. Холопова [83], присвячений 

мікрохроматиці та екмеліці. У ньому видатний вчений чітко і послідовно 

розкриває основні історичні етапи розвитку мікрохроматики, її види, 

особливості нотації та роль у сучасній музиці. Вказуються проблеми, пов'язані 

зі слуховим сприйняттям мікроінтерваліки, яка в існуючому європейському 

звуковому просторі, орієнтованому на 12-тонову музику рівномірно-

темперованого строю, представляється вкрай складною. 

Слід зазначити, що мікрохроматика є складовим елементом східної 

системи ладу. Тому важливими в цьому аспекті є монографії Чайтаньї Б. Деви 

[22] та Х. Туми [78], які розкривають крім ладової структури індійської та 

арабської музики також і питання збереження їх самобутності. 

Необхідно підкреслити, що у всіх перелічених роботах, незважаючи на 

широкий спектр тем, котрі розглядаються, проблема використання 

мікрохроматики у виконавстві на трубі не зачіпається. 

Окрему групу джерельної бази нашого дослідження становлять праці з 

теорії та історії музики ХХ і ХХI ст., в яких висвітлюються різні аспекти 

використання нетрадиційних прийомів гри у виконавському мистецтві та 

композиторській творчості даного періоду. Особливе місце серед них займає 

навчальний посібник «Теорія сучасної композиції» [75],  де узагальнено 

«найбільш важливі проблеми теорії сучасної композиції». Він створений 

численним колективом авторитетних науковців, серед яких такі відомі 

теоретики, як Ю. Холопов, Є. Назайкінський, Ф. Караєв, Т. Кюрегян,                    

B. Ценова та інші, що дозволило комплексно розглянути сучасну композицію 

«... у всіх основних музично-теоретичних аспектах, причому не тільки 
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прийнятих в традиційній теорії, але й обумовлених новітньою естетико-

мовною ситуацією» [75, с. 1]. З інших робіт даного напрямку також виділимо 

статті та монографії Ю. Холопова [84; 85], Ц. Когоутека [36], К. Квашніна [34], 

О. Дубинець [23], а також інших авторів, котрі розкривають різні проблеми 

сучасної музики, проте не торкаються безпосередньо питань нетрадиційних 

прийомів гри на трубі. 

Більш глибокий підхід в дослідженні нетрадиційної виконавської техніки 

на трубі спостерігається в роботах зарубіжних авторів. На особливу увагу 

заслуговує дисертація «Розширена техніка у виконавстві на трубі та 

педагогіці» (Extended Techniques in Trumpet Performance and Pedagogy) 

американської дослідниці і виконавиці Е.К. Черрі (Amy K. Cherry) [110]. Свою 

увагу автор концентрує на широкому спектрі нетрадиційних прийомів гри на 

трубі і прагне за допомогою онлайн-опитування 166 викладачів-трубачів 

американських і канадських коледжів та університетів визначити, яку роль 

виконує розширена (нетрадиційна) техніка гри на трубі і яку увагу 

приділяється їй у навчальному процесі [110, с. iii-iv]. Мету свого дослідження 

Е.К. Черрі пояснює необхідністю каталогізації нетрадиційних прийомів гри, 

визначення інтересу студентів до розширення можливостей власної 

виконавської техніки та іншими педагогічними завданнями. 

Серед важливих аспектів нетрадиційної техніки гри на трубі, які не 

отримали належного висвітлення в дисертації Е.К. Черрі, необхідно виділити 

такий її складний різновид як перманентне дихання, котрий практично не 

розглядається в даній роботі. Поза увагою також виявилися питання історії 

розвитку нетрадиційної техніки гри у виконавстві на трубі та інших духових 

інструментах, що не дає можливості визначення їх ролі на різних історичних 

етапах. 

Дискусійним, на наш погляд, є включення в каталог розширених 

прийомів гри окремих видів артикуляції (зокрема, барокової) та вібрато, які 

мають давню історію і поширену практику, через що у сучасному виконавстві 
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відносяться до традиційних. Також необхідно відзначити деяку обмеженість 

наведеного Е.К. Черрі художнього репертуару з нетрадиційними прийомами 

для труби, окресленого, в основному, творами американських авторів. 

Менш змістовним і масштабним за обсягом, в порівнянні з дисертацією 

Е.К. Черрі, є магістерське дослідження «Розширена виконавська техніка гри 

на трубі» (Extended Trumpet Performance Techniques) [193] А.Н. Трібузі        

(A.N. Tribuzi). Вступну частину магістрант присвячує історії розвитку 

професійного виконавства на інструменті, не аналізуючи причини і витоки 

появи нетрадиційних прийомів гри на трубі та інших духових інструментах. 

Також нечисленним є перелік проаналізованих творів для труби, в яких 

використовуються нетрадиційні виконавські прийоми. Обмеженим за обсягом 

є і представлений А.Н. Трібузі арсенал розширених прийомів гри на трубі, 

серед яких вказані лише найбільш відомі види. Проте, і дисертація   Е.К. Черрі, 

і магістерська робота А.Н. Трібузі є важливим внеском в дослідження 

нетрадиційних прийомів гри на інструменті. 

Ще більш вузькою спрямованістю відрізняється дисертація «Розширена 

техніка в "Solus" для труби solo Стенлі Фрідмана» (Extended techniques in 

Stanley Friedman's «Solus for Unaccompanied Trumpet») [184] М. Скотта 

(Meredith Scott), який рамки свого дослідження строго обмежує лише одним 

твором відомого сучасного американського композитора-трубача. Зрозуміло, 

що в цьому випадку розглядаються виключно ті нетрадиційні виконавські 

прийоми, які композитор використовує в даному творі [134]. 

Дослідженню ролі К. Штокхаузена в розвитку нетрадиційної техніки гри 

на трубі присвячена докторська дисертація М. Бертло (M.J. Berthelot) [104], 

котрий аналізує весь трубний репертуар, створений видатним німецьким 

композитором. Дисертант показує значимість виконавської майстерності, 

новаторських підходів та експериментів в області нового звучання труби сина 

композитора Маркуса Штокхаузена, що мало суттєвий вплив на творчість        

К. Штокхаузена. 
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Історія розвитку музики для труби соло та електроніки досить глибоко 

досліджена в дисертації Майкла Бартча (M. Barth) [98]. Структура роботи 

складається з семи розділів. У початкових розділах дослідження основна увага 

зосереджена на статистичних показниках і  географії поширення електронної 

музики для труби. Такий математичний підхід дозволив автору скласти досить 

великий список загальної кількості творів електронної музики для труби і 

визначити коло країн і континентів, де вона найбільш розвинена. На жаль, в 

статистиці М. Бартча не знайшли повноцінного відображення твори 

композиторів Східної Європи і зокрема країн СНД, що не дає можливості в 

глобальному масштабі судити про реальний стан і кількісні показники творів 

жанру електронної музики з солюючою трубою. У наступних розділах (4-7) 

дисертант розглядає окремі твори для труби і електроніки П. Хатча (P. Hatch), 

А. ді Сціпіо (A.Di Scipio), Дж. Харві (J. Harvey) і Д. Коупа (D. Cope), а також 

описує використання нетрадиційних прийомів гри на інструменті. 

Аналіз сучасних тенденцій розвитку комп'ютерної музики за участю 

труби здійснюється також в дисертації австралійського трубача і композитора 

П.Х.Дж. Кнайта (P.H.J. Knight) [150], який робить спробу дослідження різних 

елементів нетрадиційної техніки гри на трубі у безпосередньому взаємозв'язку 

з комп'ютерним перетворення звуку. Використання ІТ-технологій у 

виконавському процесі на трубі, вказує автор, сприяє «... глибшому розумінню 

специфіки і потенціалу індивідуальної музичної мови кожного виконавця-

імпровізатора» і розкриває нові можливості у сфері засобів художньої 

виразності [150, с. 7]. 

Серед робіт, присвячених нетрадиційним прийомам гри на інших духових 

інструментах, необхідно виділити адресоване не тільки виконавцям-

валторністам, але й композиторам практичне керівництво Х. Дугласа                 

(H. Douglas) [127], який розглядає різні види розширеної техніки у грі на 

валторні. 
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Технологічні та художні аспекти нетрадиційної техніки гри на язичкових 

дерев'яних духових інструментах розглядаються в науковій монографії 

«Інструментальна революція: розвиток, використання та естетика нових 

прийомів гри на язичкових інструментах» [141] німецького дослідника          

Г.К. Хоппе (G.Ch. Hoppe), котрий запропонував класифікацію «нових» видів 

техніки і здійснив аналіз чисельного репертуару з її застосуванням для різних 

інструментів. 

Не менш значущим з точки зору практики освоєння нетрадиційних 

прийомів гри на дерев'яних духових інструментах є видання Б. Бартолоцці       

(B. Bartolozzi) «Новий звук дерев'яних духових інструментів» (New sounds for 

woodwind) [99], що стало вже хрестоматійним. В ньому розміщені аплікатурні 

таблиці видобування мікроінтервалів та акордів на різних видах дерев'яних 

духових інструментах. 

Серед інших публікацій, присвячених нетрадиційним виконавським 

прийомам на духових інструментах, необхідно виділити дисертацію               

К.А. Дюка (C.A. Duke) [128] про використання театральних елементів у 

виконавстві на тромбоні, навчальні посібники для освоєння нетрадиційних 

прийомів гри на флейті Роберта Діка (R. Dick) [123; 124], а також праці інших 

авторів [117; 168]. 

Важливу частину джерельної бази нашого дослідження представляють 

закордонні наукові публікації Дж. Беррі (J. Berry) [103], Б. Чижека (B. Čížek) 

[112], Л. Конті (L. Conti) [113], Дж.Л. Монзе (J.L. Monzo) [165] про 

мікрохроматику і акустику труби, які дозволили визначити окремі факти 

історії мікроінтерваліки, витоки виникнення чвертьтонової труби та акустичні 

властивості різних видів конструкції інструмента. 

Також слід виділити численні електронні публікації про виконавців та 

композиторів [120; 136; 156; 176; 182; 183; 186], котрі широко використовують 

нетрадиційні прийоми гри у своїй творчості. 
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І нарешті, необхідно вказати енциклопедичні та довідкові видання, які є 

важливим інформаційним джерелом кожного наукового дослідження. 

Основним серед них, безумовно, вважається нове видання енциклопедичного 

словника Гроува (The New Grove Dictionary of Music and Musicians), доступне 

в електронному варіанті [191]. Не менш значущим російськомовним 

інформаційним ресурсом також є онлайн версія «Музичної енциклопедії». 

Крім загальномузичних енциклопедій слід виділити і спеціальні довідкові 

видання про сучасну нотацію нетрадиційних виконавських прийомів                   

К. Дімпке (Ch. Dimpker) [125], про композиторів – Т.С. Хішека, (Th.S. Hischak) 

[140], про виконавців – Е. Келер (E. Koehler) [152], С.Дж. Маклегена                 

(S.J. MaСlagan) [157] і Е. Аннібала (Ed. Annibale) [93], котрі містять 

інформацію щодо використання нетрадиційних прийомів гри у виконавській 

та композиторській практиці.  

Таким чином, проведений аналіз історичних джерел і сучасних 

досліджень нетрадиційних прийомів гри на духових інструментах показує, що 

незважаючи на достатню кількість і різноманітність їх тематики, важливі 

питання історії, теорії і практики нетрадиційної техніки гри на трубі 

залишаються не розкриті і вимагають комплексного дослідження. 

    

1.2. Сутність і типологічна класифікація нетрадиційних 

виконавських прийомів на трубі 

 

Розглядаючи проблеми типологічної класифікації нетрадиційних 

виконавських прийомів у грі на трубі, необхідно зупинитися на 

термінологічному визначенні поняття «нетрадиційні виконавські прийоми» та 

його тлумаченні в сучасній теорії і практиці гри на інструменті.  

У відомому «Словнику музиканта-духовика» В. Іванова [27] 

«нетрадиційні прийоми гри» разом зі «специфічними прийомами гри» 

трактуються як підвид сучасних прийомів звуковидобування і «... за своєю 
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історичною спадкоємністю та інтонаційно-технологічною ознакою» 

представляють їх дві основні групи. 

 Аналогічної точки зору щодо термінології дотримується і М. Беговатова 

у своїй дисертації «Сучасне виконавство на саксофоні в аспекті розширення 

звукових можливостей інструмента», яка ставить перед собою завдання 

«досліджувати комплекс нових, специфічних прийомів гри на саксофоні» [8, 

с. 4]. Термін «нетрадиційні» розглядається як синонім «нових прийомів», а 

також як способи звуковидобування, протилежні традиційним. 

Слід підкреслити, що термін «новий», «сучасний» цілком можна було б 

використовувати по відношенню до зазначених різновидів виконавських 

прийомів, якщо б вони дійсно з'явилися в недалекому минулому, наприклад, у 

другій половині ХХ століття. Однак, навіть не вдаючись поглиблено в історію 

виникнення «нових» виконавських прийомів, відзначимо, що вони були відомі 

два тисячоліття тому, як, наприклад, перманентне дихання (видих), котре 

застосовувалося давньогрецькими авлетистами [147; 148].  

Показовим прикладом також є широке використання австралійськими 

аборигенами одночасної гри і співу на популярному народному духовому 

інструменті діджеріду, виконавські традиції якого мають багатовікову 

історію. Не менш майстерно технікою гри одночасно зі співом також з давніх 

часів володіли і представники інших народностей, зокрема, башкирські 

музиканти на народній поздовжній флейті – кураї. 

Зазначений перелік виконавських прийомів, що мають давню історію, 

може бути розширений і прикладами використання інших різновидів 

нетрадиційної техніки (мікрохроматика, фрулато).  

Однак, глибокі історичні корені «нових прийомів» не обмежуються 

тільки народними духовими інструментами, не менше показовим є 

використання їх в академічному виконавстві на духових інструментах. 

Прикладом тому є «Концертино» для валторни і оркестру e-moll, ор. 45          

К.М. Вебера (1806), в якому німецький композитор у партії валторни 
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використовує гру акордами. Відомі також й інші приклади виконання акордів 

на духових інструментах, зокрема на тромбоні в ХІХ ст.. [10, с. 348-349]. У 

зв'язку з цим включення зазначених виконавських прийомів до числа 

«сучасних і нових» виглядає досить суперечливо. 

Безумовно, серед різноманітного арсеналу сучасних виконавських 

прийомів є ті, які виникли порівняно недавно і їх дійсно можна віднести до 

нових. Більшу частину з них представляють різні синтезовані звукові ефекти, 

що створюються за допомогою комп'ютерної техніки, а також на електронних 

духових інструментах. Прикладом подібного підходу є оригінальний зразок 

цифрової труби Моррісона (Morrison Digital Trumpet) [167], створеної в 

Австралії конструктором MIDI-контролера4 для мідних духових                              

С. Маршаллом і відомим мультиінструменталістом Дж. Моррісоном. 

Надзвичайно широкий арсенал тембрових ресурсів цифрового інструмента 

дозволяє виконавцю значно розширити виражальні можливості труби. 

Крім оригінальних електронних конструкцій духових інструментів в 

різножанрових творах для труби композитори все частіше стали 

використовувати комп'ютер та різні електронні пристрої, здатні 

урізноманітнити як звукову палітру інструмента, так і створити абсолютно 

незвичайні відеопанорамні, мальовничі ефекти. Дану категорію прийомів, 

безумовно, слід віднести до новаторських. У роботах зарубіжних авторів вони 

класифікуються як експериментальні виконавські прийоми гри. 

Якщо аналізувати англомовну термінологію розглянутого виду 

виконавських прийомів, то найбільш поширеним є термін «розширена 

виконавська техніка» (extended performance techniques), який ми знаходимо в 

численних наукових працях, словниках і практичних посібниках. 

Дуглас Хелл (D. Hill) в практичному керівництві для студентів, 

виконавців і композиторів, розкриваючи сутність «розширеної техніки», 

розглядає її як «... додатковий запасник для інструментів, який слід 

                                                           
4 Пристрій, що перетворює певний фізичний процес в набір цифрових команд формату MIDI. 



 

 
45 

використовувати тоді, коли ідея не може бути більше виражена у будь-якій 

іншій формі» [127, с. 7]. 

Відома американська дослідниця і виконавиця Е.К. Черрі в своїй 

дисертації «Розширена техніка у виконавстві на трубі та педагогіці» дає їй 

дещо інше визначення: «Розширена техніка являє собою способи гри на 

традиційних інструментах, результатом якої є утворення нових і часто 

несподіваних звуків» [110, с. 16]. Близькою до цього розуміння є і трактування 

С.Ж. Маклеген, котра в «Словнику сучасного флейтиста» пов'язує розширену 

техніку із звукоутворенням та спеціальними звуковими ефектами, що 

виконуються на флейті «... іншими, ніж традиційні способи гри» [157, с. 56]. 

Найбільш обґрунтовано, на наш погляд, виглядає визначення                    

С.Ж. Маклеген, згідно з яким всі прийоми гри на інструменті класифікуються 

за способом виконання і поділяються на традиційні та інші, тобто 

нетрадиційні. Такий критерій, покладений в основу термінологічного 

визначення різновидів виконавських прийомів, є досить логічним, так як 

дозволяє групувати їх незалежно від часу появи, в результаті чого вдається 

уникнути суперечностей, котрі виникали. 

 Таким чином, нетрадиційними прийомами гри на трубі та інших 

духових інструментах є способи звуковидобування, техніка дихання та 

інші виконавські технології, які не властиві акустичній природі 

інструмента і стилю академічного виконання. 

Не менш важливою проблемою в теорії і практиці нетрадиційних 

прийомів гри на трубі є їх класифікація. Аналізуючи роботи вітчизняних та 

зарубіжних дослідників із зазначеної проблематики, слід відмітити, що певний 

перелік різновидів нетрадиційних прийомів гри на духових інструментах 

міститься у фундаментальній монографії В.М. Апатського [5]. Автор не 

ставить перед собою завдання систематизувати їх, для нього важливіше 

розкрити технологію виконання і методи освоєння нетрадиційних прийомів 

гри на дерев'яних та мідних інструментах. Подібний підхід спостерігається в 
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дисертації М. Беговатової, котра пропонує «розширену систематику нових 

прийомів гри на саксофоні з практичними рекомендаціями щодо їх 

виконання» [8, с. 8]. 

Питання використання нетрадиційних прийомів у виконавстві на 

саксофоні і кларнеті в певній мірі порушуються в дисертаціях Т. Понькіної 

[69] та Р. Вовка [15], а також роботах інших авторів, проте проблема 

класифікації в них не розглядається. 

Серед зарубіжних досліджень відзначається більша кількість робіт, в яких 

робляться спроби класифікувати різноманітний арсенал нетрадиційних 

прийомів гри на духових. Серед них необхідно виділити фундаментальну 

монографію Г.Ш. Хоппе (G.Ch. Hoppe) «Інструментальна революція: 

розвиток, використання і естетика нових прийомів гри на язичкових 

інструментах» (Die instrumentale Revolution: Entwicklung, Anwendung und 

Ästhetik neuer Spieltechniken für Rohrblattinstrumente) [141], написану за 

матеріалами дисертаційного дослідження. Автор прагне комплексно вивчити 

і розкрити «нову техніку гри» в історичному, технологічному і художньому 

аспектах. 

Класифікаційна система Г.Ш. Хоппе включає п'ять основних груп 

нетрадиційних прийомів: багатозвуччя, однозвуччя, особливі ефекти і техніки, 

електронні пристосування і сценічні елементи. Кожна група охоплює кілька 

окремих прийомів. Наприклад, в однозвуччя включені шість різних видів 

техніки (трелі, флажолети, зміна тембру, чвертьтони і мікротони, розширення 

нижніх і верхніх меж діапазону, пальцеве portamento), а група багатозвуч 

представлена двома (акордовою грою і подвійними флажолетами). Однак, з 

огляду на те, що у грі на різних духових дерев'яних інструментах існують різні 

способи видобування багатозвуччя, автор виділяє вісім категорій акордової 

техніки за технологічними та акустичними критеріями. Відмінною рисою 

кожної з них виступає якість виконання акорду, повноцінність і гомогенність 

звучання окремих голосів, їх кількість, спектр звуку і т.д. 
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Цілком обґрунтовано виглядає включення Г.Ш. Хоппе до 

класифікаційної системи нетрадиційних прийомів сценічних елементів 

(танець, акторська гра, пантоміма, міміка, жестикуляція). 

В цілому, позитивно оцінюючи класифікацію «нових»5 прийомів гри на 

духових дерев'яних інструментах Г.Ш. Хоппе, необхідно вказати на окремі 

протиріччя і недостатність повноти охоплення в ній всіх видів нетрадиційної 

техніки. Незважаючи на те, що німецька дослідниця не одинока в трактуванні 

portamento, подвійного та потрійного staccato (язика) як нетрадиційних 

прийомів, зазначені штрихи і техніка їх виконання не мають помітного впливу 

на природний процес звукоутворення і є цілком академічними. В іншому 

випадку всі види штрихів, які використовуються під час гри на духових 

інструментах, довелося б зарахувати до нетрадиційних. 

У свою класифікаційну систему Г.Ш. Хоппе не включає прийоми, 

використовувані для імітації звуків природи, тварин та людини, які, виходячи 

з їх акустичних ефектів, найбільше відповідають категорії нетрадиційних. 

У дисертації Е.К. Черрі [110] класифікація «розширених» видів 

виконавської техніки на трубі більш деталізована і масштабна. Всі прийоми 

поділяються автором на десять видів за способом і технологією виконання: 

вокальні, артикуляційні (язикові), клапанні, губні, глісандуючі, додаткові, 

сурдинні, електронно-маніпуляційні, дихальні, розширені просторово-

модифіковані засоби. Як і Г.Ш. Хоппе, Е.К. Черрі включає в «розширені» види 

техніки подвійне staccato, а також барочну і джазову артикуляцію, трелі, 

тремоло, котрі, можливо, і вписуються в категорію розширених прийомів гри, 

але до нетрадиційних віднести їх важко. 

З огляду на те, що серед нетрадиційних виконавських прийомів на трубі 

значна їх частина пов'язана зі звуком та різними акустичними ефектами, що 

виникають при використанні специфічної техніки гри, частіше за все не 

характерної для природного процесу звукоутворення на інструменті, то серед 

                                                           
5 Саме лапками Г.  Ш. Хоппе виділяє термін «нові». 
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визначальних критеріїв їх класифікації, на наш погляд, необхідно виділити 

наступні: звук і способи або засоби його утворення, особливості технології, 

середовище виникнення. Разом з тим, сама категорія звуку в контексті 

нетрадиційних виконавських прийомів має різні характерні риси. В одних 

випадках це музичний звук (або акорд), який, хоча і видобувається 

нетрадиційним способом, але зберігає всі іманентні властивості – висоту, 

тривалість, тембр та гучність. В інших – це синтезовані музично-звукові 

ефекти, одержані в результаті штучної обробки звуку різними комп'ютерно-

електронними пристроями або у грі на електронній трубі. По-третє – імітація 

звуків природи, тварин та людини. По-четверте – ударно-шумові ефекти, 

отримані як за допомогою ударів різними предметами, так і видобуті в процесі 

беззвучного вдування повітря в інструмент або його окремі частини. Крім 

зазначених прийомів до типів нетрадиційної техніки також слід віднести 

специфічну технологію дихання та елементи театралізації виконавського 

процесу.   

Таким чином, весь арсенал нетрадиційних виконавських прийомів на 

трубі можна розділити на два основних види – музичного і немузичного 

походження. До першого виду належать нетрадиційні прийоми гри з 

музичними способами звукоутворення або засобами формування звуку: 

 виконання мікроінтервалів (третьтони, чвертьтони, 

шестинатони, восьминатони і т.д.)6;  

 гармонічне виконання інтервалів і акордів; 

 гра на препарованому інструменті та використання різних 

пристроїв і сурдин; 

 комп'ютерні та електронно-акустичні методи обробки звуку. 

До другого виду належать немузичні виконавські прийоми, що 

включають видобування на інструменті або окремих його частинах ударно-

шумових ефектів, імітацію звуків природніх явищ, тварин та людини. 

                                                           
6 Назви мікроінтервалів наводяться згідно класифікації Ю. Холопова [83, c. 172]. 
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Окремими підвидом немузичних виконавських прийомів є нетрадиційна 

техніка перманентного дихання, яка забезпечує безперервність видихуваного 

потоку повітря під час гри на трубі. Даний тип дихання розглядається як 

технологічний елемент виконавського процесу. 

До підвиду немузичних прийомів відноситься також театралізація 

виконавства, що припускає використання циркових, танцювальних елементів 

і пантоміми із застосуванням міміки, жестикуляції та акторської гри в 

сольному, ансамблевому і оркестровому виконанні. 

Пропонуючи загальні принципи типологічної класифікації 

нетрадиційних виконавських прийомів на трубі, ми систематизували ті види, 

які в даний час набули найбільшого поширення у виконавській та 

композиторській практиці. З огляду на те, що процес вдосконалення 

виконавської техніки і пошук нових засобів художньої виразності на трубі 

триває, то можна не сумніватися в перспективі появи нових видів 

нетрадиційних прийомів гри на інструменті. 

 

Висновки до першого розділу 

 

Проведений аналіз джерел історії виконавства на духових інструментах, 

в першу чергу, трактатів давньогрецьких вчених, дозволяє отримати досить 

цілісну картину виникнення і розвитку нетрадиційних прийомів гри на 

духових інструментах вже на самих ранніх етапах їх історії. Особливим 

розмаїттям нетрадиційних видів виконавської техніки відрізнялося мистецтво 

давньогрецьких авлетистів, котрі володіли цілим арсеналом таких складних 

для сучасного музиканта-духовика прийомів, як перманентне дихання, 

мікрохроматичне інтонування, акторська гра і танець. Підтвердження цього 

можна знайти в трактатах Платона, Арістотеля, Арістоксена, Поллукса, 

Павсанія та інших античних мислителів, діяльність яких відноситься до різних 

періодів історії давнього світу. 
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Не менш важливими джерелами, в яких відображені свідчення про 

використання нетрадиційних прийомів гри в інструментальному мистецтві та 

на духових інструментах, зокрема, є трактати Н. Вічентіно, M. Мерсенна,    

Й.Й. Кванца, Г. Тромліца, дидактичні посібники та «школи» Ж. Оттетера, 

Ф.Ж.А. Дюверна, Т. Харпера та інших вчених і музикантів-виконавців. 

Виконане дослідження джерел свідчить про те, що нетрадиційна техніка 

гри на духових інструментах має глибоке історичне коріння і широко 

застосовувалася музикантами різних епох. Тому значну частину 

нетрадиційних прийомів гри на духових інструментах, які мають давню 

історію і використовуються сучасними виконавцями, не можна класифікувати 

як «сучасні» виконавські прийоми гри. Таке трактування не відповідає 

історичним реаліям їх виникнення та не відображає об'єктивну дійсність. 

Дефініція «сучасні прийоми гри» або «сучасна техніка гри» на духових 

інструментах, на наш погляд, може відноситися в першу чергу до тих видів 

нетрадиційної техніки гри, поява яких пов'язана з використанням 

комп'ютерної музики і різних електронних (мультимедійних) пристроїв, які 

отримали повсюдне поширення в музиці ХХ-ХХІ ст. Технічний прогрес, 

активний вплив якого на музичне мистецтво почався в середині ХХ століття, 

відкрив нові можливості широкого використання електроніки у 

виконавському процесі на духових інструментах і тим самим сприяв значному 

збагаченню їх тембрових та звукодинамічних властивостей. 

Також важливу роль у розвитку нових виражальних можливостей на трубі 

зіграло застосування широко використовуваних сучасними виконавцями та 

композиторами препарованого інструмента і різноманітних пристроїв,  які 

отримали найбільш активне поширення наприкінці ХХ-початку ХХІ ст. 

Цілком очевидно, що з огляду на історичний період їх виникнення, 

використання в термінологічному визначенні даних виконавських прийомів 

дефініції «сучасні» та «нові» є логічним і обґрунтованим, так як відображає 

реалії історичної дійсності. Однак, застосування зазначеного терміну до тих 
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видів виконавської техніки, поява яких не пов'язана із новітньою історією 

інструментального виконавства ХХ та ХХI ст., виглядає суперечливо. 

Торкаючись терміну «розширена техніка» (extended techniques), який 

отримав досить широке поширення в роботах зарубіжних дослідників, 

відзначимо, що в порівнянні з дефініцією «сучасні прийоми гри» він видається 

більш узагальненим, тому що не залежить від історичного чинника і не 

вимагає відповідних уточнень. Тим самим він позбавлений тих протиріч, котрі 

пов'язані з часовими рамками історії виникнення того чи іншого прийому гри. 

Відсутність подібних протиріч також характерна для термінологічного 

визначення «нетрадиційні прийоми гри» або інших близьких понять 

(нетрадиційна техніка гри). У смисловому плані зазначена дефініція 

відрізняється більшою логічністю в характеристиці виконавських прийомів із 

нестандартною технологією гри. З огляду на те, що існує категорія 

виконавських прийомів з використанням природної (традиційної) технології 

гри, відповідно акустичній природі конкретного інструменту, то прийоми із 

застосуванням нестандартних способів звуковидобування, дихання і т.д., 

досить логічно буде віднести до категорії нетрадиційних. 

Слід зазначити, що процес формування типологічної класифікації 

нетрадиційних прийомів гри на духових інструментах знаходиться сьогодні на 

стадії становлення. З огляду на достатню динамічність розвитку виконавської 

техніки та постійний пошук нових засобів музичної виразності, цілком 

очевидно, що арсенал нових видів нетрадиційних прийомів гри на трубі буде 

оновлюватися і розширюватися. Тому запропонований нами принцип їх 

класифікації є відображенням тих реалій, які склалися в сучасному 

виконавстві на інструменті. 
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ГЛАВА 2. ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ 

НЕТРАДИЦІЙНИХ ПРИЙОМІВ ГРИ НА ДУХОВИХ 

ІНСТРУМЕНТАХ 

 

2.1. Театралізація виконавського процесу на духових інструментах – 

історичні етапи становлення та розвитку 

  

Одним з найбільш давніх нетрадиційних прийомів гри на духових 

інструментах, відомих ще в епоху Античності, є театралізація виконавського 

процесу, яка представляє собою поєднання музикування на інструменті з 

танцем та акторською грою. Її формування відбувалося на ґрунті триєдності 

музично-поетично-танцювального мистецтва Стародавньої Греції як основи 

художньо-виконавської практики. 

Численні трактати давньогрецьких мислителів та існуючі артефакти 

стародавньої музичної іконографії дозволяють стверджувати про високий 

рівень мистецтва давньогрецьких музикантів, неабиякі професійні якості 

античних виконавців та багатогранність їх артистичної професії, яка аж ніяк 

не обмежувалася лише грою на інструменті. Відмінною особливістю 

виконавської діяльності музиканта-духовика два з половиною тисячоліття 

тому був поліартистизм7. Публічний виступ музиканта включав не тільки гру 

на інструменті, але й супроводжувався окремими танцювальними (Мал. А. 2.1. 

Додаток А) та театральними елементами.  

«Той, хто співає, під час співу повинен грати на кіфарі і рухатися тілом» 

– так характеризує виконавські функції музиканта автор стародавнього 

манускрипту «Перший Алківіад» [17, с. 123]. Близькі думки висловлює і 

Аристотель в «Поетиці», зауважуючи, що у своїх виступах рапсод Сосістрат 

та співак Мнасіфей із Опунта використовували певні рухи тіла [17, с. 123].  

                                                           
7 Вперше термінологічне визначення поліартистизму було дано М. Уебстер (M. Webster), яка трактує його 

як «вид творчої діяльності художників, які створюють видатні роботи в двох або більше несуміжних 

областях мистецтв» [154]. 
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 Однак не тільки співаки, рапсоди та кіфареди застосовували танцювальні 

елементи під час музичного виконання. За твердженням Є. Герцмана, розпад 

характерної для мистецтва Стародавньої Греції триєдності поезії, музики і 

танцю «... привів до появи інструментальної сольної музики з танцювальним 

супроводом» [17, с. 129]. Довгий час даний жанр залишався вельми 

популярним в середовищі виконавців на авлосі, які практикували гру на 

інструменті одночасно з танцем. 

За свідченням мандрівника, письменника і вченого II ст. Павсанія8 в V-IV 

ст. до н. е. був відомий видатний танцюючий авлет Проном, який славився не 

тільки майстерною грою на інструменті, але й тим, «... що доставляв виняткове 

задоволення «мімікою і рухами всього тіла» [17, с. 129]. «Танцюючий 

музикант», – зазначає Є. Герцман, – цінувався набагато вище простого 

виконавця. Такий підхід до інструментального виконавства був природний і 

відповідав тодішнім художнім уявленням [17, с. 129]. 

Повідомлення про танцюючих музикантів знаходяться не тільки в 

письмових джерелах, збереглися і іконографічні музичні артефакти, що 

наочно підтверджують одночасну гру виконавця на інструменті з танцем. У 

Сцені бенкету (Мал. А. 2.2. Додаток А) давньогрецький художник досить чітко 

відобразив танцюючого авлетиста, який одночасно підігравав танцівниці. 

Показовим є  факт  існування в античній авлосовій музиці окремого жанру 

творів, котрі призначалися для сольного виконання на інструменті з 

одночасним використанням танцювальних елементів. У роботах 

давньогрецьких вчених він відомий під назвою «авлема» або «авлесіс»9. До 

нього належали різні за характером сольні інструментально-танцювальні п'єси 

для авлосу, які призначалися для різноманітних розважальних видовищ, 

ритуальних обрядів та військово-святкових урочистостей10. 

                                                           
8 Створений Павсанієм (Pausanias) десятитомний «Опис Еллади» і сьогодні вважається важливим  

найдавнішим путівником по Греції. 
9    Є. Герцман, спираючись на трактати Афінея і Трифона, вважає обидві назви як синоніми [17, с. 129]. 
10 Трифон в своєму трактаті «Назви» виділяє наступні сольні інструментальні п'єси (авлеми), що   

виконувалися авлетистом одночасно з танцем: комос, гедікомос, мотоно, гінграс, тетракомос, полеміка,  

епіфаллос, хорейос, каллінікос, сікіннотірбе, тірокопікон. Більш детально див. Є. Герцман [17, с. 129-131]. 
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Також не можна виключати використання елементів театралізації при 

виконанні інструментального нома. Їх цілком міг застосовувати творець 

«Піфійського нома» авлетист Сакад із Аргоса, котрий прославився 

багаторазовими перемогами на Піфійських іграх (586, 584, 582 рр. до н. е.) і 

користувався загальною славою у давніх греків. Створення ним 

п’ятичастинного програмного твору для сольного авлосу, на думку                        

Є. Герцмана, стало початком формування інструментального нома, який разом 

із раніше існуючими вокально-інструментальними творами розширює рамки 

даного жанру [17, с. 214]. 

Якщо розглядати програмний зміст «Піфійського нома», то потреба 

введення театральних елементів в його окремі частини виглядає достатньо 

реальною. Зображуючи різні картини боротьби Аполлона з чудовиськом 

Піфоном, котрі представляють основу драматургічного розвитку музичного 

змісту нома Сакада, «... для якого не існувало ніяких технічних труднощів у 

грі на авлосі» [17, с. 214], за допомогою театральних засобів він міг істотно 

посилити емоційність виконання і сприйняття своєї музики. Найбільша 

потреба в доповненні музики танцем представляється в п'ятій, заключній 

частині «Піфійського нома», в якій Аполлон святкує перемогу над ворогом. 

Крім фіналу, застосування окремих мімічних жестів та хореографічних фігур 

у другій («Бойовий клич») і третій ( «Поєдинок з драконом») частинах здатні 

були значно яскравіше розкрити художній зміст твору, що мало неабияке 

значення на конкурсних змаганнях кращих авлетистів Стародавньої Греції. 

Епохою справжнього розквіту поліартистизму у виконавстві на духових 

інструментах, без перебільшення, було середньовіччя, коли міська площа стає 

основною ареною народного музично-театрального і циркового дійства. 

Театрально-циркова вистава з окремими музичними номерами-вставками 

займає важливе місце в культурно-розважальному дозвіллі простих городян. Її 

головний сценарист, режисер і виконавець – мім, жонглер, актор і музикант-

мультиінструменталіст – виступає в одній особі. Використовуючи гучнозвучні 
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інструменти гобойної групи, «народний глашатай» прагнув заманити городян 

на свій виступ. 

Однак, якщо спробувати провести паралелі між скомороськими 

виступами народних виконавців і мистецтвом давньогрецьких авлетів в 

контексті театралізації інструментального виконавського процесу, досить 

легко виявляються істотні відмінності між ними. Вони криються не тільки у 

рівні професійності, але й в різній спрямованості художньо-виконавських 

завдань та цілей. 

У виконавському мистецтві давньогрецького професійного авлетиста 

театралізація інструментального сольного виступу стала результатом 

«молекулярного розпаду» триєдності художнього комплексу музики, поезії і 

танцю та початком формування нового жанру. Вона була спрямована на 

збагачення виражальних засобів виконання і сприяла більш повному 

розкриттю художнього образу та сюжетної лінії твору. 

Скомороське мистецтво середньовічного поліартиста більш 

калейдоскопічне: виконання інструментальних номерів-вставок представляло 

лише окремі фрагменти театрально-циркового спектаклю, в яких музика 

виконувала підпорядковану роль з метою доповнити або посилити видовищну 

різноманітність. Цікаво, що обидві тенденції театралізації виконавської 

процесу на духових інструментах продовжують залишатися актуальними для 

сучасної музики даного напрямку. 

Показовим прикладом квазісередньовічної театралізованої циркової 

вистави можна розглядати твір К. Штокхаузена «Арлекін» (1975) для кларнета 

solo. Яскравий костюм блазня, насичений контрастними фарбами грим, 

стрімкі рухи кларнетиста, що змінюються раптовими зупинками або 

танцювальними епізодами, які супроводжуються такою ж насиченою та 

різноманітною музикою, здатні створити незабутнє враження від почутого і 

побаченого. Однак подібний ефект можливий лише в тому випадку, коли 

виконавець в рівній мірі професійно володіє інструментом та майстерністю 
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актора. Як показує аналіз численних виконавських версій інтерпретації 

«Арлекіна», при порушенні цієї вимоги ефективність кінцевого результату 

істотно знижується. 

Успішне музично-театральне втілення авторського задуму залежить від 

багатьох факторів. У більшості випадків проблемою є відсутність необхідних 

акторських навичок у музиканта-виконавця, його вміння природно 

пересуватися, володіння виразною мімікою, основами хореографії та іншими 

елементами акторської професії. Не менш важливим для створення 

повноцінної інструментально-театралізованої вистави є розгорнутий 

композиторський сценарій і його адекватне режисерсько-виконавське 

рішення. Останнє також в повній мірі залежить від здібностей 

інструменталіста. Тому тільки комплексний підхід до розв’язання всіх 

технологічних і художніх завдань є запорукою успішного втілення 

композиторського задуму у виконавській інтерпретації. Визначальним 

фактором у даному процесі є майстерність виконавця-поліартиста, його 

гнучкість, мобільність і здатність до перевтілення. 

У сучасному мистецтві гри на духових інструментах одним з найбільш 

яскравих виконавців, котрий  поєднує всі зазначені якості, є видатний 

шведський тромбоніст Крістіан Ліндберг (Ch. Lindberg). Його концертні 

вистави вражають не тільки високою технікою гри на інструменті, але й не 

менш майстерною акторською грою. Інструментально-театральний репертуар 

музиканта надзвичайно різноманітний і включає твори різних авторів. Крім 

опусів, які були задумані з елементами театралізації, тромбоніст часто 

використовує і композиції, в котрих відсутні подібні прийоми, попередньо 

доповнюючи їх власною акторською видумкою та оригінальними 

режисерськими рішеннями. Часто виступи К. Ліндберга перетворюються у 

видовищні шоу, насичені найнесподіванішими ефектами, екстравагантними 

костюмами та своєрідним театральним реквізитом. Природна гнучкість, 

пластичність, виразна міміка і жестикуляція дозволяють йому легко 
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вибудовувати свої рухи відповідно до тексту партитури та змісту музичного 

твору. 

Серед інших відомих виконавців-тромбоністів, які активно 

використовують елементи театралізації під час гри на інструменті, слід 

виділити Е. Кинанта (A. Conant), С. Демпстера (S. Dempster), В. Глобокара       

(V. Globokar) та Дж. Кенні (J. Kenny). –  

Відзначимо, що сьогодні тромбон вважається одним з найбільш 

«театральних» інструментів, відповідний оригінальний репертуар якого, за 

твердженням K.А. Дюка (C.A. Duke), набагато перевершує твори для інших 

інструментів [128, с. VI]. Пояснення «театральності» тромбона, на думку 

Стюарта Демпстера, криється в самій природі його конструкції і технології гри 

на ньому. «Мало які з інших інструментів, – вказує він,  – мають такі театральні 

властивості тромбона, коли під час гри відбувається постійне переміщення 

куліси ... Він унікальний – єдиний серед інструментів, в яких постійно 

змінюється довжина резонатора. Це має наслідки як акустичні, так і візуальні» 

[128, с. 73]. Особливу видовищність звуковидобування на тромбоні 

американський музикант і дослідник відзначав у глісандо.  

До зразків сучасного інструментально-театрального репертуару для 

тромбона відносяться такі відомі опуси як «Секвенція V» Л. Беріо, General 

Speech (1969) Р. Еріксона, Байкер-концерт (Motorbike Concerto, 1989), 

Концерт № 2 (Дон Кіхот) Я. Сандстрема, Solo for Sliding Trombone                     

Дж. Кейджа, котрі в рейтингу рівня театральності, складеного K.А. Дюком, 

займають верхні позиції11. 

Серед них особливою екстравагантністю виділяється Байкер-концерт для 

тромбона з оркестром шведського композитора Я. Сандстрема, присвячений 

К. Ліндбергу. У цьому театралізованому шоу соліст виступає в незвичній для 

себе ролі байкера, який в шкіряному одязі виїжджає на мотоциклі прямо на 

                                                           
11 У своїй дисертаційній роботі, присвяченій дослідженню оригінального репертуару для тромбона з 

театральними елементами, К.А. Дюк, використовуючи десятибальну систему оцінки, створює рейтинг 

60 творів даного напрямку. 
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сцену і потім починає виконувати твір. Не менш ефектно виглядає соліст-

тромбоніст, зображуючи Дон-Кіхота в Концерті №2 (Дон Кіхот), співавтором 

якого разом з Я. Сандстремом виступає К. Ліндберг – головна дійова особа 

прем'єрної постановки. 

Більш академічною, в порівнянні з двома попередніми опусами, 

представляється «Секвенція V» Л. Беріо. Театральний сценарій тут не 

відрізняється такою ж різноманітністю і оригінальністю. Виконавець, 

використовуючи традиційний концертний костюм, активно пересувається по 

сцені і прагне своїми рухами більш динамічно розкрити художній образ. 

Зауважимо, що крім театральних елементів, у грі на тромбоні 

використовуються й інші нетрадиційні виконавських прийоми, такі як 

мікрохроматика, фрулато, гармонічне глісандо, спів з одночасною грою та 

інші звукові ефекти. 

Великою різноманітністю репертуару з елементами театралізації 

відрізняється література для ансамблів духових інструментів. За своєю 

кількістю вона перевершує аналогічну групу сольних творів. Звертаючись до 

інструментальної театралізації, сучасні композитори експериментують з 

різними складами ансамблів. Це можуть бути змішані склади струнних, 

духових та ударних (Альсина К.Р. Тріо для віолончелі, тромбона та ударних); 

мідних і дерев'яних духових (Бах П.Д. Соната відлуння для труби, тромбона, 

французького ріжка, флейти, гобоя і фагота; Коп Д. BTRB для блокфлейти, 

кларнета, фагота і тромбона); класичний брас-квінтет (Беквітч Дж. Taking A 

Stand для 2-х труб, валторни, тромбона-еуфонімума і туби) та багато інших.  

Партитури численних творів для ансамблів духових доповнені 

найрізноманітнішими і несподіваними «інструментами», включаючи домашнє 

начиння і побутові предмети, проте спільним для них є використання окремих 

елементів колективної театралізації. Іноді така ансамблева гра перетворюється 
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в добре відрежисоване барвисте шоу з оригінальними костюмами, 

хореографією, світловими ефектами та іншими театральними атрибутами12. 

Розглядаючи елементи театралізації в духовому сольному та 

ансамблевому виконавстві, не можна обійти оркестр. Особливим видом 

театралізації оркестрової духової музики, який отримав широку популярність 

і масовість виконання у військово-оркестровій практиці, є дефіле13 та плац-

концерт14. Історія появи цих видів театрально-видовищних виступів духових 

оркестрів нерозривно пов'язана з урочистими військовими ритуалами, 

парадами та придворними церемоніями. У більшості випадків дефіле та плац-

концерт як єдина двочастинна інструментально-театральна вистава 

виконується військовим музичним колективом під час святкових 

урочистостей, марш-парадів і фестивалів15. 

При підготовці дефіле музичний матеріал зазвичай формується з відомих 

композицій (марші, пісні), потім створюється загальний сценарій і 

хореографія стройових пересувань оркестрових груп з виконанням різних 

рухових і танцювальних елементів, які згодом необхідно синхронно 

виконувати всім оркестрантам. Подібним чином формується і музично-

театралізований сценарій плац-концерту, з тією лише різницею, що всі 

танцювальні елементи та стройові переміщення оркестрантів відбуваються, в 

основному, на місці, без поступального руху маршем. Програма плац-

концерту може включати музичні твори найрізноманітніших жанрів і стилів, 

важливо, щоб вона відповідала загальному музично-хореографічному задуму. 

                                                           
12 Прикладом тому може служити театралізація казки «Червона шапочка» канадським брас-квінтетом. 

Використовуючи окремі елементи костюмів казкових героїв, музиканти грою на інструментах, 

активними рухами і жестами комічно відображають дії своїх персонажів.    
13  У перекладі з французької «дефіле» означає «вузький прохід між горами, водними перешкодами, а 

«дефілювати» – урочисто проходити. В оркестровому виконавстві дефіле є видом концертного виступу 

під час руху музикантів на відкритому повітрі з виконанням ними різних стройових і танцювальних 

елементів та створенням різноманітних конфігурацій розташування оркестру.  
14  Плац-концерт – театралізований концертний виступ оркестру на відкритому повітрі без пересування, 

який супроводжується виконанням різних рухів корпусу та інструмента. Виконується плац-концерт 

після дефіле.     
15 В останні роки важливою міжнародною ареною для демонстрації військовими оркестрами своєї 

майстерності в дефіле та плац-концерті стала Червона площа в Москві, де в рамках щорічного 

фестивалю «Спаська вежа» проходять виступи музикантів з різних країн світу. 
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Гра на інструменті з одночасним виконанням рухових елементів створює 

певні фізіологічні незручності, тому що порушує ритм дихання та веде до 

задишки. Зазначений недолік був помічений ще давньогрецьким 

письменником Лукіаном, який у своєму оповіданні «Про танець» вказує, що 

«посилене дихання при русі збивало пісню» [17, с. 129]. І хоча свої слова він 

адресує не танцюючому авлетисту, а танцюючому співакові, враховуючи 

близькість технології виконавського дихання під час гри на духових 

інструментах та у співі, означена проблема в рівній мірі була і залишається 

актуальною і для музикантів-духовиків. 

На закінчення необхідно відзначити, що театралізація виконавського 

процесу в мистецтві гри на духових має давнє коріння та глибокі традиції. 

Виникнувши в надрах давньогрецького мистецтва, для якого була  характерна 

триєдність поезії, музики і танцю, театралізація виконавського процесу на 

духових інструментах отримує новий імпульс розвитку після розпаду 

музично-поетично-танцювального мистецтва та виокремлення з нього 

музично-танцювальної складової. Подальше створення інструментально-

танцювальних жанрів «авлеми» та «авлесісу» в античній авлосовій музиці 

стало важливим кроком у професіоналізації виконавського мистецтва 

авлетиста-танцюриста і відкрило шлях до застосування елементів театралізації 

в жанрі інструментального нома. 

У виконавстві на духових інструментах ХХ-ХХІ ст. використання 

елементів театралізації набуває нових форм вираження авторського задуму і 

інтерпретації твору, що дозволяє глибше розкрити художній образ. 

 

2.2. Перманентне дихання (видих) – як найдавніша техніка гри  

у виконавстві на духових інструментах 

 

В арсеналі виражальних засобів давньогрецьких музикантів театралізація 

інструментального виконавства, яка представляє в даний час один із видів 
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нетрадиційних прийомів гри, не є одинокою. Глибоке історичне коріння в 

античному виконавстві на духових має також нетрадиційна техніка дихання – 

перманентне дихання або перманентний видих (ПВ)16.  

Розкриваючи витоки появи ПВ у грі на духових інструментах,                        

В. Качмарчик приходить до висновку, що визначальна роль в цьому процесі 

належить бурдону. «Його виконання, – пише він, – вимагало від музиканта 

дотримуватися перманентності звучання інструмента протягом тривалого 

періоду часу. При застосуванні звичайного дихання безперервність 

витриманого тону порушувалася паузами для вдиху. Тому необхідність 

«ідеального» виконання бурдона стала однією з причин появи ПВ» [146,             

с. 33-34]. 

Зауважимо, що потреба у виконанні безперервного бурдона 

безпосередньо пов'язана з двоцівковими духовими інструментами гобойної та 

флейтової груп. Конструкція даних інструментів зазвичай складалася з 

бурдонної та мелодичної трубок, на яких одночасно виконувалися 

безперервний тон і мелодія. Тому використання на двоцівкових інструментах 

техніки перманентного дихання (видиху) було пов'язано з необхідністю 

забезпечення безперервного звучання та зі збільшенням витрат повітря під час 

гри.  

Відомо, що двоцівкові інструменти набули широкого поширення не 

тільки у Давній Греції та Давньому Римі, але й в країнах Стародавнього Сходу, 

де зберігаються по теперішній час. На території останніх техніка 

перманентного дихання також продовжує користуватися широкою 

                                                           
16 «Перманентний видих» – термін, запропонований В.П. Качмарчиком, який в своєму визначенні 

особливостей його технології зазначає: «Поширені терміни “перманентне дихання” і “ланцюгове 

дихання” (анг. – permanent breathing, circular breathing; нім. – Permanentatmung, Zirkulieratmung), на наш 

погляд, не зовсім точно відображають сутність цього виконавської прийому, оскільки визначення 

“перманентний” і “ланцюговий” відноситься до повного циклу дихання (що складається з двох фаз - 

вдиху і видиху), безперервність і замкнутість якого обумовлена фізіологічною необхідністю і в даному 

випадку мається на увазі. Сутність же даного типу дихання полягає в безперервності лише однієї фази 

дихання – видиху, який і є джерелом перманентності звучання. Тому більш точним, ми вважаємо, буде 

термін “перманентний видих”. Можливий також термін “виконавське дихання з перманентним 

видихом», але він більш громіздкий [32, с. 61].   
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популярністю, причому східними виконавцями вона застосовується набагато 

частіше, ніж європейськими музикантами. 

 У сучасних дослідженнях історії перманентного дихання особливе місце 

відводиться виконавському мистецтву давньогрецьких авлетистів, які для 

«...”механізації” процесу вичавлювання повітря з порожнини рота під час 

носового вдиху» [147, c. 347] використовували спеціальне пристосування – 

форбею17. Досліджуючи необхідність її застосування, В.П. Качмарчик після 

ретельного аналізу древніх трактатів та іконографічних матеріалів приходить 

до висновку: «Її функції були аналогічні тим, які виконує лікоть руки під час 

гри на волинці, стискаючи міх з повітрям <...>. У грі на авлосі без форбеї всі 

дії з витискання повітря з порожнини рота здійснювалися щічними м'язами, 

форбея ж була пристроєм, який значно спрощував цей процес і звільняв 

м'язовий апарат від надмірної напруги. Особливу цінність набувала вона при 

тривалій грі на авлосі, коли губні та щічні м'язи через тривалу напругу 

втомлювалися» [148, с. 94]. 

Слід зазначити, що форбею використовували не тільки виконавці на 

авлосі, вона застосовувалася також під час гри на сальпінксі, який належить 

до групи мундштучних мідних духових інструментів. Таким чином, можна 

припустити, що перманентне дихання могли використовувати не тільки 

авлетисти, але й сальпінксисти, котрі застосовували при грі форбею. 

Аналізуючи існуючі зображення виконавців на авлосі та сальпінксі можна 

помітити, що форбеєю користувалися у грі не всі з них. За твердженням 

німецького дослідника М. Вегнера (M. Wegner), її застосовували в основному 

професійні музиканти, «... які володіли мистецтвом гри з форбеєю» [198, с. 30]. 

Пояснюючи функції пристрою, вчений вказує, що форбея сприяла 

«ослабленню надзвичайно сильного тиску на щоки і губи авлетиста під час гри 

на інструменті» [198, с. 30]. Подібні судження ми зустрічаємо і у 

давньогрецьких мислителів Плутарха та Гесихія. Останній так описує 

                                                           
17  Форбея – шкіряна пов'язка, яку використовували під час гри на авлосі для обв'язування щік виконавця 

(Мал.  А. 2.1. Додаток А).  
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призначення форбеї: «Шкіряна стрічка, що обвиває вуста авлета, щоб не 

розривалася його губа» [16, с. 22]. Очевидно, що «розривання губи» могло 

виникати тільки при надмірному роздуванні щік, яке, як відомо, є одним з 

основних елементів технології перманентного дихання і найбільш поширеною 

зовнішньою ознакою його використання. 

Необхідно підкреслити, що ротова порожнина в техніці перманентного 

дихання служить своєрідною додатковою ємністю для накопичення запасу 

повітря, необхідного при здійсненні одночасно носового вдиху і ротового 

видиху. Тому при створенні резервного об'єму повітря відбувається 

роздування щік. Його частіше можна побачити у східних музикантів під час 

гри на інструментах гобойного типу – зурні, сурнаї  та ін. Сучасні виконавці 

на класичних духових інструментах рідко вдаються до надмірного роздування 

щік і використовують оптимальні обсяги запасу повітря.  

Існують досить переконливі твердження, що техніка перманентного 

дихання була відома ще в Давньому Єгипті, і лише згодом її запозичили 

давньогрецькі музиканти. Даної точки зору, розглядаючи історію розвитку 

інструментів гобойного і волинкового типу з «перманентним звучанням» 

(Permanenzklang), дотримується німецький дослідник Хайнц Бекер (H. Becker). 

Він, зокрема, зазначає, що спочатку форбея з'явилася близько 1,5 тис. років до 

н.е. в Ассирії та Стародавньому Єгипті. Давньогрецькі музиканти-виконавці 

на двоствольних інструментах стали її вживати набагато пізніше, в VIII 

столітті до н.е. [100, с. 401]. 

На відміну від давньогрецьких авлетистів, серед сучасних східних 

виконавців на народних духових інструментах форбея не отримала широкого 

розповсюдження, хоча і застосовується окремими з них. Пов'язано це з 

використанням східними музикантами «модифікованої», в порівнянні з 

авлосом, конструкції зурни з чашоподібною підставкою для забезпечення 

герметичності губного апарату. Саме її наявність дозволяла підтримувати 

стійкість постановки амбушура і не допускати «розривання губи». З огляду на 
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те, що зурна і близькі до неї за конструкцією інструменти були і залишаються 

найбільш поширеними в східному виконавстві на духових, можна припустити, 

що серед даної категорії музикантів техніка перманентного дихання є досить 

розповсюдженою, що підтверджується сучасними дослідженнями [21; 33]. 

Основною сферою застосування перманентного дихання є східний 

ансамбль духових, поширений склад якого включає два однорідних 

інструменти (дві зурни, два кошнаї). Найчастіше «виробнича необхідність» в 

перманентному диханні виникає в інструменталіста, що виконує не ведучу 

партію, а акомпануючу, і основним завданням якого є гра безперервно 

витриманого тону – бурдона. Саме йому необхідно вже на початковому етапі 

навчання освоювати техніку перманентного дихання. Як відзначають                   

Б. Гусейнлі і Т. Керімова, учень повинен був спочатку оволодіти цим складним 

типом дихання, а потім приступати до навчання грі на інструменті [21, с. 5]. 

Солісти-виконавці на східних інструментах гобойного типу застосовують 

перманентне дихання рідше, ніж їх партнери по ансамблю, так як при 

виконанні мелодично розвиненої партії, де наявні дихальні цезури, вони не так 

гостро відчувають потребу в безперервному надходженні повітря. Однак це 

зовсім не означає, що інструменталіст-соліст не володіє даним видом дихання, 

враховуючи ті обставини, що східний музикант не може стати солістом, не 

опанувавши техніку виконання безперервного бурдона і не пройшовши шлях 

учня (деста-майстер). 

В епоху Середньовіччя та Відродження техніка перманентного дихання 

серед європейських виконавців залишалась менш поширеною, ніж в античний 

період. Постійні військові конфлікти, які точилися на теренах Європи 

впродовж багатьох століть, стали основною причиною втрати високої 

професійності, котра була досягнута давньогрецькими та давньоримськими 

виконавцями. В результаті авлос фактично зникає із сфери  музикування і на 

заміну йому в період пізнього середньовіччя та раннього Відродження 

приходять нові конструкції язичкових інструментів. Саме на шалмеях, 
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крумгорнах та інших, близьких за способом звуковидобування інструментах з 

подвійною тростиною, відновлюється практика використання перманентного 

дихання.  

Цьому в значній мірі сприяв авлосовий принцип звукоутворення, при 

якому тростина повністю розміщувалась в порожнині рота, або спеціальному 

пристрої18. Також залишалась актуальною потреба в збереженні 

безперервного  звуку, котрий продовжував залишатися одним із основних 

принципів середньовічного музикування. Як зазначає Х. Бекер, лише в ХVІІ 

столітті, коли в конструкціях язичкових інструментів були видалені 

чашоподібна підставка та повітряна капсула і губний апарат став 

безпосередньо контактувати з тростиною, «…жорсткий тон і форма 

безперервного звучання раптово втрачає значення» [100, с. 401]. Їм на зміну 

приходить «керована динамічна гнучкість звуку», котра відкривала нові, 

значно ширші можливості звуковиражальних засобів музики бароко. 

Розглядаючи інструменти, які за своїм принципом звуковидобування 

близькі до труби і на яких застосовується перманентне дихання, виділимо 

наступні: священний інструмент індусів – шанкх (раковина) і популярний 

серед австралійських аборигенів – діджеріду. На цих абсолютно різних за 

конструкцією інструментах, що мають схожий з трубним спосіб 

звукоутворення, найчастіше використовують ПД.  

«Застосування перманентного видиху (дихання) при грі на шанкхі, – пише 

В.П. Качмарчик, – надзвичайно складне, так як процес звукоутворення на ній 

вимагає значних фізичних зусиль, певною мірою характерних для 

виконавського процесу на мідних духових інструментах. Проте, індійські 

музиканти користуються ПВ у грі на двох раковинах одночасно, що 

представляє ще більші труднощі» [33, с. 30]. 

Не менш складним є застосування ПД на діджеріду представниками 

корінних народностей Австралії, котрі володіють не тільки цією технікою 

                                                           
18 Серед пристроїв слід виділити повітряну капсулу – складову частину мундштучної конструкції 

крумгорна, в котрій розміщувалась тростина. 
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дихання, але й іншими нетрадиційними виконавськими прийомами, які 

використовуються ними на протязі багатьох століть. Відомий американський 

тромбоніст і дослідник Стюарт Демпстер (S. Dempster) в своїй книзі 

«Сучасний тромбон: його визначення та ідіоми», пише: «Я вивчав гру 

австралійських аборигенів на діджеріду <...> Виявляється, що багато з того, 

що, я думав, є новим, мають тисячорічні традиції! Тому можна впевнено 

говорити, що аборигени вже протягом багатьох століть використовують деякі 

з цих «нових» прийомів» [122, с. 5]. 

Перманентне дихання також було відоме виконавцям на мідних 

інструментах групи рогів в бронзову епоху (1100-700 р. до н.е.), котрі 

проживали на території сучасної Ірландії. Дещо незвична конструкція 

металевого рогу, який крім мундштучного пристрою мав з боку спеціальний 

отвір для звуковидобування голосом, дозволяла отримувати різні види 

змішаного інструментально-мовленнєвого звукоутворення. За свідченням          

С. О'Двейєра, давньоірландські виконавці на металевому розі, як і 

австралійські аборигени на діджеріду, володіли не тільки всім спектром  

комбінованого звукоутворення, але й складною виконавською технікою, що 

дозволяло їм «…використовувати перманентне дихання, яке дає можливість 

досягти безперервного звуку протягом необмеженого часу»19.  

Відзначимо, що перманентне дихання, котре представляє найдавніший 

вид нетрадиційної техніки гри на духових інструментах, продовжує 

залишатися затребуваним в сучасному виконавстві на трубі. Серед відомих 

митців ХХ і ХХІ ст., котрі демонстрували і продовжують дивувати своєю 

майстерністю володіння перманентним диханням виділяються такі видатні 

віртуози-трубачі як Р. Мендес, В. Марсаліс, С. Накаряков та інші виконавці. 

Не дивлячись на окремі труднощі освоєння техніки ПД на трубі, інтерес до неї 

постійно зростає, так як її застосування у виконавській практиці дозволяє 

успішно вирішувати проблеми дефіциту повітря під час гри на інструменті.   

                                                           
19 Simon O’Dwyer. Four Voices of the Bronze Age Horns of Ireland (http://ancientmusicireland.com/files/contents 

/file/FourVoices.pdf) 

http://ancientmusicireland.com/files/contents
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  2.3. Мікрохроматика в історії виконавства на духових інструментах 

 

Серед різних видів нетрадиційної техніки гри, які значно зміцнилися в 

сучасному виконавстві на духових інструментах і мають давнє коріння, слід 

виділити мікрохроматику. Її витоки також нерозривно пов'язані з мистецтвом 

античних виконавців. Наявність в одному з трьох головних родів мелосу 

давньогрецької музики20 енармоніки, інтервальна система якої складалася з 

великої терції та двох чвертьтонів (2 + ¼ + ¼)21 [38, c. 4], дозволяє припустити, 

що авлетисти, котрі славилися високим рівнем майстерності і представляли 

разом із кіфаредами22 еліту давньогрецького інструментального мистецтва, 

володіли технікою виконання мікрохроматики. 

Про умиротворюючий вплив музики, написаної в енармонічному роді, на 

психологічний стан людини вказував грецький історик, ритор і критик I ст. до 

н. е. Діонісій Галікарнаський: «Коли я читаю промови Ісократа, <...> я стаю 

милостиво серйозним, і дух мій заспокоюється, як у людей, які 

дослуховуються до спондеїчних авлем або дорійських енармонічних мелодій» 

[88]. 

Більш точну характеристику енармоніки дає грецький філософ, теоретик 

музики, автор трактату «Про музику» Арістід Квінтіліан, відзначаючи її 

особливу вишуканість, вказуючи на складність сприйняття, доступну               

«... тільки найвизначнішим музикантам, для більшості ж вона нездійсненна. 

Внаслідок цього ті, хто заперечує дієсу23 в мелодії, вважають (через власну 

[слухову] неміч), що цей інтервал абсолютно неприйнятний для мелодії» [88]. 

Складнощі слухового сприйняття і мікроінтервального інтонування 

енармоніки були основною перешкодою для її широкого використання у 

                                                           
20 Арістоксен виділяв три роди в давньогрецькій музиці – діатонічний, хроматичний та енармонічний. 

Останній, на його думку, був найбільш складним для сприйняття. 
21   Вона представляла собою квартовий тетрахорд настройки струн (зверху вниз).  
22 Кіфаред – давньогрецький виконавець на струнно-щипковому інструменті кіфарі, близькій лірі. 

Виконавське мистецтво кіфаредів включало гру на інструменті з одночасним або поперемінним співом. 

Інструменталіст, який тільки грав на кіфарі, називався кіфаристом.  
23   Інтервал менше півтона. 
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виконавському та слухацькому середовищі, через що вона залишалася 

доступною лише вузькому колу високопрофесійних музикантів. Останні, як 

видно, володіли технікою виконання мікроінтервалів, однак, і серед них 

енармоніка була не так популярна, як діатоніка та хроматика. В певній мірі 

становище мікрохроматики в античному виконавстві було схоже на ситуацію 

в сучасному академічному інструментальному мистецтві, де її використання 

не набуло широкого розповсюдження. 

Технологічно виконання мікрохроматики на авлосі не представляло 

істотних труднощів і могло здійснюватися двома способами: за допомогою 

амбушурної техніки та при застосуванні альтернативної аплікатури з 

використанням напівзакритих звукових отворів. Амбушурний спосіб регуляції 

швидкості повітряного потоку і внутрішньоротового тиску дозволяє видобути 

різні мікроінтервали, починаючи від ультравузьких, і досягти досить 

широкого діапазону мікроінтервального інтонування. Не менш доступним та 

ефективним способом виконання мікротонових інтервалів був аплікатурний 

варіант, в основі якого лежить створена за допомогою використання різних 

пальцевих комбінацій мікротонова табулатура, котра застосовується під час 

гри на інструменті.  

Необхідно відзначити, що в духовому виконавстві Стародавньої Греції 

найбільш поширеним був подвійний авлос, що складався практично з двох 

інструментів, на одному з яких виконувалася мелодія, а на іншому – 

бурдонний звук. Тому при використанні амбушурного способу виконання 

мікрохроматики мікроінтервальне інтонування відбувалося одночасно в 

мелодії і бурдонному голосі. При застосуванні аплікатурних варіантів 

мікротонові інтервали можна було виконувати окремо і незалежно один від 

одного на кожному стовбурі. 

Техніка мікроінтервального виконання на духових інструментах 

залишалась поширеною і в більш пізні часи. Амбушурний та аплікатурний 

спосіб мікроінтервальної корекції інтонації досить докладно описує 
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французький флейтист і гобоїст Ж. Оттетер (1674-1763) в дидактичному 

посібнику «Основи гри на флейті траверсо, блокфлейті та гобої» (Principes de 

la flûte traversière, ou flûte d'Allemagne, de la flûte à bec ou flûte douce et du 

hautbois, divisez par traictez, 1707) [142], присвячуючи їм два окремі розділи24. 

Сутність амбушурного регулювання флейтової інтонації полягала в 

поверненні від себе або до себе губного отвору і, відповідно, збільшення або 

зменшення його величини.В такий спосіб можна було підвищувати або 

знижувати звук до півтона. 

 Особливої актуальності цей метод мікроінтервальної регуляції на 

поперечній флейті отримав у період зміцнення позицій рівномірної темперації 

в інструментальному виконавстві. Як зазначає В. Качмарчик в своїй 

монографії, «Однією з найбільш важливих і складних функцій губного апарату 

флейтиста епохи бароко вважалася корекція інтонації під час гри на 

інструменті. Сформована на акустичній основі чистого строю система 

розташування отворів діатонічного звукоряду флейти траверсо, де майже 

відсутні хроматичні отвори (виняток клапан Dis), не дозволяла виконавцю 

домогтися чистоти інтонації в рівномірно-темперованому строї тільки за 

допомогою застосування виделкової аплікатури і вимагала постійного її 

коригування за допомогою губ і положення інструменту» [31, с. 119]. 

Якщо Ж. Оттетер вказує лише окремі приклади мікрохроматичного 

інтонування, то відомий німецький флейтист, музикант-теоретик і композитор 

Й.Й. Кванц у своєму трактаті «Досвід настанови з гри на флейті траверсо» 

(Versuch einer Anweisung, die Flöte traversiere zu spielen, 1752) [179] більш 

детально пояснює особливості мікрохроматичних відмінностей звукоряду 

флейти траверсо. Для покращення мікротонового інтонування ним була 

створена в 1726 р. оригінальна конструкція поперечної флейти з клапаном Dis, 

який був доданий до існуючого Es. Пояснюючи його необхідність, майстер 

писав наступне: «Великий півтон має п'ять ком, а малий чотири. Тому es через 

                                                           
24 «Перше пояснення таблиці 1: натуральні звуки» (Розділ 3) і «Друге пояснення таблиці 1: дієз і бемоль» 

(Розділ 5) [142]. 
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кому повинен бути вище, ніж dis. Маючи на флейті тільки один клапан, два 

звуки es і dis беруться як на клавіші клавіру і звучать незадовільно: так що ні 

квінта es - b, ні велика терція h - dis, не звучать чисто. Щоб ці відмінності стали 

відчутні і кожен звук можна було б отримувати чисто, потрібно додати на 

флейті ще один клапан. В результаті ті півтони, основні звуки яких відзначені 

бемолем, беруться інакше, ніж ті, які вказані дієзом. Наприклад, b1 

видобувається інакше, ніж ais1; c2 інакше, ніж his». [179, с. 38]. 

В даному випадку мова йде про дідімову, або синтонічну кому, яка 

дорівнювала 21,5 центам і виникала між чистою великою терцією і терцією, 

побудованою по чистих квінтах. Вивчаючи акустичні властивості 

двоклапанної флейти Кванца на основі існуючих таблиць аплікатури, 

американська дослідниця М. Олескієвіч (М. Oleskiewicz) приходить до 

висновку, що діатонічні півтони на інструменті звучать на 9-10 центів ширше, 

ніж у рівномірній темперації, а хроматичні, навпаки, на 12-13 центів вужче 

півтонів [171, с. 206]. 

 Зауважимо, що створенням Й.Й. Кванцем одного додаткового клапана, 

проблема мікрохроматичного інтонування на флейті не могла бути вирішена. 

Для цього, якщо брати до уваги досвід конструювання архічембало                       

Н. Вічентіно25, кількість клапанів необхідно було збільшити досить суттєво. З 

огляду на конструктивні особливості флейти, забезпечити її необхідною 

кількістю клапанів ні в епоху бароко, ні в даний час неможливо. Тому Кванц 

пропонує більш реалістичні шляхи вирішення проблеми мікроінтервального 

інтонування за допомогою додаткової аплікатури (з використанням клапана 

Dis) і вдосконаленої системи амбушурної корекції. Для останньої німецьким 

музикантом був розроблений метод своєрідної «геометрії»26 переміщення 

                                                           
25  Відомий італійський композитор і теоретик епохи Відродження Ніколо Вічентіно (1511-1576) розробив 

і сконструював інструмент архічембало, клавіатура якого налічувала 36 клавіш в октаві.      
26  У своєму трактаті Й.Й. Кванц графічно розділив звуковий отвір лабіуму на чотири частини (Мал.  А. 

2.3. Додаток А) і в залежності від регістру виконуваного звуку пропонував пересувати на певну 

відстань губу або інструмент. 
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нижньої губи по лабіумному отворі в залежності від регістру звукоряду 

флейти (Мал. А. 2.3. Додаток А). 

Такий комплексний підхід до мікрохроматичного інтонування на флейті 

хоча і дозволяв досягти необхідної якості, проте був достатньо складним і 

виявлявся доступнти не кожному виконавцю. Це викликало часті нарікання 

композиторів на незадовільну інтонацію на духових інструментах. Показовим 

прикладом є відмова відомого італійського композитора А. Скарлатті від 

зустрічі з Й.Й. Кванцем, який так відповів на прохання молодого музиканта: 

«Сину мій, Ви знаєте, я ненавиджу духові інструменти, вони постійно не 

строять» [178, с. 228]. І хоча згодом німецькому флейтисту вдалося домогтися 

зустрічі з маестро і своєю грою переконати його, подібні претензії не 

поодинокі. Особливо вони помітні в період переходу на рівномірну 

темперацію.  

Невідповідність інтервальної структури чистого строю, на якому 

базувалася акустична система більшості дерев'яних духових інструментів, і 

рівномірно-темперованого, що застосовувався в настройці клавіру, безумовно, 

повинні були позначитися на якості загального строю. Тому досягти 

інтонаційної чистоти в ансамблі флейти, гобоя та інших інструментів 

нерівномірної темперації з рівномірно-темперованим клавіром було складним 

завданням для кожного виконавця-духовика. І якщо Й.Й. Кванцу, який 

розробив і застосовував ряд технічних удосконалень і пристроїв для 

покращення інтонації флейти27, а, точніше, для наближення її строю до 

рівномірно-темперованого, вдавалося досягти інтонаційної чистоти з 

клавіром, то це було можливим лише завдяки його високій професійності та 

неабияким конструкторським здібностям. Проте, створена ним конструкція 

інструмента з клапанами Dis і Es не отримала широкого розповсюдження 

                                                           
27 Для підстроювання флейти Кванцем був розроблений спеціальний гвинт головки інструмента, який 

дозволяв регулювати довжину повітряного стовпа, а також застосовувалися різні за розмірами середні 

частини, які разом сприяли покращенню інтонаційної чистоти флейти, особливо в ансамблі з 

рівномірно-темперованими інструментами з фіксованою настройкою. 
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серед флейтистів і використовувалася лише вузьким колом його учнів та 

окремими виконавцями28. 

Процес реформування конструкцій духових інструментів на шляху до 

досягнення компромісу з рівномірно-темперованим клавіром тривав протягом 

XVIII-XIX ст. і завершився реформою Т. Бьома для дерев'яних інструментів і 

винаходом вентильного механізму для мідних (крім тромбона). Весь цей час 

відбувалася гостра дискусія про доцільність застосування рівномірно-

темперованого строю. Показовою в цьому відношенні є позиція відомого 

німецького флейтиста та майстра-виготовлювача Г. Тромлітца, який, 

висловлюючись щодо проблем оркестрового строю при використанні 

рівномірно-темперованого клавесина, пише: «... Дозвольте мені сказати ще 

кілька слів про темперацію клавішних інструментів. Хіба це не шокує, коли в 

симфонії Es (або будь-якій інший тональності з бемолем або дієзом) струнні 

та духові не збігаються по строю з клавесином, особливо в кінці, і грають 

набагато вище, хоча перед цим підстроювались так довго, як тільки можливо? 

<...> Я можу також уявити, що хтось міг би наблизитися в строї до клавіру, 

якби квінти скрипок були темперовані, хоча я дуже сумніваюся, що всі 

інструменти цілого оркестру можуть бути темперовані однаково. <...> 

настройка скрипок по чистих квінтах – те, що абсолютно несумісне з 

клавіром» [82, с. 139]. 

На закінчення німецький флейтист робить висновок, що всі члени 

оркестру не повинні дотримуватися строю «недосконало настроєного 

інструменту» і для того, щоб «... отримати оркестр, складений з хороших і 

потрібних людей, які грають чисто», необхідно вирішити проблему 

радикально – «повністю відмовитися від клавесина» [82, с. 140]. Свої 

рекомендації він адресує тим, «хто стверджує, що скрипки повинні 

настроюватись відповідно до темперації клавішних інструментів» [82, с. 140]. 

                                                           
28 Серед відомих флейтистів на двоклапанній флейті з Dis і Es, крім Й.Й. Кванца грали його учень, 

прусський король Фрідріх Великий та лейпцизький майстер і флейтист Г. Тромлітц, котрий згодом 

створив восьмиклапанну флейту. 
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Настільки непримиренні, прямо протилежні позиції, яких дотримувалися, 

з одного боку, виконавці, котрі не бажали використовувати усереднений 

рівномірно-темперований стрій, а з іншого – композитори, що спиралися на 

«добре темперований клавір», лише ускладнювали процес досягнення 

компромісу, результатом чого була інтонаційно нечиста гра в ансамблі. До 

того ж «хороший музикант все одно хотів би слідувати своєму слуху» [82, с. 

139], який ще не був переорієнтований на рівномірну темперацію, що було не 

менш суттєвою причиною недоліків інтонаційної точності виконання на 

духових інструментах. 

Відзначимо, що зазначені мікроінтервальні невідповідності були 

характерні і для труби, особливо для інструмента натуральної конструкції, 

чисельні різновиди якої відносяться до найдавніших часів. Відомо, що окремі 

звуки натурального звукоряду натуральної труби не збігаються з частотою 

звуків темперованого строю. Інтонаційні відхилення спостерігаються в 

третьому і шостому обертонах, які завищують, а п'ятий і сьомий звуки 

натурального звукоряду труби, навпаки, нижче відповідних тонів в 

рівномірно-темперованому строї. Особливо інтонаційно заниженим по 

відношенню до темперованого строю є сьомий обертон, який звучить нижче 

на 1/6 тона29 [86]. Зазначені невідповідності характерні також для інших 

мідних духових інструментів, що вимагає певної корекції інтонаційних 

похибок за допомогою губного апарату або застосування окремих пристроїв30. 

Аналізуючи структуру натурального звукоряду, можна виявити певні 

невідповідності між вказаними обертонами, які не завжди пояснюються. Так, 

                                                           
29  Дж.Л. Монзе (J.L. Monzo) вказує, що сьомий обертон труби занижений приблизно на 31 цент [165].    
30 На ранніх етапах розвитку пряма труба і ріг мали обмежений діапазон натурального звукоряду. Як 

зазначає в своєму «Методі для труби» (Méthode pour la trompette, 1857) професор Паризької 

консерваторії Ф.Ж.А. Дюверн (F.G.A. Dauverné), діапазон давньогрецького сальпінкса, туби, букцини 

і літіуса охоплював всього 6 звуків натурального звукоряду (c1, g1, c2, e2, g2, c3) [119, с. 215]. Ще вужчим 

був натуральний діапазон давньоєгипетського шофара та керена (4 звуки), які виконували в основному 

сигнальні функції і в значній мірі використовувалися для передачі певної інформації. Для даних 

інструментів мікротонові відхилення, якщо і виникали, то не мали практичного значення. Істотно 

зростає роль негативних наслідків мікрохроматичних відхилень строю для натуральної труби в епоху 

бароко, класицизму і романтизму, коли вона стає оркестровим інструментом, а рівномірна темперація 

поступово утворює основу акустичної системи духових інструментів. Зазначені природні мікротонові 

відхилення створювали певні незручності, які вимагали корекції інтонації. 
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наприклад, автори відомого посібника «Елементарна теорія музики»                    

Б. Алексєєв і А. Мясоєдов, представляючи будову натурального звукоряду, 

графічно фіксують природні мікрохроматичні відхилення 7-го, 11-го, 13-го і 

14-го обертонів (приклад Б. 2.1. Додаток Б), доповнюючи їх окремими 

коментарями про невідповідність з рівномірною темперацією [4, с. 6]. 

Дещо несподівано виглядає заміна as звуком a в структурі натурального 

звукоряду, представленого І. В. Способіним в підручнику «Елементарна теорія 

музики» (приклад Б. 2.2. Додаток Б) [74, с. 7]. Причину такої розбіжності з 

попереднім прикладом можна пояснити лише бажанням автора підкреслити 

більш близьке положення високого as до низького a. 

Аналогічні невідповідності зустрічаються і в посібниках для труби. Так, 

в «Керівництві для труби» (Instructions for the Trumpet, 1836) відомого 

англійського трубача Томаса Харпера (старшого)31 звукоряд натуральної 

труби in C представлений з h2, тобто, з пропущеним 15 обертоном, якщо 

виходити з стандартної структури натурального звукоряду, а не основного 

діапазону натуральної труби in C, в якому відсутнє с малої октави (приклад Б. 

2.3. Додаток Б). У ньому також відсутні вже згадуваний високий as2, замість 

якого вказано a2, і низький fis2 (вказано f2). У наступних рекомендаціях автор 

пояснює, яким способом на більш досконалій конструкції труби з кулісою слід 

виконувати звуки з мікротоновими відхиленнями для досягнення інтонаційної 

чистоти (докладніше про це буде сказано нижче). 

У «Методі для труби» (Méthode pour la trompette, 1857) [119] професора 

Паризької консерваторії Ф.Ж.А. Дюверна32 (F.J.A. Dauverne), на відміну від 

                                                           
31 Томас Харпер-старший (Th. Harper, 1786-1853) – трубач, педагог, найстарший представник династії 

англійських виконавців на мідних духових інструментах. Два його сини Томас Харпер-молодший 

(трубач) та Абрахам Харпер (валторніст), як і батько, грали в провідних лондонських оркестрах і 

викладали в Королівській академії музики. Т. Харпер-старший очолював клас труби в академії з 1829 

по 1845 г. Протягом всього свого життя він грав на кулісній трубі, сприяючи її розвитку навіть в той 

час, коли повсюдно зміцнювала свої позиції вентильна труба. У 1835 р. ним було створено керівництво 

для труби, в якому він значну частину присвятив кулісній конструкції.   
32  Ф.Ж.А. Дюверн (1800-1874) – видатний французький трубач, професор Паризької консерваторії. В 14 

років, після дворічного навчання, він був прийнятий в оркестр Королівського гвардійського корпусу. З 

1820 по 1851 рр. Дюверн був першим трубачем оркестру Паризької Опери. У 1833 році він став першим 

професором класу труби Паризької консерваторії і залишався на цій посаді безпосередньо до своєї 
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«Керівництва…» Т. Харпера, наводиться повний діапазон натуральної труби, 

включаючи h2, однак, як і в англійському посібнику, з чистими f2 і a2 (приклад 

Б. 2.4. Додаток Б). Автор більш детально описує спосіб підвищення b1 за 

допомогою губного апарата і, зокрема, зазначає: «b1 за своєю природою 

завжди низький. Проте, його тембр також гарний, як і тембр інших звуків. З 

боку виконавця потрібна особлива увага, щоб досягти стійкої інтонації. 

Трубач повинен виправити незадовільну інтонацію цього звуку тиском губ; 

або, ще краще, повністю усунути його можна, використовуючи для настройки 

кулісу інструмента, це єдиний спосіб, щоб грати цей звук абсолютно чисто» 

[119, с. 242].  

Не менше уваги приділяє Ф.Ж.А. Дюверн звуку f2, який виділяється 

помітною інтонаційної нестійкістю. Для натурального f2 він занадто високий, 

а як fis, він низький, зазначає професор. Тому корекція існуючих мікротонових 

відмінностей можлива лише «...при ретельному контролі губного апарату» 

[119, с. 243] і спеціальних вправ, які він пропонує у власному посібнику. Свої 

зауваження автор адресує і композиторам, пропонуючи їм «уникати 

використання цього напруженого звуку і використовувати м'які і стійкі, 

інакше результати будуть сумнівними» [119, с. 243]. 

Також необхідно згадати ще один посібник для труби – «Школу для 

[кулісної] труби» (School for the [Slide] Trumpet, близько 1875) Т. Харпера- 

молодшого33. У ньому син патріарха англійської трубної школи виправляє 

допущену батьком неточність в позначенні діапазону натурального 

інструмента, додаючи відсутній звук h2 (приклад Б. 2.5. Додаток Б), і таким 

чином, вносить ясність щодо повноти його регістру. Крім того, позначаючи f2 

і a2 окремими виносками, він, як і батько, дає короткі пояснення щодо їх 

виконання за допомогою куліси. 

                                                           
відставки у 1869 році. Одним з його учнів є Ж. Арбан, який навчався в його класі з 1841 по 1845 роки. 

У 1857 році в Парижі було опубліковано його «Метод для труби» [119, с. 179].   
33  Т. Харпер-молодший (1816?-1898), трубач, професор Королівської академії музики. Він навчався у свого 

батька, а потім в 1845 р. змінив його на посту професора академії і залишався керівником класу труби 

безпосередньо до виходу на пенсію у 1885 році. Т. Харпер-молодший автор двох шкіл для корнета а- 

пістона та кулісної труби.     
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Підкреслимо, що проблема мікроінтервальної корекції звукоряду 

натуральної труби залишалася актуальною і в часи, коли вже відбулися певні 

реформи конструкції інструмента. Створення віденським майстром і трубачем 

А. Вейдінгером34 клапанної труби повинно було стати проривом на шляху 

хроматизації інструмента. Поява оригінальної конструкції (Мал. А. 2.4., 2.5. 

Додаток А) з розширеними технічними можливостями відкривала нові 

перспективи використання труби як сольного інструмента. Клапанна труба 

дала імпульс створенню таких шедеврів трубного репертуару як сольні 

концерти Й. Гайдна та Й. Гуммеля, що найактивнішим чином підтримали 

винахід земляка, присвятивши йому свої твори. Однак запропонований 

австрійським майстром-музикантом достатньо простий спосіб вирішення 

складної проблеми хроматизації негативно позначився на збереженні 

звукодинамічних властивостей інструмента. Клапанна труба в порівнянні з 

натуральною мала істотні втрати в тембрі, політності та потужності звучання. 

Саме погіршення якості звуку стало основною причиною обмеженого 

використання клапанної труби у виконавській практиці. 

Проте, пошук більш ефективного способу хроматизації інструмента 

продовжувався, і згодом було знайдено інший, принципово новий варіант 

конструктивного вирішення існуючої проблеми. Винахід Г. Штьольцелем в 

1814 р. вентильного механізму і застосування його на валторні, а пізніше, у 

1820 р. спільно з Ф. Блюмелем і на трубі35, став революційним кроком на 

шляху кардинального вдосконалення не тільки конструкції валторни, але й 

усіх натуральних мідних духових інструментів. Створенням вентильної труби 

був практично завершений процес хроматизації звукоряду інструмента, 

внаслідок чого відкривались нові можливості його використання у 

виконавській практиці. 

                                                           
34  Над конструкцією клапанної труби А. Вейдінгер почав працювати в 1793 році, про що можна судити з 

його рекламного проспекту до «Великого публічного концерту», який пройшов у Відні 28 березня    

1800 р. В ньому зазначено, що робота над створенням "organisirte Trompete", розпочата сім років тому, 

нарешті, завершена. Протягом цього періоду ним були сконструйовані окремі моделі інструменту, на 

яких він виступав в публічних концертах [116]. 
35 Trumpet / The New Grove Dictionary of Music and Musicians (A – Z) [191].  
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Разом з тим, хроматизацію труби за допомогою трьохвентильного 

механізму не можна ототожнювати з рівномірною темперацією. Кожен з трьох 

вентилів, на думку американського дослідника Крістофера Манка                

(Ch.W. Monk), забезпечував збільшення загальної довжини інструмента 

наступним чином: перший вентиль подовжував трубу на 1/8 частину основи 

інструмента, другий на 1/15 і третій на 1/536 . 

Таким чином, спираючись на відповідну шкалу базових співвідношень 

загальної довжини інструмента зі збільшеним за допомогою вентиля відрізком 

до первісної (довжина натуральної труби), ми отримаємо наступні результати: 

перший вентиль, перебуваючи в співвідношенні 9:8, знижує загальну висоту, 

приблизно, на 204 цента, що дорівнює 1 тону або 2 півтонам. Понижаюча 

функція другого вентиля, при співвідношенні 16:15 становить 112 центів або 

1 півтон. Третій вентиль, найсуттєвіше збільшував довжину труби, 

перебуваючи в співвідношенні 6:5, він знижував її звучання відповідно на ~ 

316 центів, тобто на 1,5 тона або 3 півтони [165]. Однак, як відзначають          

К.У. Манк і Дж.Л. Монзе (J.L. Monzo), вказані величини вірні тільки за умови 

використання кожного із зазначених вентилів окремо. Використання їх в 

інших кількостях і різних комбінаціях дає інші співвідношення довжини та 

інакші величини зниження звуковисотності (таблиця 2.1). 

 

Таблиця 2.1. Комбінації вентилів для зниження звуковисотності труби і зміни  

співвідношень довжини 

Використовувані 

вентилі 

Співвідношення Зниження в 

центах 

1, 2 143:120 -304 

1, 3 53:40 -487 

2, 3 19:15 -409 

1, 2, 3 167:120 -572 

                                                           
36   Monk Ch. W. "The Older Brass Instruments: Cornett, Trombone, Trumpet", chapter 11 of Musical Instruments 

Through The Ages, (ed. Anthony Baines, 1973 reprint of 1969 3rd edition) 
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У підсумку, якщо додати вже відомі понижуючі функції першого, другого 

і третього вентилів окремо, то вийдуть наступні результати: (таблиця 2.2). 

 

Таблиця 2.2. Функції вентильної системи труби у зниженні звуковисотності 

та зміні співвідношень довжини37 

 

Використовувані 

вентилі 

Співвідношення Зниження в 

центах 

2 16:15 -112 

1 9:8 -204 

3 6:5 -316 

1, 2 143:120 -304 

1, 3 53:40 -487 

2, 3 19:15 -409 

1, 2, 3 167:120 -572 

 

Як видно, оснащення труби вентильним механізмом не вирішувало в 

повній мірі проблему рівномірної темперації її звукоряду, яка в ХІХ столітті 

повсюдно утвердилася у настройці фортепіано. І якщо при використанні 1-го 

або 1-го і 2-го вентиля мікрохроматичні відхилення від рівномірно- 

темперованого строю складають мінімальну різницю в 4 центи, то при 

одночасному застосуванні трьох вентилів зазначені показники істотно 

збільшуються до 28 центів (1/8 тона). Ще більше вони зростають в ту чи іншу 

сторону на інтонаційно нестійких ступенях натурального звукоряду (7, 11, 13). 

В окремих випадках різниця інтонаційної невідповідності з рівномірною 

темперацією може досягати чверті тона [165]. У сучасних конструкціях труби 

існуючі проблеми інтонаційної корекції окремих звуків вирішуються за 

допомогою додаткових висувних крон, котрі дозволяють регулювати висоту 

звуку в межах чверті тона. Не менш важливим регулятором інтонаційної 

                                                           
37 Числові показники наводяться за розрахунками Дж.Л. Монзе [165]. 
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чистоти є амбушур виконавця, за допомогою якого проводиться гнучке 

вирівнювання мікроінтервальних неточностей. 

Відзначимо, що ставлення виконавців та композиторів до створення 

вентильної труби було неоднозначним. У згадуваних посібниках професорів 

Лондонської Королівської академії музики батька і сина Харперів та 

професора Паризької консерваторії Ф.Ж.А. Дюверна, поряд з визнанням 

технічних переваг нового інструмента, критично оцінюються його звукові та 

інтонаційні можливості. «Ніколи оригінальна конструкція труби, – зазначає 

Дюверн, – не повинна бути знівельована винаходом вентилів і помп, які 

народили нові інструменти, котрі можуть служити заради збагачення 

інструментарію, але ніколи не замінять натуральну трубу по чистоті і 

яскравості звуку, що так цінується композиторами ...» [119, с. 219]. В даних 

висновках професора, швидше за все, мова йде не про чистоту звуку з точки 

зору рівномірної темперації, а, навпаки, мається на увазі стрій, близький 

натуральному інструментові.   

Аналогічну позицію займав і Т. Харпер-молодший, створюючи свою 

«Школу для кулісної труби». Саме кулісна труба, на його думку, була 

ідеальною для збереження природного звучання інструмента і розширення 

його технічних можливостей, і найважливіше, забезпечувала хроматизацію 

всього діапазону38 (приклад Б. 2.6. Додаток Б). Від себе додаймо, і 

мікрохроматизацію звукоряду труби. Однак в середині XIX ст. проблема 

мікрохроматики була актуальна лише в частині корекції інтонації окремих 

звуків труби та адаптації її до «недосконалого» рівномірно-темперованого 

строю, а не в сенсі виконання спеціальних мікротонових творів. Зрозуміло, за 

допомогою кулісної системи інструмента можна було досить ефективно 

                                                           
38  Серед двох існуючих систем кулісної труби – англійської (Мал. А. 2.6. Додаток А) та французької (Мал. 

А. 2.7. Додаток А), більш повним був хроматичний звукоряд французької системи, хоча і в ньому, 

судячи з інформації Ф.Ж.А. Дюверна, відсутні окремі звуки малої октави (d, dis, gis) (приклад Б. 2.6. 

Додаток Б). У кулісної труби англійської системи, крім зазначених звуків, були недоступні ще e, f, a, as 

малої октави і cis, d, f, gis першої октави [119, с. 216].      
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виконувати і мікроінтервали, проте приклади творів для труби зазначеного 

періоду, в яких зустрічається мікрохроматика, на даний час невідомі. 

Заради справедливості відзначимо, що кулісна труба, підвищений інтерес 

до якої зростає на початку XIX ст., була відома і в більш ранні часи 

(Середньовіччя, Відродження), проте її конструкція істотно відрізнялася від 

пізньої моделі39. 

Шлях від натуральної до хроматичної труби виявився досить довгим, 

розтягнувшись на століття. Весь цей час труба помітно відставала від інших 

інструментів, в акустичній системі яких міцно утвердилася хроматика, 

орієнтована на темперований стрій. У цьому сенсі спринтерською виглядає 

дистанція, яка відділяє хроматичний інструмент від мікротонових. 

Конструкція чвертьтонової труби, як відомо, вперше з'явилася в 1893 р., і її 

батьківщиною стала Одеса40. 

На сьогоднішній день складно судити, що спонукало винахідника до 

створення незвичайного інструменту – прагнення до експериментування41 чи 

реальна потреба в чвертьтоновій конструкції для виконання спеціально 

написаних творів. Не загострюючи увагу на мотивах, якими керувався 

новатор, створюючи нову модель, можна стверджувати одне – його 

інноваційні ідеї випереджали час. Незважаючи на те, що мікротонові 

інструменти були відомі і раніше, для вентильної труби, яка тільки почала 

                                                           
39   Кулісні труби середньовіччя і епохи Відродження (Мал. А. 2.8. Додаток А), на відміну від інструмента 

ХIX ст., мала подовжений мундштук, по якому і пересувався весь корпус. Залежно від довжини 

інструмента можна було отримати три або чотири позиції і, відповідно, таку ж кількість натуральних 

звукорядів. Гра на такій конструкції кулісної труби була пов'язана з певними незручностями, так як 

однією рукою необхідно було утримувати мундштук, а іншою пересувати інструмент. 
40   Х. Девіс – автор статті про мікротонові інструменти в музичному енциклопедичному словнику Гроува, 

вказує місцем винаходу чвертьтонової труби Одеську консерваторію [120]. Однак, консерваторія в 

Одесі була відкрита набагато пізніше, в 1913 р. Скоріш за все, мова йде про музичне училище, на базі 

якого згодом було створено вищий навчальний заклад. 
41  В кінці ХІХ і на початку ХХ століття намітилась деяка активізація зусиль в розробці чвертьтонових 

інструментів. За рік до появи чвертьтонової труби в 1892 р. було сконструйовано чвертьтонове 

«ахроматичне фортепіано» Г.А. Бегренс-Сенегальдена (G.A. Bеhrens-Senegalden), дещо пізніше (1902) 

з'являється чвертьтонова фісгармонія М. Майера (M. Mayer), а в 1917 р. біхроматична фісгармонія 

(Bichromatisches Harmonium) Віллі фон Меллендорфа (W. von Möllendorff). Останньому належить 

посібник для освоєння нової конструкції інструмента «Чвертьтонова музика. Керівництво для 

біхроматичної фісгармонії» (Musik mit Vierteltönen. Erfahrungen am bichromatischen Harmonium 1917).    
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закріплюватися у виконавській практиці42, нова хвиля реформ конструкції 

стала досить сміливим кроком. Тим більше, що мікротонові опуси для даного 

різновиду труби якщо і існували, то їх кількість залишалась вкрай обмеженою. 

Відзначимо, що зародження мікроінтерваліки відбувається лише в середині 

ХІХ століття43. У свою чергу, радикальні музичні новації, до яких Ю. Холопов 

відносить мікрохроматику, починають активно проявлятися, за його 

твердженням, з 1908 по 1925 рр. [84, с. 80].   

З технічної точки зору конструювання чвертьтонової труби для майстрів-

виробників музичних інструментів не представляло особливих труднощів. До 

наявних трьох вентилів, які змінювали натуральний звукоряд труби на півтона, 

тон і півтора тона, потрібно було додати ще один, який додатково регулював 

би існуючий хроматичний звукоряд ще на чверть тона. 

 В даний час збереглися кілька екземплярів чвертьтонових труб з 

чотирьохвентильним механізмом, створених у першій третині ХХ ст. За 

твердженням чеського дослідника Б. Чижека (B Čizek), в колекції інструментів 

Чеського музею музики (Czech Museum of Music) знаходиться чвертьтоновий 

корнет Йозефа Шедіви (J. Šedivá), сконструйований майстром на початку ХХ 

століття в Одесі [92]. Існує дуже велика ймовірність того, що мікротонова 

труба зразка 1893 р., про яку повідомляє Х. Девіс (H. Davies), і експонат 

Чеського музею (якщо мова йде не про один й той же інструмент) належать 

творінню рук одного майстра, який жив в Одесі44. Ним, як легко здогадатися, 

був Й. Шедіва (1853-1915), котрий заснував у місті майстерню з виготовлення 

                                                           
42  Незважаючи на істотні переваги вентильної труби, в порівнянні з натуральною, вона не відразу була 

прийнята виконавцями та композиторами. З достатньою обережністю до нового інструмента ставився 

М.І. Глинка, який віддавав перевагу звучанню натуральної труби. 
43  Одним з найбільш ранніх творів, в якому використовуються чвертьтони, є кантата для хору і оркестру 

«Прикутий Прометей» (Prométhée enchaîné) французького композитора Ж. Ф. Галеві (1799 -1862), 

прем'єра якої відбулася в Паризькій консерваторії у 1849 р. В 1898 році британський композитор              

Д. Фоулдс (J. Foulds), котрий вивчав східну музику, використовував чвертьтони в струнному квартеті. 

Чвертьтонову техніку він почав частіше застосовувати з 1905 року у своїх творах для струнних 

інструментів та інших опусах. Найбільш раннім твором, повністю написаним в чвертьтоновій системі, 

вважається Хорал для струнних інструментів Чарльза Айвза, створений за різними джерелами в 1903-

1914 рр. або в 1913-1914 рр. Чвертьтони Ч. Айвз також застосував у Симфонії № 4 (бл. 1912-1918). 
44   Відомо, що в 1905 р. Й. Шедіва подарував Чеському музею музики 63 своїх інструменти, частина яких 

в даний час представляє окрему колекцію (http://www.musictalent.ru/gruppa-mednich-duchovich-

instrumentov). 
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мідних і дерев'яних духових інструментів, яка протягом досить тривалого часу 

успішно працювала, забезпечуючи якісним інструментарієм не тільки 

одеських музикантів, але й представників інших регіонів України та 

Російської імперії в цілому45 [103, с. 10]. 

 Однак чвертьтоновий корнет Й. Шедіви – це не єдиний інструмент, доля 

якого пов'язана з Чехією. Не менший інтерес викликають чвертьтонові труби, 

ініціатором створення яких був один із родоначальників мікроінтерваліки 

Алоїс Хаба (1893-1973). Для прем'єри своєї опери «Мати»46 (1931), написаної 

в чвертьтоновій системі, ним були замовлені у дрезденського майстра             

Ф.А. Хеккеля (F.A. Heckel) дві чвертьтонові чотирьохпедальні труби47, одна з 

яких зараз зберігається в музеї Празької консерваторії48 (Мал. А. 2.9. Додаток 

А). Згодом композитор-новатор написав Сюїту для чвертьтонової труби і 

тромбона оp. 56 (1944), а також ряд інших оригінальних творів з 

мікрохроматикою для духових інструментів49. 

Серед сучасних моделей чвертьтонової труби виділяються інструменти 

фірми «Holton» (Мал. А. 2.10. Додаток А). Вперше чотирьохпомповий 

інструмент був розроблений інженером компанії Ларрі Рамірезом                         

(L. Ramirez) і виготовлений у 1965 році на замовлення відомого 

американського джазового трубача Дона Елліса (D. Ellis) (1934-1978) [92]. 

Ідея створення мікрохроматичного інструмента виникла у Елліса в 1964 році 

під час вивчення індійської музики на факультеті етномузикознавства в 

аспірантурі Каліфорнійського університету50. Певний вплив на задум 

                                                           
45  Філії фабрики і майстерні музичних інструментів Й. Шедіви існували в різних регіонах царської Росії, 

включаючи таке віддалене місто як Самарканд [11]. 
46  А. Хабою була написана ще одна чвертьтонова опера «Přijď království Tvé» («Нехай прийде Царство 

Твоє»), op.50 (1932-1942). 
47 Підтвердженням тому є річний звіт (№ 6) Празької консерваторії за 1930-1931 рр., на який посилається 

Б. Чижек [112, с. 52]. 
48  Інвентарний номер МІ / 118. Одночасно чеський дослідник вказує ще на одну чвертьтонову трубу, 

зареєстровану А. Хабою під інвентарним № 10, яка була «надана безкоштовно в якості рекламного 

інструмента» фірмою «Bohland a Fuchs Kraslice» [112, с. 51-52].          
49  Серед них виділимо Сюїту для чвертьтонових кларнета і фортепіано оp. 24 (1925) та чвертьтонову 

Сюїту для 4-х тромбонів оp. 72 (1950). 
50  Навчаючись в університеті, Елліс подружився з індійським музикантом Харіхаром Рао (Harihar Rao), 

який відкрив йому незвичайні фарби мелодики індійської музики і її ритмічну різноманітність, котрі 

згодом Дон прагнув реалізувати у власних джазових імпровізаціях. Для практичного втілення своїх 
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конструювання універсальної моделі також мав Гаррі Партч (H. Partch), який 

спеціалізувався в розробці різноманітних мікроінтервальних інструментів51, з 

котрим Д. Елліс був добре знайомий. Остаточне рішення про створення 

чвертьтонової труби Елліс прийняв після вивчення техніки композиції та 

інструментовки у чеського композитора Павела Блатни52, виявивши у 

останнього етюд для чвертьтонової труби53 (1964). 

Освоївши технічні можливості нової конструкції, Д. Елліс через десять 

років видає посібник «Чвертьтони: текст з нотними прикладами, вправами та 

етюдами» (Quarter-Tones: a Text with Musical Examples, Exercises and Etudes, 

1975) [129], який в даний час є одним з небагатьох практичних підручників для 

оволодіння технікою гри на чвертьтоновій трубі. У ньому Елліс розглядає 

широке коло проблем і висвітлює як історичні питання виникнення 

мікрохроматики в європейській і позаєвропейській музиці, так і практичні, 

розміщуючи, зокрема, таблицю чвертьтонової аплікатури не тільки для труби, 

але й для інших інструментів (струнні, саксофон). Однак найбільш значну 

частину посібника склали навчально-дидактичні матеріали: вправи та етюди 

для розвитку мікрохроматичного інтонування і техніки гри на чвертьтоновій 

трубі. 

Відзначимо, що крім чвертьтонових моделей труб, які використовуються 

у 24-х ступеневій мікротоновій системі, останнім часом з'явилися також 

пристрої, що дозволяють механізувати процес інтонування  третьтонів в 19-

                                                           
творчих ідей Дон Елліс разом з Харіхаром Рао створили «Індійський джаз-секстет» (The Hindustani Jazz 

Sextet), єдиний у своєму роді колектив у США, який спеціалізувався на виконанні оригінальної музики, 

що була синтезом американського джазу з елементами індійської раги . 
51 Гаррі Парч (1901-1974) – американський композитор і творець різних конструкцій інструментів 

(гармоніка «Хромелодеон», адаптована гітара, ромбовидна маримба та ін.), що призначалися для 

виконання власних мікрохроматичних опусів. Основні ідеї про розвиток мікроінтерваліки та 

інструментарію для її виконання були викладені ним у фундаментальній праці «Походження музики» 

(Genesis of a Music), виданій у 1949 р. 
52 У 1966 р. П. Блатни присвятив Д. Еллісу окремий твір для труби (або саксофона-сопрано) і джаз-оркестру 

(Pour Ellis for trumpet (or soprano saxophone) and jazz orchestra). 
53 Зауважимо, що мікрохроматична конструкція труби – не єдиний приклад сміливих експериментальних 

пошуків американського музиканта. Трохи пізніше, в 1967 р., захопившись ідеєю створення 

електронних інструментів, ним була ініційована розробка електромундштука, який згодом він 

використав у своїх виступах [140, с. 219].  
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тоновій системі. Прикладом тому є розроблений за пропозицією відомого 

британського трубача Стівена Альтофта, який спеціалізується у виконанні 

мікроінтервалів, спеціальний вентильний механізм54 з окремою трубкою 

(кроном) для забезпечення механічного інтонування в 19-ти і 24-тонових 

системах. Створені для кожної мікроінтервальної системи додаткові насадки, 

котрі застосовуються на трубах in C та in B, дозволяють легко перетворювати 

стандартні моделі в мікротоновий інструмент55, тим самим істотно спрощуючи 

виконання творів з мікроінтервалами. 

У сучасній виконавській практиці існують різні моделі труб, які 

дозволяють виконувати мікроінтервали: з одного боку, це конструкції з 

додатковим помповим механізмом, з іншого – оснащені вентильною 

механікою. Серед них зустрічаються як інструменти заводського56, так і 

кустарного виробництва з різними нестандартними пристроями57. Авторами 

вдосконалених конструкцій часто виступають самі трубачі, захоплені ідеєю 

розширення виконавських можливостей інструмента, як, наприклад, Маркус 

Штокхаузен, який удосконалив флюгельгорн (Мал. А. 2.12. Додаток А). 

Оснащення останнього додатковим помповим механізмом дозволило йому 

істотно спростити техніку видобування чвертьтонів при виконанні творів         

К. Штокхаузена і власних композицій58.  

                                                           
54 Математичні розрахунки і технічне втілення ідеї С. Альтофта здійснювали британський піаніст і 

композитор П. Оззерд-Лейв (P. Ozzard-Low), а також німецькі та американські фахівці І. Радеке                 

(J. Radeke), З. Фішер (S. Fischer) і Дж. Секор (G. Secor) [163].    
55 Вентильний механізм зі знімною люлькою-кроном для гри чвертьтонів (24-тонова система) був 

розроблений для труби in C, а третьтонів (19-тонова система) для інструмента in B [163]. 
56 Досить високою якістю та оригінальним дизайном виділяються чвертьтонові труби і флюгельгорни 

фірми Marcinkiewicz Co. Inc.     
57  Серед авторів нестандартних конструкцій мікротонових інструментів можна назвати канадського 

трубача М. Уайта (M. White), який оснастив базову модель (В) спеціальним пристроєм для виконання 

чвертьтонів (Мал. А. 2.11. Додаток А). Подібне пристосування створено і німецьким трубачем                    

Ф. Кольбом (Ph. Kolb). 
58  К. Штокхаузен, описуючи процес роботи над оперою «Вівторок» з відомого циклу «Світло. Сім днів 

тижня» (Licht: die sieben Tage der Woche) зазначає, що саме створення Маркусом чвертьтонового 

флюгельгорна відкрило нові фарби і дозволило апробувати його звукодинамічні можливості на 

практиці, у другій дії в дуеті труби і сопрано (Pieta). «Ми щодня експериментували і постійно 

намагалися поліпшити недавно написані епізоди. Використання 4-го вентиля за допомогою 

альтернативної аплікатури дозволяло отримувати всі чвертьтони, а застосування техніки 

напівнатиснених клапанів (half value technique) давало можливість виконувати всі види глісандо ... » 

[104, с. 147-148]. 
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 Іноді ідею необхідності створення нової конструкції активно просували і 

композитори. Серед них найбільшою наполегливістю виділявся Алоїс Хаба, 

який був ініціатором конструювання не тільки чвертьтонової труби, але й 

цілого ряду мікрохроматичних інструментів59. Піком активізації створення 

ним чвертьтонових духових інструментів став 1930 рік – переддень 

постановки опери «Мати», для якої потрібні були спеціальні конструкції, що 

дозволяли виконувати чвертьтоновий опус60. Згодом чвертьтонові фортепіано, 

гармоніум, гітара, кларнет, разом із традиційними тромбоном та струнними, 

здатними легко адаптуватися до мікроінтервального середовища, стають 

основним інструментарієм, для якого А. Хаба пише різноманітний репертуар. 

Потребу в чвертьтоновій техніці композитор пояснював, з одного боку, 

власним практичним досвідом, сформованим на народно-пісенних традиціях 

чеської музики, в якій присутні мікроінтервали61, а, з іншого, обмеженими 

можливостями виражальних засобів півтонової системи. «У півтоновій 

системі, – відзначав композитор, – я перестав писати, коли відчув, що мені не 

вистачає засобів вираження, що наявні в такого роду матеріалах» [38, с. 12]. 

Не менший інтерес для виконавців, котрі спеціалізуються в 

мікроінтервальній техніці гри на трубі, представляє гібридний інструмент, 

який поєднав в собі конструктивні елементи труби і тромбона, відомий як 

кулісна труба (Firebird Slide Trumpet). Вона була виготовлена в 1974 році (Мал.  

                                                           
59  Крім винаходу чвертьтонової труби, за твердженням Й. Вислоужіла (J. Vysloužil), А Хаба є піонером і 

натхненником створення декількох спеціальних мікротонових інструментів: трьох типів 

чвертьтонового фортепіано (1924-1931), чвертьтонового (1928) та 1/6-тонового (1936) гармоніуму, 

чвертьтонових кларнета (1924) і гітари (1943). Слід зазначити, що А Хаба протягом довгого часу був 

керівником відділу 1/4-1/6-тонової музики у Празькій консерваторії (1923-1945) та Академії 

образотворчого мистецтва (1946-1949) [120]. 
60  Оркестрова партитура опери «Мати», крім струнних та тромбонів включала кілька чвертьтонових 

інструментів: 2 кларнети, труби, 2 фортепіано, фісгармонії та дві арфи, настроєні по чвертьтонах [113, 

с. 128].   
61 «Ще дитиною, настроюючи скрипку по чистих квінтах, – писав композитор, – я дивувався, як багато 

відтінків звуку сприймає вухо, перш ніж скрипка буде настроєна ... я уважно сприймав всі найдрібніші 

інтервали, більш вузькі ніж тон або півтон. Мені спало на думку ділити півтон навпіл і аналогічним 

способом ділити цілий тон на 4 чвертьтони. Практичні вправи на скрипці були успішні. Через годину 

я зміг грати чвертьтони в межах іншого інтервалу, чвертьтони вище і нижче його (наприклад, чвертьтон 

вище великої терції). Я пробував грати трьох-, чотирьохзвуччя з чвертьтоновою альтерацією одного 

або двох звуків. Я шукав спосіб визначення цих співзвуч, відчував їх звуковий вплив і несподівано 

відчув нові звукові враження» [38, с. 12]. 
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А. 2.13. Додаток А) на замовлення М. Фергюсона інженером компанії «Holton» 

Ларрі Рамірезом, котрий раніше створив чвертьтонову трубу для Дона Елліса. 

Фергюсон, як і колись Елліс, прийшов до ідеї модернізації конструкції 

інструмента після вивчення автентичної музики під час перебування в Індії62. 

Слід зазначити, що основною відмінністю моделі кулісної труби фірми 

«Holton» та інших компаній, які сьогодні виробляють подібні інструменти, від 

розглянутих нами раніше відомих конструкцій першої половини ХIХ століття,  

є наявність вентильного механізму. Якщо кулісна труба Т. Харпера та      

Ф.Ж.А. Дюверна була створена на базовій основі натуральної труби, то 

сучасний інструмент фірми «Holton» розроблявся і виготовлявся на основі 

помпової моделі. Також необхідно вказати на різні цілі і завдання, які ставили 

перед собою виконавці та майстри, створюючи інструмент. Як вже 

зазначалося раніше, на початку і у першій половині ХIХ століття окремі 

виконавці та педагоги бачили переваги кулісної труби, в першу чергу, в 

збереженні звукових якостей натурального інструмента. Сучасна модель 

розроблялася для розширення інтонаційних можливостей труби, а точніше, 

для мікроінтервального інтонування. 

Очевидно, що Дон Елліс і М. Фергюсон, зіткнувшись з традиціями 

індійських музикантів і вивчивши їх, побачили, що стандартна трьохпомпова 

модель, розрахована на виконання дванадцятитонових творів, не дає 

можливості повноцінного інтонування індійської музики, ладова система якої 

складається з мікроінтервалів. Тому забутий спосіб чвертьтонової 

хроматизації Й. Шедіви з доданим четвертим вентилем, сприйнятий як нова 

ідея Дона Елліса, безумовно, значно спрощував виконання мікроінтервальних 

структур індійської музики. Разом з використанням амбушурної техніки на 

чотирьохвентильному інструменті можна було виконувати більш вузькі, ніж 

                                                           
62 Захопившись йогою і індійською музикою, М. Фергюсон в 1968 році разом з сім'єю їде в Індію, де 

займається викладацькою діяльністю та одночасно осягає глибинну філософію йоги і теоретичні 

основи раги. Важлива роль у формуванні виконавської естетики М. Фергюсона належить Раві 

Шинкару, імпровізаційне мистецтво якого мало значний вплив на становлення виконавського стилю 

канадського музиканта.  
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чвертьтон, інтервали, які є в жанрах індійської класичної та народної музики. 

М. Фергюсон, також спираючись на ідеї своїх попередників, запропонував ще 

більш ефективний спосіб мікротонового інтонування за допомогою куліси. 

Інтонаційно-звукові можливості кулісної труби в порівнянні з 

чотирьохвентильною значно ширші, так як використання куліси дає практично 

необмежені можливості виконання мікротонів і забезпечує велику свободу 

мікрохроматичного інтонування. У цьому сенсі застосування кулісної труби 

істотно спрощує виконання глісандуючої мелодики класичної та народної 

музики індусів, інтерпретація якої на традиційних європейських класичних 

духових інструментах (крім тромбона), орієнтованих на рівномірно-

темперований стрій, пов'язана з істотними труднощами. Відзначимо, що 

вказані переваги кулісної труби63 дають можливість її широкого застосування 

не тільки в індійській різножанровій інструментальній музиці, але й в музиці 

з мікроінтервальною структурою ладу інших народностей, зокрема, країн 

арабського сходу. 

На жаль, в сучасному східному виконавстві чотирьохвентильна і кулісна 

труби, незважаючи на наявність істотних переваг, ще не набули широкого 

розповсюдження. Серед нечисленних виконавців, котрі часто використовують 

у своїх виступах чвертьтонову чотирьохвентильну трубу, виділяється відомий 

французький трубач ліванського походження Ібрагім Маалуф, який, 

відповідаючи на питання щодо популярності універсальної моделі серед 

східних музикантів, зазначає: «Я не єдиний, хто грає на цьому інструменті. З 

кожним днем збільшується кількість трубачів, які грають на цій конструкції, 

винайденій моїм батьком. Але я єдиний, хто, застосовуючи дану техніку, 

виконує арабську музику професійно. Незважаючи на роки, які пройшли з того 

часу, коли мій батько почав використовувати дану техніку гри на трубі, жоден 

                                                           
63  Сам принцип дії розсувної куліси, що дозволяє легко, без обмежень, змінювати довжину повітряного 

стовпа і, відповідно, висоту звуку, має широкі перспективи використання у створенні різних 

модифікацій не тільки мікротонових мідних духових інструментів, але й дерев'яних. Прикладом тому 

може служити модель поперечної флейти з розсувною глісандуючою лабіумною головкою (Glissando 

Head Joint), сконструйованою відомим американським флейтистом-композитором Робертом Діком для 

виконання глісандо та мікроінтервалів на флейті. 
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з трубачів навіть сьогодні не в змозі грати арабську музику правильно. Про що 

мій батько і я шкодуємо. У будь-якому випадку, я давно даю уроки для 

музикантів, які хочуть, щоб музика арабського Сходу виконувалася на трубі 

цієї конструкції»64. 

«Арабська» чвертьтонова труба Насіма Маалуфа, про яку говорить його 

син Ібрагім, не має суттєвих відмінностей від відомих конструкцій фірми 

«Holton». Вона відрізняється лише дещо зміщеним вліво четвертим вентилем 

(в моделі «Holton» всі клапани розміщені в одну лінію), для гри на якому 

використовується вказівний палець лівої руки. 

Як стверджує Насім Маалуф, свої експерименти зі створення «арабської» 

труби він почав вести, повернувшись до Франції після нетривалого 

викладання в Бейруті. «У традиційному мажоро-мінорі, що становить основу 

західної музики, – зазначає він, – немає чвертьтонових інтонацій. Три вентилі, 

які представляють основу конструкції труби, не дають можливості виконувати 

арабську музику. Тому я вважав, що додатковий четвертий вентиль для 

чвертьтонового звуку дасть можливість грати арабську музику. Так стала 

відома нова арабська труба»65. Втілити свої ідеї в технічне вдосконалення 

конструкції інструмента Насіму Маалуфу допомагав представник фірми 

«Selmer» М. Вікріказ (М. Wikrikaz), у співпраці з яким йому протягом двох 

років вдалося створити чвертьтонові трубу та флюгельгорн.  

Безумовно, Н. Маалуфа не можна віднести до першовідкривачів 

чвертьтонової труби. Його пріоритет, швидше за все, полягає у використанні 

мікрохроматичного інструмента в арабській народній та класичній музиці і 

створенні відповідних методів навчання. Зауважимо, що труба не є 

канонічним інструментом східної класичної музики, тому до недавнього часу 

якщо і траплялося її використання у виконанні макома, то надзвичайно рідко. 

Н. Маалуф був одним з небагатьох трубачів, хто, отримавши професійну 

                                                           
64   http://saidacity.net/news/147575 
65  Nassim Maalouf - Cadence Bayat hanya sebagai sebuah review saja. untuk mendapatkan lagu ini secara 

(http://www.muviza.com/v/155376385/nassim-maalouf-cadence-bayat.html) 
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освіту в Європі, зумів і технічно (через модернізацію конструкції 

інструмента), і художньо (завдяки власним виступам) розширити виконавські 

можливості труби як сольного інструмента в класичних жанрах східної 

музики. 

Приклад Н. Маалуфа особливо актуальний для сучасного арабського 

виконавства, яке, на думку відомого східного дослідника Х. Туми, «бореться 

за збереження своєї самобутності». Характеризуючи сутність сьогоднішнього 

виконавця арабської музики, вчений зазначає: «Він виконує музику, яка не є 

ні чисто арабською, ні зовсім чужою ... На Сході твердо впевнені в сумнівній 

“новизні” розвиненої структури цієї музики, в той час як це нове, розвинене, є 

не що інше як дивовижна деформація традиційної арабської музики ... Проте, 

справжня, справжня арабська музика жива, вона збереглась. Арабське 

суспільство відкрило її знову тільки тепер. Потрібно рятувати її ... » [78,               

с. 287]. 

В даному випадку чвертьтонову трубу Н. Маалуфа, його виконавський і 

педагогічний досвід слід розглядати як реальний приклад вирішення існуючої 

проблеми, котрий створює важливі передумови до більш широкої інтеграції 

універсального європейського інструментарію в професійне традиційне 

музичне мистецтво східних виконавців, що дозволить зберегти самобутність 

арабської музики. 

Аналогічні «загрози» негативного впливу європейської темперації на 

ладову систему індійської музики вбачає і Ч. Дєва, який пише: «Рак 

рівномірної темперації пустив свої метастази в організм індійської музики, і 

всю трагічність наслідків цього деякі не можуть собі навіть уявити ...» [22, с. 

230]. Поряд з такими окремими позитивними моментами, як зближення 

традицій південно- і північно-індійської раги, пов'язаних зі впливом західних 

засобів масової комунікації, його занепокоєння викликає «нівелювання 

більшості елементів музичної виразності» [22, с. 230]. Саме в руйнуванні 
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мікротонового інтонування індійської і арабської музики бачиться одна з 

загроз потужної європейської експансії. 

Такі песимістичні судження Х. Туми і Ч. Дєви, на наш погляд, дещо 

однобічно відображають реалії сучасного інструментального виконавства, з 

одного боку, арабського Сходу та Індії, а з іншого, –  Старого і Нового Світу. 

Відносно мікрохроматики, швидше за все, можна спостерігати зворотній 

процес – проникнення східних мікроінтервальних систем в «організм» 

європейської та американської музики різних стилів і жанрів. Він відчувається 

не тільки у виконавському індо-американському джазовому стилі                         

М. Фергюсона, але й у творчості сучасних європейських композиторів 

академічного напрямку.   

Створення універсальної конструкцій «арабської» труби Н. Маалуфа і 

кулісного різновиду інструмента дозволили вийти на новий рівень 

мікротонового інтонування і відкрили шлях до повноцінного виконання 

макома і раги. Якщо для М. Фергюсона кулісна труба була необхідною лише 

в окремих епізодах його змішаного джазового стилю, то для Р. Мехти                 

(R. Mehta), який має «глибоку індійську спадковість у відчутті духовної 

сутності звуку» і розглядає мікрохроматику не як дискретне, а безперервне 

явище [199], вона видається єдино можливим способом художнього 

вираження. 

У своїх численних записах Р. Мехта, з одного боку, прагне дотримуватися 

канонічних правил виконання індійської класичної музики66, з іншого, 

спираючись на традиційні південно-індійські жанри, експериментує і створює 

власний імпровізаційний стиль. Результатом такого пошуку є використання 

тембрів кулісної труби і препарованого інструмента без куліси67, які 

застосовує Р. Мехта у відомому записі «Micro-Orka»68.  

                                                           
66 Rajesh Mehta plays the orka-m naga phoenix trumpet live at Sri Ruthra Kaliamman temple, singapore 

(https://www.youtube.com/watch?v=HVdDa5Khj4g) 
67 Виконуючи окремі фрагменти на препарованому інструменті, Мехта, за його словами, намагався 

імітувати тембр дерев'яної флейти.        
68  Rajesh Mehta Collective 3+ true muze TUMU CD 9802 Album. 
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«Сучасна рага» – так характеризує він цю незвичайну інтерпретацію. 

Аналізуючи експериментальний і класичний варіанти виконання традиційної 

індійської музики, звертає на себе увагу, наскільки легко і природно володіє 

Мехта «ковзною» атакою. Його манера виконання глісандуючих штрихів, що 

переважають в артикуляційній системі мікрохроматичного інтонування раги, 

відрізняється надзвичайною гнучкістю метроритміки сольного і ансамблевого 

музикування. Тому виконавське мистецтво Р. Мехти, як і Насіма та Ібрагіма 

Маалуфів, не тільки не становить небезпеки руйнування мікротонового 

організму індійської та арабської музики, але і є показовим прикладом 

збереження і розвитку самобутніх виконавських традицій. 

Необхідно відзначити, якщо в європейському виконавстві на трубі 

мікрохроматика трактується як нетрадиційна техніка гри, то для східного, 

включаючи індійське, мікрохроматизми є традиційними в структурі індійської 

раги та арабського макаму, разом з його регіональними різновидами69. Як 

нетрадиційний виконавський прийом можна розглядати лише саму техніку 

виконання мікроінтервалів на трубі, технологія гри яких передбачає 

використання особливих способів амбушурного мікрохроматичного 

інтонування або спеціальних інструментів. 

Серед різновидів чвертьтонової труби слід також виділити дворозтрубний 

інструмент одного з небагатьох представників академічного виконавства на 

трубі М. Блау (M. Blaauw), який спільно з німецьким майстром Д. Гертнером 

(D. Gartner) створив оригінальну конструкцію для виконання музики сучасних 

композиторів. Її відмінність від попередніх чотирьохвентильних моделей 

полягає в наявності не тільки двох розтрубів, але й додаткового п'ятого 

вентиля, що дозволяє перемикати подачу повітря і звучання з одного розтруба 

на інший (Мал.  А. 2.14. Додаток А). За словами музиканта-винахідника, «... 

швидкий перехід від відкритого звуку до приглушеного дозволяє створити 

ілюзію відлуння та імітацію гри двох труб. Несподіваний і дивовижний ефект 

                                                           
69 Азербайджанський мугам, узбецький і таджицький маком, уйгурський і туркменський мукам та ін. 
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виникає при використанні п'ятого клапана в напівнатиснутій позиції. При 

повільному переході звучання від нижнього до верхнього розтруба (або 

навпаки), тембр звуку двох розтрубів змішується. Таке мікшування звуку є 

унікальним, його неможливо досягти на традиційній трубі» [105]. 

Нові різноманітні темброві фарби і динамічні нюанси можна отримати в 

результаті застосування різних видів сурдин при їх змінному використанні на 

верхньому і нижньому розтрубі. 

Для розширення інтонаційних можливостей дворозтрубної труби М. Блау 

рекомендує разом з додатковим четвертим вентилем одночасно 

використовувати альтернативну аплікатуру трьох основних вентилів. Їх 

поєднання дає можливість грати більш вузькі, ніж чвертьтони, інтервали. 

Розглянувши історичні передумови виникнення та розвитку 

мікрохроматики в інструментальній музиці, необхідно відзначити, що її 

витоки нерозривно пов'язані з виконавським мистецтвом давньогрецьких 

авлетистів, високий професіоналізм та виконавська майстерність яких сприяли 

розвитку нової ладової організації з мікротоновою структурою. Поява в 

давньогрецькій музиці енармоніки як більш витонченого, в порівнянні з 

діатонікою і хроматикою, роду мелосу слід розглядати як значний крок на 

шляху розширення засобів виразності. Однак, складність слухового 

сприйняття та інтонування енармоніки, стали основною перешкодою для її 

широкого розповсюдження у виконавському та слухацькому середовищі, 

через що вона залишалася доступною лише вузькому колу високопрофесійних 

музикантів і палких цінителів музики із аристократичного середовища.   

Аналогічні обмеження відзначаються у теорії та практиці виконання 

мікрохроматики в ХVI-XVII ст. В історії виконавства на духових інструментах 

ХVIII і XIХ ст. технологія мікротонового інтонування сприяла збереженню 

виражальних можливостей нерівномірної темперації, зокрема, інтонаційної 

гостроти, яка при переході на рівномірно-темперований стрій втратила свої 

переваги у вишуканості та витонченості інтонування. 
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У сучасному виконавстві на трубі створенням універсальних модифікацій 

інструмента і використанням нетрадиційних прийомів гри, практично, була 

вирішена проблема повноцінного виконання мікроінтервалів. Якщо 

конструкція чотирьохвентильної чвертьтонової труби дозволяє досягти 

максимальної точності інтонування і сприяє ефективному розвитку 

чвертьтонового слуху, то кулісна модель інструмента відкриває шлях до 

виконання максимально вузьких інтервалів і створює необмежені можливості 

мікрохроматичного інтонування, доступного людському слуху. 

  

2.4. Нетрадиційна техніка звуковидобування на духових 

інструментах як спосіб розширення засобів художньої виразності 

 

Розглядаючи способи розширення засобів художньої виразності на трубі, 

необхідно в першу чергу спиратися на технологію звуковидобування. Саме від 

характеру звукотворчого процесу на початковій стадії формування звуку і 

подальшої його обробки залежить темброве розмаїття звукової тканини, яка 

має певні властивості. Останні, як зазначає М. Катунян, ототожнюються не 

лише з її звуковисотним положенням, але й цілим спектром таких якостей, як 

«...текстура, щільність, артикуляція, динаміка, протяжність, – всім тим, що 

разом становить неповторний колорит звуку [розрядка моя]» [30, с. 52]. 

Дослідник підкреслює особливу значимість звуку для Нової музики, де «... 

немає готових тембрів. Звук став областю пошуків і експериментів. Він став 

предметом композиторської роботи» [30, с. 52].   

З даним твердженням автора складно не погодитись, враховуючи той 

ресурс звукового матеріалу, який був отриманий в процесі експериментальних 

пошуків композиторів і виконавців, особливо в другій половині ХХ і початку 

ХХІ ст. Однак, слід додати, що експерименти зі звуком – це не тільки «предмет 

роботи» сучасних композиторів. Не меншу активність в цьому напрямку 
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проявляли і їхні далекі попередники, погляди яких відрізнялися не менш 

оригінальними, новаторськими підходами до пошуку нового звучання. 

Яскравим прикладом тому є творчість  К. Монтеверді (1567-1643), який 

на початку ХVII століття досить сміливо і несподівано для свого часу 

використовує трубу кларіно з сурдиною. Застосування її у фанфарному вступі 

(Токата) до опери «Орфей» (1607) він, швидше за все, пов'язував з 

необхідністю надати більшу м'якість звучання трубі у верхньому регістрі, 

усунувши таким чином різкий і напружений тон верхнього діапазону 

інструмента. У партитурі композитор не вказує, з якою метою він прагне 

застосувати досить рідкісний, на ті часи, пристрій, а дає лише короткі 

рекомендації щодо виконання Токати і використання сурдини. Зокрема, він 

пише: «Токата перед підняттям завіси повинна бути зіграна усіма 

інструментами тричі. Вона повинна виконуватися на один тон вище, якщо 

труби використовують сурдину» [164, с. IV] (приклад Б. 2.7. Додаток Б). У 

наведеному поясненні акцентується увага на інтонаційні наслідки 

застосування сурдини (підвищення на один тон). 

Про вплив сурдини на якість звучання інструмента і про матеріал її 

виготовлення у своєму трактаті «Harmonie Universelle» (1635) розмірковує      

М. Мерсенн (1588-1648), який зазначає: «Тим часом, я хочу додати, що в гирлі 

труби можуть бути вставлені дерев'яні трубочки, які французи називають 

Sourdine, що робить звук більш глухим (surdior) і більш розсіяним, чи 

слабшим, очевидно, тому, що розтруб стає вужчим, так як повітря, що 

видихається, виходить тільки через дупло трубочки» (Мал.  А. 2.15. Додаток 

А) [162, с. 259-260]. 

Його доповнює відомий німецький органіст і музичний теоретик            

Й.Ф. Майер (J.F. Majer 1689-1768), який помістив в мультиінструментальному 

дидактичному трактаті «Museum musicum» (1732), близькому за змістом 

виданню М. Мерсенна, опис сурдини, яку застосовували в ХVIII столітті: 

«Коли хтось вставляє так звану сурдину, зроблену з маленького видовбаного 



 

 
95 

[шматка] дерева, в кінці труби, це звучить дуже м'яко, наче здалеку, а також 

на тон вище» [158, c. 40]. 

Серед нечисленних творів ХVII століття, в яких композитори 

експериментували зі звуком труби con sordini слід виділити також Сонату 

Sancti Mauritii для двох труб, струнних і органа чеського композитора і 

трубача П.Й. Вейвановського (P.J. Vejvanovsky 1639?-1693). У ній композитор, 

який добре знав технічні та звукодинамічні можливості труби кларіно, більш 

тонко використовує сурдину для створення динамічного контрасту звучання 

інструментів. В епізоді, в якому використовувалася сурдина, він вказує на 

звучання її на тон вище [155, с. 349]. Очевидно, що П.Й. Вейвановській, як і   

К. Монтеверді, враховував підвищувальні властивості сурдини. 

Вказуючи на можливість застосування труб із сурдиною, які звучали на 

тон вище, чеський композитор робить помітки і в інших своїх творах. У 

партитурі Missa clamantium (1683) він, за прикладом К. Монтеверді, дає 

уточнюючу інформацію щодо використання труб з сурдиною: «За бажанням 

можуть бути додані два кларіно, але вони звучать на один тон вище» [185]. 

Слід зазначити, що серед опусів, в яких П.Й. Вейвановський 

рекомендував застосовувати сурдину, найчастіше зустрічаються духовні 

твори. Будучи довгий час придворним трубачем і керівником церковного хору, 

для якого ним була написана значна частина творів, композитор досконально 

знав технологічні та виражальні ресурси інструмента. Використовуючи 

сурдину в духовних творах, він прагнув не тільки уникнути різкого і гучного 

звучання у верхньому регістрі, але й намагався облагородити та зробити її 

тембр більш м'яким і милозвучним. 

Конструкції сурдин в ХVIII столітті відрізнялися досить широким 

розмаїттям і виготовлялися з різних матеріалів – дерева, паперу, металу [149; 

177]. Все це дозволяло виконавцям досягати не тільки динамічних контрастів 

в звучанні інструмента, але й домагатися різноманіття звукових ефектів.  
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У сучасній теорії і практиці гри на трубі використання сурдини цілком 

справедливо відноситься до нетрадиційних або розширених (extended) 

виконавських прийомів. Таке трактування вживання сурдини, яка через 

повсюдне застосування часто видається цілком традиційним способом гри, 

пояснюється її істотним впливом на природний тембр і динаміку звуку труби. 

Для сучасного виконавця-трубача пошуки нового звучання інструмента 

не обмежуються тільки використанням сурдини і збільшенням її різновидів, 

які мають розширені акустичні можливості. Не менш цікавим інноваційним 

напрямком є експерименти з метою удосконалення конструкції труби, 

застосування різних пристроїв і пошук нетрадиційних способів 

звуковидобування. 

Серед виконавців-новаторів, які експериментують зі звуком труби, своїми 

оригінальними ідеями виділяється вже згадуваний відомий нідерландський 

трубач Марко Блау (M. Blaauw). Перебуваючи в активному пошуці нових 

виражальних можливостей, він не обмежується лише однією трубою, а прагне 

поширити свої ідеї і знайти однодумців серед виконавців на інших 

інструментах. Прикладом творчого підходу до популяризації нестандартних 

конструкцій інструментів є розроблений Марко проект із розвитку сольного і 

ансамблевого виконавства на мідних духових із подвійним розтрубом. Його 

основною метою стало створення конструкцій валторни, тромбона і туби з 

подвійним розтрубом для ансамблю сучасної експериментальної музики 

«Musik Fabrik»70 і формування сольного та ансамблевого репертуару для 

модифікованих інструментів. 

Як відзначають учасники проекту, важливою перевагою інструментів із 

подвійним розтрубом, в порівнянні з традиційними, є значне розширення їх 

звукодинамічних і тембрових характеристик. Використання в сольній та 

                                                           
70  Ансамбль «Musik Fabrik» був створений Фондом мистецтв землі Північний Рейн-Вестфалія в 1990 році 

і є одним з провідних ансамблів сучасної експериментальної музики. Основний напрямок його творчої 

політики – «зробити музику, яка поки що не існує». Солістами ансамблю, які спеціалізуються у грі на 

інструментах з подвійним розтрубом, є М. Блау – труба, К.Чапман (Ch. Chapman) – валторна, Б. Коллінз 

(B. Collings) – тромбон та М. Пур (M. Poore) – туба [118].  



 

 
97 

ансамблевій грі дворозтрубних труби, валторни, тромбона і туби дозволяє 

істотно підвищити мобільність регуляції динаміки і отримати нові фарби 

звучання, як в мелодичному, так і гармонічному інструментальному 

виконанні. Ще більшої тембрової різноманітності музиканти досягають, 

застосовуючи численні конструкції сурдин. 

Слід зазначити, що пошуки нових звучань характерні і для згадуваного    

Р. Мехти, який не обмежується тільки індійською музикою, але й сміливо 

експериментує з новими тембрами в музиці авангардного напрямку та джазі. 

Підсумком подібних експериментів стало створення так званої «гібридної» 

труби, яка видає «інтригуючі звуки» [199]. 

 Кореспондент американської газети «Boston Global» Б. Блюменталь у 

своїй рецензії на концерт музиканта описує інструмент наступним чином: 

«”Гібридна труба з розширеннями” Мехти породжує безліч тембрових фарб 

через використання різних гумових трубок, прикріплених до відкритих 

вентилів флюгельгорна. Один вентиль, разом із сурдиною «Хармон» в 

розтрубі труби, дозволили йому зробити ударні шумові ефекти; інша сполука 

вентиля з кулькою на кінці дає можливість імітувати свистячі звуки дудки. Без 

кульки, обертаючи трубки, генерується низький звук, схожий на тромбон або 

народний американський струнний інструмент gutbucket»71 [106]. 

Інший напрямок пошуків нового звучання труби демонструє відомий 

американський трубач і композитор Дж. Хассель (J. Hassell), початкові 

експерименти якого також були пов'язані з індійською рагою. Намагаючись 

осягнути оригінальну техніку звуковидобування на трубі, він прагне                   

«... придбати таку фізичну вправність, щоб, увійшовши в приміщення бути 

впевненим, що зробив те, що ніхто в світі не міг би цього зробити» [136]. 

Своєрідність звуку труби Дж. Хасселя полягає в надзвичайно інтонаційно 

гнучкій манері виконання, що відрізняється різноманіттям мікроінтервальних 

і тембрових відтінків, близьких людському голосу. Для досягнення такої 

                                                           
71 Дослівно бак для баса. 
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художньої майстерності Хасселю довелося попередньо освоїти складну 

мікроінтервальну техніку вокального мистецтва індійських виконавців раги. 

Техніку співу він освоював під керівництвом пандита72 Прана Натха73, який, 

наспівуючи окремо кожну фразу раги, вимагав від учня максимально точного 

її виконання. Відзначаючи своєрідність магічного сприйняття раги і її глибоко 

духовну сутність, Хассель підкреслює: «З Пран Натх я немов повернувся до 

традиції, яка існувала п'ять століть тому назад і була передана усно. Це була 

природна музика, що має чисто релігійну форму звуку. Це просто була, 

можливо, найглибша музика, яка випромінює яскраві лінії, ... досягнута на 

ранній стадії розвитку історії людства ... » [176]. 

Після багатомісячних уроків співу у Прана Натха Дж. Хассель спробував 

використовувати своєрідну вокальну техніку при звуковидобуванні на трубі. 

Згодом він згадував: «Мені довелося повністю забути все те, що я коли-небудь 

вчив. <...> Для цього необхідно було спробувати зробити звук мундштука 

таким, як ніби голос зливається з раковиною» [136]. Очевидно, що музикант 

порівнює специфіку звукоутворення на трубі з процесом звуковидобування на 

священному для індусів інструменті шанкх74. 

Розкриваючи технологічні деталі нетрадиційного способу «співочого» 

звуковидобування, Хассель уточнює: «Технічно через губу не співають. Це 

передача голосової функції губам, які стають голосовими складками, губи 

співають, губи мають висоту. Це як сурогатний голос» [156].  

Очевидно, що «співочо-губна» манера гри Хасселя має дуже багато 

спільного з базингом, який він фактично екстраполює в тіло індійської раги, 

вважаючи її свого роду «музичною йогою», яка допомагала йому не тільки 

вирішити завдання технологічного характеру, але й набагато глибше 

                                                           
72 Пандит – почесне звання вченого-богослова, високоосвіченого в області класичної індійської літератури.    
73  Пандит Прана Натх (Pran Nath) (1918-1996) – відомий індійськийої співак та педагог, представник 

класичної школи Кирана Гхарана. У 1970 р. оселився в США. В 1972 році заснував в Нью-Йорку свій 

Кирана Центр індійської класичної музики і залишився в США до кінця життя. Займався викладацькою 

діяльністю в декількох університетах. Був популярним серед американських композиторів-

мінімалістів. 
74   Один з найдавніших індійських музичних інструментів, виготовляється з морської раковини. Має кілька 

звукових отворів і окремий отвір для вдування повітря, за формою близький до мундштука труби. 
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проникнути в духовну сутність індійської музики, а згодом набути безцінного 

досвіду імпровізації. 

Процес оволодіння мистецтвом виконання раги виявився для Дж. Хасселя 

вельми складним, про що він згадує: «... Я працював над повільним вступним 

розділом однієї раги протягом перших двох років. Потрібно було знайти 

спосіб, щоб розвинути техніку виконання складної звивистої мелодичної 

лінії... » [136]. Складну ладову мікроінтонаційну систему раги він порівнює з 

креслярською сіткою міліметрового паперу, на якій кожна з ліній відображає 

рівень висоти тонів, що утворюють між собою «красиві криві», а свою гру на 

трубі – з мистецтвом малювання кривих.  

Використання базинга при інтонуванні мікроінтервалів раги, який           

Дж. Хассель застосовував на мундштуці на початковому етапі освоєння, 

уявляючи собі шанкх індусів, – це дуже ефективний спосіб формування не 

тільки гнучкості амбушура, але й голосового апарату. Він дає можливість 

досягати на трубі акустичного ефекту комбінованого інструментально-

голосового звукоутворення, своєрідного мультифону, і одночасно 

вдосконалювати мікрохроматичне інтонування та розвивати 

мікроінтервальний слух.  

Відзначимо, що базинг як технологічний виконавський прийом, відомий 

з давніх часів. Найбільш ранні письмові згадки про використання 

мундштучного базинга (Mouthpiece buzzing) на серпенті можна відшукати у 

відомому трактаті «Harmonie universelle» (1636) французького вченого              

М. Мерсенна, який, пояснюючи акустичні властивості інструмента і процес 

звукоутворення на ньому, вказує на «ізольований» спосіб звуковидобування 

окремо на мундштуці. Він стверджує, що одні й ті ж інтервали, виконані на 

мундштуці і на цілому серпенті, «як і на інших духових інструментах», звучать 

однаково [162, с. 281]. Спираючись на закони акустики, з його висновком 

відносно того, що висота звуку залежить більшою мірою від способу подачі 

повітря, а не від довжини самого інструмента або кількості отворів на ньому, 
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погодитися не можна. Загальновідомо, що довжина інструмента і звукові 

отвори безпосередньо впливають на висоту звуку. 

Пояснити логіку тверджень М. Мерсенна можна лише, якщо спиратися на 

практику використання серпентистами мундштучного базинга75. 

Видобуваючи звук дзижчанням «співаючих» губ на мундштуці, безумовно, 

можна отримати тон будь-якої висоти, і тут довжина повітряного стовпа, який 

є визначальним фактором висоти звуку на духовому інструменті, не відіграє 

суттєвої ролі, так як основним джерелом звуку є дзижчання губ, які виконують 

функції голосових складок. 

Слід зазначити, що для французьких виконавців базинг на серпенті був 

досить поширеним явищем. Підтвердженням тому є також «Метод для 

серпента...» (Methode de Serpent) Н. Розі (N. Roze 1745-1819), в якій автор 

згадує про необхідність занять окремо на мундштуці [143]. 

Звернення серпентистів до базингу, швидше за все, було пов'язано з 

необхідністю розвитку гнучкості амбушура для інтонаційної корекції окремих 

звуків. Як зазначає французький дослідник В. Хостью (V. Hostiou), гра на 

серпенті відрізнялася інтонаційною нестійкістю, яка часто регулювалася за 

допомогою губного апарату. У ХVII-XVIII століттях, до того часу, коли 

конструкція інструмента була оснащена клапанним механізмом, 

розташування шести отворів на серпенті, на думку вченого,  не базувалося на 

акустичних розрахунках. Значною мірою воно було пов'язане з анатомічними 

можливостями пальцевої розтяжки, тому виконавець на серпенті мав 

коригувати інтонацію кожного звуку за допомогою губного апарату, 

регулюючи швидкість видихуваного потоку повітря [143]. 

У своєму «Методі для серпента» інший відомий паризький серпентист      

J-B. Métoyen (1733-1822), сучасник і конкурент Н. Розі, описує функції 

амбушурної техніки виконавця наступним чином: «Стискаючи і розслабляючи 

губи при тренуванні можна легко видобувати половину або чверть тона, що 

                                                           
75 В перекладі з англійської buzzing (базинг) означає дзижчання. 
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часто ми повинні це робити для інтонації або супроводу співака» [121]. Як 

бачимо, французькі серпентисти крім базинга застосовували на інструменті і 

мікротонове інтонування, акомпануючи співу церковних хористів. 

Другою важливою якістю звучання серпента є його темброва близькість 

людському голосу, що дозволяло використовувати його замість басів, яких, як 

стверджував Мерсенн, часто не вистачало у французьких храмах. Тембр 

інструмента в значній мірі пов'язаний з морфологією конструкції мундштука 

та корпусу, а форма мундштука відіграє особливу роль в процесі 

звукоутворення. Проведені В. Хостью дослідження показують, що 

«вокальний» тон є характерним для мундштука напівсферичної форми чашки, 

на якому «... видобувається дуже сильний і чистий звук, близький до 

людського голосу, відповідний історичному призначенню серпента як 

акомпануючого інструмента в церковному хорі» [143]. 

Дані суб'єктивних відчуттів сприйняття тембру серпента 

підтверджуються і експериментальними дослідженнями спектру звуку 

інструмента і людського голосу. Їх порівняльний аналіз показує близькість 

спектру основних гармонік. Значне посилення нижніх частот серпента 

дозволяє доповнити темброву палітру з голосу співака [143]. 

Використання базинга на серпенті, про який пише М. Мерсенн, є не тільки 

способом тренування губного апарату, але й сприяє формуванню 

специфічного інструментально-вокального акустичного ефекту, що дозволяє 

розширити темброві властивості інструмента і тим самим значно покращити 

його звукодинамічні характеристики. «Цей інструмент здатний підсилити 

голос [співака] в двадцять разів, і дитина в п'ятнадцять років може грати так 

само голосно, як [співають] тридцять чоловік» [162, с. 281]. Така захоплююча 

характеристика французького вченого, котра, можливо, трохи перебільшена, 

відображає ту чільну роль, яку виконував серпент в церковних богослужіннях, 

акомпануючи хору або співакові-солісту, зливаючись з ним в гомогенній 

тембровій палітрі та замінюючи багатотрубне звучання органа. 
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Розглядаючи історію розвитку базинга безпосередньо на трубі, необхідно 

звернутися до «Школи для корнета з пістонами» (1893) професора 

Петербурзької консерваторії В. Вурма (1826-1904), що містить досить повну 

характеристику його техніки виконання. Пояснюючи принципи 

звуковидобування на трубі на початковому етапі навчання, він писав: «Щоб 

видобути звук, учень повинен закрити рот після вдиху, прикласти до губ 

мундштук <...> потім зробити губами такий рух, який зазвичай робиться при 

викиданні з рота нитки або шматка паперу. Вправлятися в цьому слід на 

одному мундштуці, а потім, коли учень засвоїв собі це і отримав амбушур, 

йому дають трубу»76. 

Зауважимо, що це не єдиний посібник В. Вурма, в якому він рекомендує 

початкові заняття починати з мундштучного базинга. Подібну систему занять 

відомий трубач радив практикувати і в більш ранніх виданнях для військових 

музикантів, зокрема в «Методі для навчання у військах на сигнальному ріжку» 

(1876) та «Методі для навчання у військах на кавалерійській трубі» (1879) [73, 

с . 51]. Акцент на використанні базинга у військових оркестрах пояснюється 

його ефективністю, що дозволяло музикантам за досить короткий термін 

оволодіти основними навичками формування амбушура. З огляду на те, що      

В. Вурм протягом двадцяти років (1868-1888 рр.) очолював військово-

оркестрову службу в російській армії, розробка ефективних методів навчання 

військових музикантів входила в коло його службових обов'язків. 

Подібних поглядів також дотримувався і професор Московської 

консерваторії М.І. Табаков, який після пояснення прийомів основних 

елементів звуковидобування рекомендував приступати до занять «лише з 

одним встановленим на губах мундштуком» [73, с. 51]. 

Початкові заняття на мундштуці з імітацією дій губного апарату як при 

грі на повноцінній трубі – це досить поширений метод, до якого звертаються 

автори багатьох посібників та шкіл. Серед них відзначимо віденського 

                                                           
76 Вурм В. Школа для корнета с пистонами. Спб. 1893, с. 3- 4. Цит. по [73, с. 53]. 
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корнетиста Г. Стелльвагена (G. Stellwagen), його учня Вінсента Баха 

(Шроттенбаха) – творця відомої американської фірми з виробництва мідних 

духових інструментів і мундштуків «Бах Страдіваріус» (Bach Stradivarius), 

американського трубача російського походження Макса Шлоссберга, його 

послідовників – К. Гордона, К. Макбета, українського трубача і дослідника  

І.С. Гишку та інших вітчизняних і зарубіжних музикантів.    

Однак, у другій половині ХХ століття відбувається поступовий процес 

трансформації губного, мундштучного і інструментального базинга з 

технологічної площини в художню. З технічного прийому, розвиваючого 

амбушурну техніку і рухливість губного апарату, він перетворюється в засіб 

художньої виразності. Використання базинга як художнього прийому в 

композиторській та виконавській практиці, висловлюючись словами                  

П. Булеза, – це свого роду «еволюція [музичних] мовних властивостей» [59,    

с. 5] мідних духових інструментів, яка відкриває нові горизонти для пошуку 

більш різноманітних засобів виразності у сонориці. Остання сьогодні 

розглядається «... в якості одного з проявів музичного завтра і стверджує 

необхідність глибоких досліджень з приводу того, в якому напрямку буде 

розвиватися музична мова найближчого майбутнього» [29].  

У чому ж суть нової тембрики базинга? Його новизна полягає у 

формуванні нетрадиційного, з точки зору академічного виконавства на мідних 

духових інструментах, принципу звукоутворення з більш розгорнутим 

спектром забарвлення звуку, який розширюється та ущільнюється в результаті 

використання комбінованого інструментально-вокального способу 

звуковидобування. Приклад Дж. Хасселя, який використав мундштук для 

освоєння техніки співу давньоіндійських музикантів, показує, що сьогодні 

можливі різні способи звукоутворення за допомогою базинга. 

 Крім губного і мундштучного базинга, які є основою технології розвитку 

амбушура, в сучасному виконавстві на мідних духових інструментах 

використовуються й інші його види, в котрих базинг застосовується одночасно 
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зі співом в мундштук або разом з інструментом. Комбінований спосіб 

звуковидобування, що складається зі звуку, який видобувається губами 

(базинг) і одночасно голосовими зв'язками (спів), створює своєрідне відчуття 

багатоголосного звучання труби – інтервального або акордового (мультифон). 

В даному випадку можна говорити про формування вертикалі тембрики 

інструмента і суттєве розширення звуковиражальних можливостей труби. 

Витоки виникнення комбінованого звуковидобування на духових 

інструментах, що включає гру одночасно зі співом, мають давнє коріння. 

Прикладом тому є мистецтво вже згадуваних австралійських аборигенів на 

діджеріду77, котрі успадкували від своїх давніх предків разом з іншими 

нетрадиційними прийомами гри цей «сучасний» спосіб звуковидобування на 

екзотичному інструменті, принцип звукоутворення на якому має схожість з 

мундштучними мідними духовими інструментами. Подібну техніку 

виконання на духових інструментах з використанням співу застосовували і 

застосовують народні музиканти і в інших регіонах. 

Безсумнівний інтерес в цьому сенсі, наприклад, являє виконавське 

мистецтво башкирських народних музикантів на кураї – різновиді 

поздовжньої флейти. «Виконання інструментальних награвань – кюїв – на 

кураї, – зазначає відомий дослідник-фольклорист Р. Зелінський, – відрізняє 

утворений за допомогою голосового апарату специфічний органний пункт, що 

нагадує характерне дзижчання, та створює разом з верхнім, мелодичним, 

власне інструментальним голосом своєрідне двоголосся. Цей нижній звук не 

завжди інтонаційно стійкий і, в залежності від інтенсивності вдування 

струменя повітря в ствол курая, коливається вниз-вгору в межах тону» [25,        

                                                           
77  Унікальність простої конструкції цього стародавнього інструменту, що складається з полого дерев'яного 

стовбура довжиною від 0.5 до 3-х метрів та мундштучного наконечника, залитого бджолиним воском, 

полягає в тому, що в процесі звуковидобування на ньому, крім використання традиційного для мідних 

духових інструментів звуку за допомогою вібруючих губ та дихання значну роль відіграє голосовий 

апарат. Досить сильні резонанси мовленнєвого апарату істотно впливають на тембр інструмента і його 

виражальні можливості. Таким чином, виконавець має можливість відтворювати різні співзвуччя разом 

з безперервним звучанням бурдона. Вправні австралійські виконавці-аборигени здатні видобувати різні 

звуки тварин, птахів – animal-ефекти, відтворювати шум вітру, трави на вітрі, тріск дерев, плескіт води, 

а також імітувати homo-ефекти – черевомовлення, зітхання та інші прийоми.  
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с. 72] (приклад Б. 2.8. Додаток Б). Разом з тим дослідник зазначає, що 

бурдонному звуку виконавці не надають особливої уваги, і він виникає 

епізодично «... в момент виділення протяжних звуків» [25, с. 72].   

Фізіологічний механізм виникнення бурдонного звуку на інструментах 

флейтової групи часто пов'язаний з напругою голосових зв'язок під час 

підвищення інтенсивності видихуваного потоку повітря і може з'являтися 

спонтанно, особливо під час гри в верхньому регістрі або в момент 

динамічного посилення звучання.  

Однак, якщо у башкирських кураїстів виникнення другого бурдонуючого 

звуку під час гри на інструменті з'являється в певній мірі мимоволі, то у 

виконавській манері китайських тувинців на поздовжній флейті – шоор –

застосовується не тільки двоголосся, але й епізодично виникає третій голос 

(приклад Б. 2.9. Додаток Б). Більш того, у грі на шоорі виконавці одночасно 

артикулюють певні фонемні побудови [90, с. 109]. Даний прийом примітний 

тим, що зустрічається в сучасному виконавстві на трубі та інших духових 

інструментах і трактується як нова техніка гри.  

Подібна виконавська манера з використанням фонемних структур під час 

гри на інструменті не нова і для народних музикантів інших національних 

груп. Відома російська дослідниця багатоцівкових флейт комі-перм'яків        

Н.І. Жуланова у своїй дисертації розкриває надзвичайно широкий спектр 

виконавських прийомів, використовуваних у грі на різнотипних пелянах, які 

включають не тільки спів на інструменті, але й цілу систему артикуляційно-

мнемонічних формул [24]. 

Зауважимо, що виконавська манера башкирських кураїстів та китайських 

тувинців на шоорі має певну схожість зі складною технікою двоголосного 

співу в стилі каргираа та іншими різновидами, і застосовується тувинськими і 

монгольськими народними співаками, які, використовуючи особливі прийоми 

формування звуку, здатні одночасно отримувати низький грудний бурдон та 

співати у верхньому регістрі мелодичні побудови. Зрозуміло, що технологічно 
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вокальна техніка каргираа (приклад Б. 2.10. Додаток Б) представляється 

значно складнішою двоголосної гри башкирських кураїстів, проте сам 

принцип викладу музичного матеріалу має значну схожість. 

Як бачимо, витоки формування сольного інструментального 

двоголосного звукоутворення на одноголосних78 духових інструментах 

криються в глибоких виконавських традиціях народних музикантів. Їх 

географія сьогодні залишається досить широкою і включає різні регіони Росії, 

Китаю, Індії, країн Південно-Східної Азії і Африки. 

Найбільш ранні приклади використання двоголосся на мідних духових 

інструментах в академічній музиці пов'язують з Концертино для валторни і 

оркестру мі мінор, ор. 45 К. М. Вебера. Перший варіант твору був написаний 

дев'ятнадцятирічним композитором в 1806 році для валторніста-віртуоза 

оркестру Карлсруе С. Dautrevaux. Однак, через дев'ять років в 1815 році        

К.М. Вебер вирішив переробити колишній варіант твору для свого друга 

валторніста Себастьяна Рауха із Мюнхена. Саме ця версія вважається однією 

з перших, де зустрічаються акорди, які композитор включає в партію валторни 

(приклад Б. 2.11. Додаток Б). 

Однак, сучасні дослідження дають можливість припускати, що техніка 

акордової гри на валторні була відома і в більш ранній період, в ХVIII столітті 

[117, с. 18], а в ХIХ столітті вона отримує конкретне втілення у творі               

К.М. Вебера. Звернення композитора до такого незвичного в той час прийому 

пов'язують з виконавською технікою С. Рауха (S. Rauch), який, володіючи 

мистецтвом виконання акордів, схилив його до створення нового, 

ускладненого варіанту Концертино. Також відомо, що технікою гри акордів 

                                                           
78 Серед різновидів духових інструментів існують і подвійні конструкції. Одним з найдавніших є 

згадуваний нами раніше двоцівковий авлос – язичковий інструмент сімейства гобоя, що набув 

широкого поширення у Стародавній Греції та Стародавньому Римі. Характерною особливістю 

двоголосного виконання на ньому була гра на одному стовбурі бурдонного звуку, а на іншому – мелодії. 

Як неважко помітити, близька манера виконання характерна для башкирських і тувинських музикантів 

на поздовжній флейті, тільки витриманий тон вони виконують за допомогою голосового апарату. Крім 

двоцівкових інструментів гобойного типу також у різних народностей існують двоцівкові поздовжні 

флейти, на яких виконуються різні форми двоголосся.  
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на валторні володів і французький музикант Е. Вівьє (Е. Vivier), який 

застосовував їх у каденціях [117, с. 18].  

Те, що виконавці на класичних духових інструментах володіли 

мистецтвом акордової гри, відомо також зі спогадів Г. Берліоза, котрий в своїх 

«Мемуарах» описує майстерну техніку німецького тромбоніста Шраде. 

«Перший тромбоніст Шраде, – зазначає французький композитор, – який 

чотири роки тому був членом концертного оркестру Вівьена в Парижі, має 

безсумнівний талант. Він бездоганний майстер свого інструменту, 

захоплюється складною технікою гри і володіє чудовим звуком на теноровому 

тромбоні. Я можу сказати навіть точніше, звуками, бо це якийсь незрозумілий 

процес, він може видобувати три або чотири ноти, <...> в одній з фантазій, яку 

він виконав публічно в Штутгарті, загальне здивування викликало виконання 

на ферматі одночасно чотирьох нот домінантсептакорду в такому порядку – F, 

C, A, Es» [102, с. 260]. Далі композитор радить акустикам і музикантам, які 

дізналися про це нове явище добре вивчити його. 

Також в «Мемуарах» Г. Берліоз згадує ім'я «... геніального гумориста, 

ексцентричного художника, котрий володіє рідкісним музичним талантом», 

вже згадуваного молодого паризького валторніста Е. Вівьє, «... про якого 

останнім часом писала музична преса Парижа», і котрий володів, як і Шраде, 

технікою виконання акордів на валторні [102, с. 260]. 

Повертаючись до Концертино К.М. Вебера (приклад Б. 2.12. Додаток Б) 

відзначимо, що акордова структура сольної партії валторни не відрізняється 

настільки широким розмаїттям звукового наповнення, яке вдалося почути       

Г. Берліозу у виконанні Шраде на тромбоні. Технологія видобування акорду 

включала гру нижнього звуку і спів верхнього. Якщо при співі досягається 

достатня гучність, то утворюється обертон, що дає в результаті акордове 

співзвуччя [117, с. 18]. К.М. Вебер, з огляду на відсутність у більшості 

валторністів навичок виконання акордів, представляє і альтернативний, 

безакордовий варіант сольної партії «Концертино». Тим самим, він прагнув 
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зробити доступним виконання свого твору для широкого загалу валторністів, 

які не володіють складною технікою акордового звуковидобування на 

інструменті. 

У сольній академічній музиці для духових інструментів Концертино   для 

валторни і оркестру мі мінор К.М. Вебера представляється найбільш відомим 

і часто згадуваним прикладом використання акордової гри на валторні на 

початку ХIХ століття. На жаль, в репертуарі для духових інструментів, 

створеному в позаминулому столітті композиторами масштабу Вебера, 

подібні твори з акордовою технікою не зустрічаються. Однак, повністю 

виключати версію про те, що музиканти використовували акордову гру в 

сольному виконавстві і в більш пізній період ХIХ століття не можна. 

Аргументацією в даному випадку можуть служити і спогади Г. Берліоза, який 

посилається на практику застосування музикантами-духовиками акордів при 

виконанні каденцій [102, с. 260]. 

Як відомо, в ХIХ столітті, незважаючи на поширення моди виконання 

спеціально написаних композиторами каденцій, ще зберігалися традиції 

виконання каденцій, попередньо підготовлених самими інструменталістами 

або створених в процесі вільної імпровізації, коли соліст прагнув в невеликому 

заключному епізоді продемонструвати весь свій творчий і технічний арсенал. 

Тому в каденцію включалися не тільки складні віртуозні і ефектні пасажі, але 

й складні виконавські прийоми, здатні здивувати публіку та завоювати її 

прихильність. 

Застосування акордової гри в сольному виконавстві на духових 

інструментах, відмічене, за словами Берліоза, кореспондентами паризьких 

газет, було якраз тим неординарним прийомом, що викликав захоплення 

слухачів. Використання нетрадиційних прийомів у власно створеній каденції, 

з точки зору виконавця, представляється найбільш зручним способом, який 

передбачає вільний вибір всіх можливих і доступних засобів художньої 

виразності, що не вимагає обов'язкового слідування авторським вказівкам. 
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Разом з тим, імпровізаційний характер виконання каденції і відсутність 

графічної фіксації (нотного тексту) того чи іншого виконавського прийому не 

дає можливості судити, який вид нетрадиційної техніки застосовували 

виконавці, наприклад, в епоху бароко, коли особливого розквіту досягло 

мистецтво вільного варіювання, що включало використання 

найрізноманітніших прикрас. Концертино К.М. Вебера і спогади Г. Берліоза – 

це ті рідкісні приклади, які дають можливість стверджувати про використання 

давніми попередниками складних виконавських прийомів, іменованих 

сьогодні «сучасними».  

ХХ століття стало новою віхою у розвитку акордової гри в сольному і 

ансамблевому виконавстві на духових інструментах. Видобуття двох, трьох і 

більше звуків на різних конструкціях мідних та дерев'яних духових 

інструментів відкриває нові фарби, тембри, а точніше тембрику 

мультифонного звучання одноголосних інструментів. Своєрідність 

мультифонного співзвуччя кожного інструменту полягає не тільки в характері 

власне інструментального звучання, але й не менш значущою є унікальність 

вокальної складової, що продукується безпосередньо голосом виконавця. 

Остання, в значній мірі, залежить від індивідуальних особливостей вокального 

тембру, що має для кожного виконавця власні характерні риси. 

Інструментальна частина комбінованого акорду в мультифонному 

звукоутворенні разом з вокальною надбудовою створюють особливу темброву 

структуру акордового звучання, що виникає в результаті нашарування власних 

інструментально-вокальних гармонік. Отримане таким чином співзвуччя 

відрізняється не тільки своєрідністю тембрового різнобарв'я, властивого тому 

чи іншому інструменту, але й індивідуальними фарбами голосу виконавця. 

Саме комбінований спосіб інструментально-вокального звукоутворення на 

одноголосних духових інструментах дає можливість істотно розширити 

індивідуальну темброву характеристику кожного з них. 
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Пошук і застосування нетрадиційних способів звуковидобування на 

духових відкриває шлях формування нових тембрів, які, за висловом Фараджа 

Караєва, є «основною складовою нової музичної мови» [29]. Народжені в 

глибоких надрах народного духового інструменталізму традиції 

мультифонного звуковидобування в академічному виконавському мистецтві 

ХХ і ХХI століть набувають нового змісту художнього втілення в 

композиторській практиці. 

Якщо К.М. Вебер, спираючись на «реальні факти» валторнової техніки 

акордової гри С. Рауха, прагне до вичленовування цього рідкісного для 

широкої аудиторії прийому, швидше за все, дотримуючись побажань самого 

виконавця, щоб показати його унікальні можливості володіння інструментом 

і здивувати публіку, то реакція Г. Берліоза, як композитора, який виявляв 

неабиякий інтерес до нових інструментів і їх тембрів, обмежується лише 

досить захопленими відгуками про неабиякі здібності майстрів і, на жаль, не 

знаходить практичного втілення в його опусах. Для Г. Берліоза, який 

перебував в епіцентрі інноваційних відкриттів в акустиці духових 

інструментів79, швидше за все, особливо актуальними були пошуки в області 

інструментовки і нових оркестрових звучностей в цілому, а не в окремо 

взятому інструменті. 

Інструментальна реформа ХIХ століття, основним досягненням якої стала 

хроматизація конструкцій всіх духових, відкривала ширші можливості їх 

сольного і оркестрового використання. Однак, сам процес хроматизації мідних 

і дерев'яних духових інструментів на акустичній основі рівномірно-

темперованого строю сприяв не тільки покращенню їх інтонаційних і 

                                                           
79  В середині ХIХ століття бельгійський майстер-винахідник А. Сакс, котрий облаштувався в Парижі, 

створює цілу групу мідних духових інструментів (саксгорни), які з успіхом використовувалися у 

військових духових оркестрах і продовжують залишатися його основою. Найбільшу популярність йому 

приніс винахід саксофона і цілого сімейства цієї групи інструментів. Серед важливих подій того 

періоду, пов'язаних з відкриттям нового звучання духових інструментів, є створення вентильного 

механізму для мідних інструментів і їх хроматизація, перетворення старої конструкції дерев'яної 

флейти Т. Бьомом в досконалу модель зі срібла, впровадження кларнета системи Бьома в навчальний 

процес Паризької консерваторії і, нарешті, відкриття нових технічних можливостей корнет-а-пістона. 

Всі ці важливі нововведення активно підтримував Г. Берліоз.    



 

 
111 

технічних можливостей, але й створення більш досконалих звукодинамічних і 

тембрових якостей, за якими вони значно перевершували старі моделі. 

Звучання нових конструкцій по-різному сприймалося композиторами та 

виконавцями. Одні з них, як Г. Берліоз, підтримували інновації, інші, як                           

Р. Вагнер80 і М. Глинка81 були противниками «неприродного» звуку окремих 

інструментів.  

Безумовно, поява вдосконалених дерев'яних та мідних духових 

інструментів зі зміненими звукодинамічними та акустичними властивостями, 

що вплинули на їх тембр, вимагала певної адаптації слухових відчуттів до 

нового звучання. Швидше за все, новизна тембрового сприйняття 

вдосконалених конструкцій, що з'явилася в результаті інструментальної 

реформи ХІХ століття, стала відправною точкою в творчих пошуках 

композиторів даної епохи. Власне, цими причинами можна пояснити 

практичну відсутність будь-яких значних творів, в котрих можна було б 

виявити застосування мультифонної гри на духових інструментах.  

Кінець ХІХ століття ознаменувався найважливішою, з точки зору 

розвитку конструкції труби, подією – створенням чвертьтонового 

інструмента. Однак, незважаючи на певну активізацію композиторських 

пошуків в даному напрямку, серед широкого загалу виконавців-трубачів 

інноваційні досягнення у розвитку конструкції інструмента і його нового 

звучання не викликали особливого інтересу і пройшли непомітно. 

Незважаючи на створення А. Хабою окремих опусів для чвертьтонової труби 

і кларнета, дані інструменти були забуті. Підтвердженням тому є «відкриття» 

у 1965 році чвертьтонової труби Доном Еллісом та Ларрі Рамірезом, а також, 

                                                           
80  Незважаючи на те, що Р. Вагнер був ініціатором створення нової гібридної конструкції мідного духового 

інструмента, близького сімейству саксгорнів і відомого під назвою «вагнерівська туба», він одночасно 

залишався непримиренним критиком циліндричної срібної моделі флейти Т. Бьома, звук якої 

порівнював з «канонадою гармат». Саме під його тиском Рудольфу Тілльмецу – першому флейтисту 

Мюнхенського придворного оркестру довелося відмовитися від більш досконалої моделі Бьома і знову 

повернутися до конічної флейти [31]. 
81  Як уже зазначалося, негативну оцінку М. Глинки викликали мідні духові інструменти з вентильним 

механізмом, які, на його думку, втратили природність звучання, притаманну натуральним 

конструкціям. 



 

 
112 

трохи пізніше, так званої чвертьтонової арабської труби Насімом Маалуфом і 

М. Вікріказом, першовідкривачами яких вони себе вважали. 

У першій половині ХХ століття акордова техніка у виконавстві на 

духових інструментах зустрічається досить рідко. Серед нечисленних 

прикладів застосування мультифонів необхідно виділити Концерт для скрипки 

та валторни A dur (1927) англійського композитора, Дами-командора Етель 

Сміт (E. Smyth), яка включає даний прийом до фінальної частини свого опусу. 

Твір був написаний спеціально для одного з представників відомої династії 

англійських валторністів – Обрі Брейна (Aubrey Brain)82, який володів 

технікою гри акордами. 

Прем'єрне виконання Концерту відбулося 5 березня 1927 року в Лондоні 

під керуванням диригента Генрі Вуда. Разом з Брейн грала англійська 

скрипалька угорського походження Джеллі д'Араньї. Наступне виконання 

Концерту, вже під керівництвом Етель Сміт, відбулося трохи пізніше в тому ж 

році. Солістами виступили О. Брейн і скрипаль А. Брос. Як зазначає Стівен 

Петтіт, манера диригування Етель Сміт, яка завжди вирізнялася 

ексцентричністю, часто дратувала критиків. Перед виступом вона не тільки 

зробила окреме повідомлення про нетрадиційні прийомі гри, але і під час 

виконання концерту «... спеціально поверталася до публіки, щоб сигналізувати 

аудиторії про те, як Обрі буде грати акорди» [175, с. 15]. 

Неакадемічна поведінка композитора-диригента, котра спеціально 

акцентувала увагу публіки на окремому епізоді виконавської техніки одного з 

                                                           
82  Обрі Брейн (1893-1955) – соліст симфонічного оркестру BBC, професор Королівської академії музики. 

Його батько Альфред Едвін Брейн (1860-1925) також грав на валторні і був музикантом Лондонського 

симфонічного оркестру і вважається одним із кращих солістів-валторністів свого часу. Не менш 

успішною була кар'єра старшого брата Обрі – Альфреда Брейна (1885-1966). Він багато років займав 

місце першого валторніста в оркестрі знаменитого лондонського Куїнс-холу, а потім в 1923 році 

переїхав до Сполучених Штатів, де грав в оркестрах Нью-Йорка та Лос-Анджелеса. Наймолодший 

представник династії Денніс Брейн (1921-1957), син Обрі Брейна, вважається одним з найбільш 

видатних виконавців ХХ століття на валторні. Він навчався у свого батька в Королівській академії 

музики. Будучи солістом Королівського філармонічного оркестру Денніс Брейн досяг найбільшої 

популярності як виконавець-концертант, часто виступаючи з сольними програмами в різних містах 

Великобританії і країнах Європи. Б. Бріттен, П. Хіндеміт Ф. Пуленк та інші композитори присвятили 

Деннису Брейну свої твори для валторни. Життя музиканта трагічно обірвалося в автомобільній 

катастрофі [191]. 



 

 
113 

солістів, викликала неоднозначну реакцію критики. Якщо кореспондент газети 

«Morning Post» висловлював окремі зауваження про звучання валторни і її 

«поглинання» оркестром, то «Daily Telegraph» назвала Концерт 

«найпривабливішою роботою Етель Сміт на сьогоднішній день» [175, с. 15]. 

«The Musical Times» більш конкретно характеризує виконання акордів Обрі 

Брейном, якому, як відзначає оглядач, довелося неабияк попрацювати, щоб 

створити диво і «... виконати на валторні в низькому регістрі на піанісимо 

послідовно акорди, які рідко чули в цьому концертному залі» [175, с. 16]. 

Серед відомих музикантів, хто цікавився надзвичайною технікою 

виконання акордів на духових інструментах, необхідно назвати німецького 

диригента Бруно Вальтера. Він доклав неабияких зусиль, щоб Концерт Етель 

Сміт за участю Обрі Брейна прозвучав у Берліні. Завдяки його наполегливості 

твір Е. Сміт було виконано 19 грудня 1928 року оркестром Берлінської 

філармонії під керівництвом маестро, солістами виступили О. Брейн і 

скрипаль М. Хейворд (М. Hayward) [175, с. 16]. Таким чином, підкреслює           

С. Петтіт, О. Брейн став першим англійським валторністом, хто виконав цей 

сольний концерт за кордоном [175, с. 16]. 

Істотне підвищення інтересу до нетрадиційної техніки мультифонного 

звукоутворення на духових інструментах починає проявлятися в другій 

половині ХХ століття. Важливим досягненням в даній області стали творча 

діяльність і дослідження італійського композитора та скрипаля Бруно 

Бартолоцці (1911-1980), який за активного сприяння музикантів оркестру «Ла 

Скала» С. Пенацці (фагот), Л. Сінгера (гобой), Д. Габаріно (кларнет),                   

П. Менкареллі (флейта) створює своєрідну хрестоматію акордової гри на 

перелічених інструментах. Посібник «Нові звуки для дерев'яних духових» 

(New sounds for woodwind, 1967) [99], в якому були представлені різні варіанти 

аплікатури для виконання акордів на дерев'яних духових інструментах, став 

настільною книгою для виконавців, які освоюють мультифонну техніку гри. 

Однак, його практична цінність важлива не тільки для виконавців, не менш 
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значущою «енциклопедія» акордової гри на дерев'яних духових інструментах 

є і для композиторів, які можуть знайти різні варіанти виконання акордів на 

тому чи іншому інструменті. З огляду на те, що існують певні обмеження при 

виконанні акордів на окремих звуках в залежності від регістру, Б. Бартолоці 

розглядає найбільш доступні. Таким чином, користуючись його посібником, 

композитори мають змогу досить точно визначити, в котрих випадках 

можливе виконання того чи іншого співзвуччя та із застосуванням якого 

варіанту аплікатури. Все це дозволяє уникнути помилкового включення в твір 

акордів, виконання яких технічно недоступне. 

Зауважимо, що після появи «школи» Б. Бартолоці процес створення 

подібних дидактичних видань для духових інструментів значно пожвавився. 

Не менш важливим досягненням у розвитку акордової гри та інших видів 

нетрадиційних виконавських прийомів є практичний посібник «Інша флейта» 

(The other flute) [123] відомого американського композитора і флейтиста 

Роберта Діка (R. Dick), перше видання якого вийшло 1975 року83. На відміну 

від Бруно Бартолоцці, Р. Дік, який зі студентських років захоплюється 

нетрадиційної технікою гри на флейті як виконавець і композитор, в своєму 

посібнику не тільки значно розширює арсенал акордової гри, але й пропонує 

інші напрямки розвитку звуку на флейті за допомогою розширеної 

(нетрадиційної) техніки гри. Запропонована музикантом назва «інша флейта» 

є свідченням того, що він розглядає сучасний розвиток флейтової музики і 

технології гри не в площині уставлених класичних канонів виконавської 

техніки, а через призму інших, нетрадиційних прийомів гри.  

У такому підході до визначення основних напрямів розвитку сучасного 

виконавського мистецтва на духових інструментах Р. Дік не самотній. Не 

менш опозиційних поглядів по відношенню до класичного академізму у 

виконавстві на трубі дотримується один з творців музики «четвертого світу» 

співвітчизник Діка, раніше згадуваний трубач і композитор Джон Хассель. 

                                                           
83  Пізніше посібник «The other flute» було перекладено на німецьку, голландську, італійську та іспанську 

мови, він неодноразово перевидавався в різних країнах. 
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Пройшовши «школу» «кельнських курсів Нової музики»                                    

К. Штакхаузена, Джон Хассель під впливом вчення індійського пандита Прана 

Натха і осягнення азіатських та африканських фольклорних течій, створює 

власний оригінальний стиль у виконавстві і композиції, який отримав назву  

«четвертий світ». В ньому поєднані філософія і художньо-естетичні принципи 

західного та східного музичного мінімалізму. 

В історії музичної культури відомі приклади формування змішаного 

стилю, «... загального для всіх націй» [179, с. 332]. Подібні заклики в епоху 

бароко неодноразово звучали з вуст німецьких музикантів, які бачили головне 

завдання своїх співвітчизників в об'єднанні німецького, італійського та 

французького стилів (Й. Маттезон, Й. Кванц, Ф. Марпург, Й. Шейбе). 

Відмінною рисою творчих устремлінь Джона Хасселя є те, що він, на відміну 

від останніх, більш глобально розглядає проблему змішування стилів. Якщо 

для них сутність об’єднання полягала у формуванні загальноєвропейського 

стилю, де немає відмінностей в ладовій системі, то Хассель прагне створити 

міжконтинентальний змішаний стиль на основі синтезу різних ладових систем 

музики Африки, Індії, азіатського Сходу і європейського Заходу. 

Термінологічне визначення «музика четвертого світу», яке Дж. Хассель 

використовує при позначенні нового художньо-стильового напряму, 

пояснюється тим, що, поєднуючи різні музично-ладові системи азіатсько-

африканських країн третього світу з західноєвропейською ладогармонічною 

системою, він в результаті символічного підсумовування приходить до 

дефініції «четвертий світ». 

Одним з основних елементів стильового напрямку Хасселя-виконавця і 

композитора є формування нової темброфактури труби, заснованої на 

нетрадиційному вокально-базинговому принципі звуковидобування, що 

дозволяє вибудовувати мультифонну темброву вертикаль. Використання її в 

мікрохроматичній структурі індійської раги або інших східних ладових 

системах із залученням електронно-синтезованих звуків створює особливу 
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фонічну канву і тембровий колорит композицій Дж. Хасселя, в яких він, 

слідуючи давнім традиціям античних часів, виступає одночасно творцем і 

виконавцем власної музики. 

Незважаючи на усталену думку дослідників про Хасселя, як одного із 

творців електронної музики для труби, дане твердження не дозволяє скласти 

повномасштабний портрет музиканта. Що стосується його виконавських 

уподобань, то досить ясно про них говорить сам трубач: «Я хочу привернути 

увагу до унікального звуку самої труби, без електро “тіні”...»84. Саме в такому 

контексті радить музикант сприймати звук труби в його численних записах.  

Слід підкреслити, що пошук нових звуковиражальних засобів труби 

сьогодні не обмежується лише мультифонними прийомами гри, не менш 

актуальним в останні десятиліття стає видобування різних ударно-шумових 

ефектів на трубі і гра на препарованому інструменті. Їх загальна кількість в 

даний час не піддається якомусь обліку, також як і досить важко провести їх 

систематизацію. Іноді поява нового шумового ефекту може бути пов'язана з 

випадковими обставинами, що не мають відношення до творчого пошуку або 

цілеспрямованого експериментування. 

Серед достатньо поширених прийомів гри на препарованій трубі є 

звуковидобування без використання мундштука. Даний спосіб дозволяє 

застосовувати різну техніку видобування звуку, однією з яких є базинг на 

інструменті без мундштука, що дає можливість за допомогою губ продукувати 

на інструменті звук іншого тембрового забарвлення, ніж з мундштуком. 

Однак, зазначений спосіб звукоутворення не єдиний. Оригінальний метод гри 

на трубі без мундштука застосовує також відомий норвезький музикант і 

«дослідник звуку»85 Арве Хенріксен86 (Arve Henriksen). Використовуючи 

                                                           
84   Таку принципову позицію щодо звуку труби висловив Дж. Хассель в інтерв'ю кореспонденту музичного 

онлайн журналу «Perfect Sound Forever» Ж. Гроссу [136].  
85 Так характеризує виконавську манеру і пошуки нових прийомів звукоутворення А. Хенріксена 

кореспондент німецької газети «Stuttgarter Zeitung» (http://www.runegrammofon.com/artists/arve_ 

henriksen / rcd-2147-reviews /). 
86  Арве Хенріксен (1968 р.н.) як трубач і композитор отримав класичну музичну освіту в консерваторії 

Трондхейма (1987-1991). Вирішальний вплив на виконавський стиль музиканта мало знайомство з 

традиціями гри на японській поздовжній флейті сякухаті. Сьогодні Арве Хенріксен у своїй 
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незвичайну для труби техніку звукоутворення, він, за твердженням оглядача 

лондонської «Таймс», імітує звучання японської флейти шякухачі,                        

«... викликаючи своїм споглядальним голосом медитативний стан»87. На думку 

музиканта, саме незвичайний тембр звуку шякухачі і її величезний потенціал 

у розвитку виражальних можливостей, став основною причиною кардинальної 

зміни власного виконавського стилю. Як зазначає оглядач швейцарського 

журналу «Jazz `N` More», в одних випадках «... звук труби Хенріксена іноді 

дивно близький до людського голосу», а в інших – нагадує завивання 

хуртовини88 « ... і займає зовсім інший акустичний простір, ніж природний 

звук інструмента» [150, c. 58].  

Відзначимо, що японська поздовжня флейта шякухачі, звучання якої 

прагне відтворювати на трубі Арве Хенріксен, має настільки ж широкі 

можливості нетрадиційних способів звуковидобування89, як і башкирський 

курай, австралійський діджеріду та інші інструменти подібних конструкцій. Її 

тембр, в залежності від техніки дихання, може істотно змінюватися від 

інтонаційно чистого і ніжно-пасторального до свистяче-легковажного 

(атмосферного) ефекту з насиченими обертонами. Настільки ж широким 

арсеналом нетрадиційних виконавських прийомів володіють і буддистські 

ченці, які протягом багатьох століть передають з покоління в покоління 

складну техніку гри на інструменті. 

Серед інших експериментів з нетрадиційним способом звуковидобування 

на трубі необхідно виділити використання кларнетного або саксофонного 

мундштуків. Даний прийом досить вдало використовував у своїх виступах 

відомий американський джазовий музикант-мультиінструменталіст (тенор-

                                                           
виконавській та композиторській творчості прагне об'єднати середньовічну музику, засновану на 

давніх ісландських і норвезьких мелодіях, з джазом та електронікою. Прикладом такого підходу є 

творчий напрямок групи «Trio Mediaeval», з якою співпрацює А. Хенріксен. В її програмі можна 

зустріти як середньовічні скандинавські наспіви, так і твори сучасних композиторів-авангардистів. 
87    RCD 2147 reviews (http://www.runegrammofon.com/artists/arve_henriksen/rcd-2147-reviews/). 
88   Там само. 
89  Серед поширених і доступних нетрадиційних прийомів гри на шякухаті слід виділити видобування 

акордів (мультифоніки), виконання мікроінтервалів, різних шумових (атмосферних) ефектів, спів в 

інструмент, імітація звуків тварин та ін. 
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саксофон, труба, флейта та ін.) Роланд Рашаан (Roland Rahsaan, 1935-1977), 

який відрізнявся незвичайними експериментами не тільки з мундштуком 

саксофона, але й іншими нетрадиційними видами техніки, зокрема 

одночасною грою на поперечній та носовій флейтах 90. Сьогодні гру на трубі з 

мундштуком саксофона-сопрано з не меншою оригінальністю демонструє 

французький трубач Крістіан Пріву (Ch. Pruvost), який доповнює свої пошуки 

нового звучання інструмента використанням повітряної кулі, намотаної 

навколо мундштука. З її допомогою він отримує нові акустичні ефекти і в 

такий спосіб прагне урізноманітнити звукові можливості труби. 

Аналогічний принцип звуковидобування застосовує на флюгельгорні 

також і австралійський трубач, композитор П.Х.Дж. Кнайт91 (P.H.J. Knight), 

який, на відміну від Р. Рашаана і К. Пріву, використовує кларнетний 

мундштук. Музикант описує свої експерименти з чужорідним мундштуком 

наступним чином: «Я використовую звичайний кларнетний мундштук, 

поміщаючи його на мундштучну трубку мого флюгельгорна. А потім 

продуваю його кларнетним амбушуром, застосовуючи клапани, щоб змінити 

ноти, видобуваючи низькі гудучі звуки. Я також використовую зуби для 

притиску тростини, щоб створити хаотичний вереск у верхньому регістрі. На 

додаток, можу шляхом корекції відкриття клапана для зливу води на 

інструменті, змінити гармонічний звукоряд і таким чином підвищити тон. 

Ефект зміни звукоряду на відповідному відрізку труби відбувається 

аналогічним чином як з клапанами на саксофоні» [150, с. 57]. 

                                                           
90  Р. Рашаан часто практикував гру на двох саксофонах одночасно, чимось нагадуючи давньогрецьких 

виконавців на двоцівкових авлосах. Також він використовував широкий арсенал різноманітних ударно-

шумових інструментів, які одягав на себе і під час виступу застосовував одночасно з грою на будь-

якому духовому інструменті.   
91   Пітер Кнайт як виконавець і композитор є одним з відомих в Австралії художників-експериментаторів. 

Сфера творчих пошуків музиканта охоплює різні жанри і напрямки сучасної академічної та джазової 

музики. «Чесний, винахідливий та оригінальний ...» – так характеризує творче кредо П. Кнайта 

монреальський журнал «Час». Ще більш точну характеристику музиканта дає «New York City Jazz 

Record»: «Якщо труба є елементом, то Кнайт – алхімік». Саме з алхіміком можна порівняти роль             

П. Кнайта в пошуку нових тембрів труби, які він прагне отримати в результаті з'єднання різних 

музичних і немузичних елементів.   
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Зауважимо, що в експериментах П. Кнайта, крім використання 

нетрадиційних способів звуковидобування, важливу роль займає комп'ютерна 

обробка звуку, яка дозволяє істотно розширити арсенал акустичних ефектів і 

створити необмежену кількість різних варіантів звукових фарб. 

Таким чином, нетрадиційна техніка звуковидобування на духових 

інструментах має глибоке історичне коріння і знаходиться в процесі 

динамічного розвитку, постійно оновлюючись і збагачуючись новими 

прийомами гри, які сприяють розширенню засобів художньої виразності. 

 

2.5. Електронна музика у виконавстві на трубі: етапи становлення та 

перспективи розвитку 

 

Одним з глобальних досягнень другої половини ХХ століття є відкриття 

в галузі електроніки, які докорінно змінили обличчя цивілізації. В 

академічному музичному мистецтві вплив електроніки, незважаючи на її 

величезний потенціал у розвитку всіх виражальних засобів, виявився не таким 

разючим і доленосним, хоча і вніс помітне пожвавлення, виділяючись 

широкими можливостями у створенні «надтембрів». 

Електронна музика, як новий напрямок у виконавстві на трубі, 

формується в другій половині ХХ століття, коли в 1960-х рр. з'являються 

перші твори для труби і електронного звуку. Під невизначеною назвою 

«електронний звук» часто вважалось використання магнітофонного запису, 

що було здебільшого характерно для електронної музики 60-70-х рр. минулого 

століття. Як зазначає у своїй дисертації американський дослідник М. Бартч  

(M. Barth), зі складеного ним списку (далеко не повного), який включає 200 

творів електронної музики для труби соло, більше половини композицій (102) 

були написані для труби і магнітофонного стрічки [98, с. 8]. 

Початок становлення нового в музичному мистецтві напряму із 

використанням магнітного запису пов'язаний з революційними досягненнями 
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в галузі радіоелектроніки, отриманими в Європі, Японії та Америці у 50-х 

роках минулого століття. Можливість фіксації звуку, з його подальшим 

збереженням та відтворенням, дала поштовх пошуку нових комбінованих 

тембрів труби і використанню різних звукових поєднань. 

 Серед найбільш ранніх творів для труби соло і магнітофонного запису 

можна виділити Чакону голландського композитора Х. Бадінгса (H. Badings, 

1907-1998), створену в 1965 році. Захоплення пошуком нового звучання 

одного з піонерів електронної музики було пов'язано з активною науково-

дослідною діяльністю в лабораторії Philips, яка стала важливою 

експериментальною базою для акустичних досліджень композитора. У 

важкому портфелі багаточисельних опусів Х. Бадінгса Чакона є не тільки 

зразком новаторського використання електронного звучання для супроводу 

солюючої труби, але й свідченням не менш цікавих пошуків в області 

мікрохроматики. У поясненні до тексту твору композитор вказує на 

використання 31-тонової системи темперації в партії клавіру [97, с. 1], 

виконання якої, ймовірно, було розраховано на 31-тоновий орган 

співвітчизника Х. Бадінгса, вченого-фізика і музиканта А. Фоккера (А. Fokker, 

1887-1972), котрий був палким прихильником 31-тонової системи. Однак, в 

репертуарі сучасних трубачів Чакона Х. Бадінгса не утрималась і практично 

не зустрічається. 

Значно більший інтерес сучасні виконавці проявляють до електронних 

творів для труби видатного німецького композитора-авангардиста                         

К. Штокхаузена. Його опуси витримали випробування часом і не втратили 

своєї художньої цінності в просторі нових інноваційних технологій. Як вказує 

один з авторитетних інтерпретаторів творів німецького композитора М. Блау, 

навіть його ранній твір «Спів юнаків» (Gesang der Junglinge), створений в 50-і 

роки ХХ століття, коли використовувалися такі архаїчні електроакустичні 

способи, як ручне розрізування і склеювання магнітофонної стрічки, «... 

побудований таким геніальним чином, що, не дивлячись на час, він вижив, 
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хоча в даний час у нас є набагато краще устаткування, набагато кращі засоби і 

знання, проте він, як і раніше, є одним з кращих прикладів високої якості 

електронної музики» [98, с. 23]. 

Електронна композиція «Сіріус» за участю труби, сопрано, бас-кларнета 

та баса К. Штокхаузена представляється одним з масштабних творів і досить 

часто звучить на концертній естраді. Відповідно до кількості пір року 96-

хвилинний цикл, пов'язаний з ритмами сузір'їв, розділений на чотири частини 

і охоплює дванадцять знаків зодіаку. Над твором композитор працював майже 

два роки з липня 1975 року по березень 1977 р. у студії західнонімецької 

радіостанції (WDR) в Кельні. Для К. Штокхаузена, як і  Х. Бадінгса, а також 

більшості композиторів, які спеціалізувалися в електронній музиці, наявність 

високотехнологічної професійної апаратури, котра в той час була доступна 

лише великим радіостанціям, вважалась обов'язковою умовою організації 

творчого процесу. У своїй роботі композитори часто залежали від виробничих 

можливостей радіокомпаній, тому час написання твору міг істотно 

затягуватися з технічних причин. Однак, незважаючи на технологічне 

ускладнення творчого процесу «... нововиявлені засоби і структурні 

можливості електронної музики, – за словами композитора, – можуть 

пробудити в нас абсолютно нову свідомість для одкровень, перетворень форм, 

які стають все більш схожі на мистецтво метаморфози в природі і ніколи не 

були б можливі за допомогою старих музичних засобів» [166].  

Стрімкий розвиток електронної музичної техніки, вдосконалення і 

розширення електроакустичних засобів та електронно-музичного 

інструментарію суттєво нівелював новаторські досягнення піонерів 

електронної музики 60-70 рр. минулого століття, які використовували 

магнітофонний запис як один з основних елементів нового напрямку. Якщо на 

початковому етапі її формування (60-70 рр.) партія труби в більшості випадків 

супроводжувалася попередньо записаним на магнітофонну стрічку 
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акомпанементом92, то з появою більш досконалих методів цифрового запису 

(80-90 рр.) стали використовуватись цифрові носії. Подібна тенденція 

характерна і для застосування електронно-генерованого та синтезованого 

звуку у виконавстві на трубі. Пріоритет в даному напрямку належить відомому 

американському композиторові, трубачу і досліднику Д. Морріллу (D. Morrill). 

Саме його «Вправи для труби» (Studies for Bb trumpet) з акомпанементом 

електронно-генерованого звуку, створені в 1974 р, є найбільш раннім твором 

в цій області [98, с. 9]. 

Слід зазначити, що досягнення Д. Моррілла не обмежуються його 

творчою музично-виконавською та композиторською діяльністю, йому також 

належить важлива роль в акустичних дослідженнях звуку труби та інших 

духових інструментів. У 70-ті роки минулого століття він разом з вченими 

Стенфордського університету стояв біля витоків створення комп'ютерної 

музичної студії, яка згодом стала одним з основних центрів наукових 

досліджень93. Істотним внеском музиканта-дослідника стало здійснення в 1976 

році у організованій ним музичній студії в Колгейтському університеті 

повного оцифрування звуку труби для подальшого аналізу, моделювання і 

комп'ютерного синтезу [108]. Результати експериментальних досліджень        

Д. Моррілл надалі успішно використовував у своїй композиторській та 

виконавській діяльності. 

Поглиблення наукових досліджень в області синтезу звуку, які в 70-і роки 

переміщуються зі студій телерадіокомпаній в університетські лабораторії та 

спеціальні центри, із залученням, з одного боку, вчених-електронників, 

фізиків, акустиків та комп'ютерних інженерів, а з іншого – музикантів- 

практиків, відкривало нові можливості використання електронних 

звуковиражальних засобів у виконавстві на трубі. Яскравим прикладом тісної 

                                                           
92  Прикладом можуть служити твори наступних композиторів: Д. Розенбум (D. Rosenboom) «Музика для 

нестійких контурів» (1968), Б.Л. Верко (B.L Vercoe) «Діалог» (1968), Е. Даймант (Е. Diamante) «Щось 

інше» (1970), Д. Ернст (D. Ernst) «Вихід» (1972), Дж. Конноллі (J. Connolly) «Tesserae D», опус 15d 

(1971), Б. Чепмен (B. Chapman) «Враження», соло для труби і магнітофонної стрічки (1975) та ін. 
93  Трохи пізніше, в 1977 р. подібна студія була відкрита в Інституті досліджень і координації акустики і 

музики (IRCAM) в Парижі. 
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співпраці музиканта-виконавця та інженера-електронника є створення в 1996 

році відомим австралійським мультиінструменталістом Джеймсом 

Моррісоном (J. Morrison) і його співвітчизником інженером Стівом 

Маршаллом (S. Marshall) електронної «цифрової труби Моррісона» (Morrison 

Digital Trumpet, скорочено MDT ). Основна ідея, яку переслідували творці, 

полягала в розробці інноваційної моделі, що зберігала в собі основні елементи 

традиційної конструкції труби з трьохвентильним мануальним механізмом та 

мундштучним принципом звуковидобування, і оснащення її спеціальним, в 

стилі мідних духових інструментів, MIDI-контролером. 

При збереженні основних функцій виконавського апарату під час гри на 

цифровий трубі вдалося істотно полегшити фізичні навантаження музиканта-

духовика. За допомогою надчутливих п'єзоелектричних датчиків в інструменті 

забезпечується вимір мінімальних змін тиску повітря при його трансформації 

в звукове тіло [167]. Не менш досконалими електронними датчиками 

управління забезпечений і клапанний механізм MDT, що здійснює за 

допомогою блоку ЧПУ та світлових променів фіксацію руху вентилів. 

Як стверджують автори, «на відміну від інших трубних контролерів 

подібного типу, цифрова труба Моррісона сприймається і навіть виглядає 

майже так, як звичайний інструмент (Мал.  А. 2.16. Додаток А), забезпечуючи 

досить легкий перехід від акустичної труби до «електронної труби». Цифрова 

труба Моррісона «…є такою ж акустичною трубою, як електрогітара на 

акустичній гітарі» [168, с. 5]. Оснащення конструкції інструмента спеціальним 

електронним мануалом дає можливість програмувати і використовувати 

найрізноманітнішу палітру тембрових фарб та звукових ефектів. Розроблений 

творцями докладний посібник [168] з технічного управління електронними 

засобами та окремі методичні рекомендації щодо функціональних 

особливостей роботи губного апарату, виконавського дихання та способів 

програмного редагування виконавського процесу дають можливість в досить 

швидкий час освоїти основні навички гри на інструменті. 
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Постійне вдосконалення електроніки та оновлення програмного 

забезпечення дозволяє винахідникам безперервно вдосконалювати та 

розвивати звуковиражальні можливості електронної труби, зберігаючи 

протягом багатьох років лідируючі позиції серед подібних конструкцій 

електронних духових інструментів. Найважливіша роль у розвитку 

виконавської техніки на електронній трубі належить одному з її конструкторів, 

прославленому віртуозу Джеймсу Моррісону, який демонструє феноменальну 

майстерність володіння інструментом, розкриваючи величезний потенціал 

його звукодинамічних, тембрових та артикуляційних можливостей. 

Необхідно відзначити, що в процесі пошуку нових засобів музичної 

виразності Моррісон не обмежується лише цією моделлю. Як виконавець-

мультиінструменталіст, він не менш майстерно володіє грою на традиційній 

трубі, тромбоні, еуфоніумі, флюгельгорні, тубі, саксофоні та фортепіано. 

Виконавська техніка австралійського музиканта включає також цілий ряд 

нетрадиційних прийомів, таких як акордова гра на одному або одночасно на 

двох інструментах (труба, тромбон), гра і спів, мікрохроматика та ін. Віддаючи 

перевагу джазу, Моріссон також бере участь в різних проектах, які 

передбачають синтез джазу з жанрами академічної музики. Прикладом такого 

творчого експерименту є його виступ з Лондонським симфонічним та 

Лондонським філармонічним оркестрами в рамках концертів Лало Шифріна 

«Джаз зустрічає Симфонію», а також включення в репертуар Подвійного 

концерту для труби і контрабаса з оркестром фінського композитора               

М. Савікангаса (M. Savikangas) та власного Концерту для еуфоніуму. Останні 

два твори відрізняються використанням в оркестровій партитурі елементів 

вільної імпровізації солістів, що, за висловом Савікангаса, «... може звільнити 

всю енергію музиканта, дозволяючи йому бути по-справжньому вільним у 

вираженні своєї індивідуальності безпосередньо власним інтуїтивно 

зрозумілим способом <...>, а імпровізаційні елементи можуть також 

допомогти твору залишатися свіжим і цікавим протягом декількох концертів» 
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[180, с. 8]. Не менш цікавими результатами відрізняються пошуки фінського 

маестро у сфері електронної музики, де він широко використовує сучасні 

засоби візуалізації, які включають фото та відеоряд94. 

Даний напрямок в електронній музиці для труби отримав досить широке 

розповсюдження в кінці ХХ – на початку ХХІ ст. Серед авторів нерідко 

зустрічаються виконавці-трубачі, які освоїли композицію і глибоко 

досліджують комп'ютерні системи. Саме до такої категорії музикантів-

електронників належить професор американського університету Карнегі-

Меллона Роджер Данненберг (R. Dannenberg). Свої перші опуси для труби, 

електроніки та комп'ютерної анімації він почав створювати в кінці 80-х років, 

активно пропагуючи новий напрямок95. 

Захопленість науковими дослідженнями в області акустики і синтезу 

звуку дозволила Р. Данненбергу ґрунтовно і всебічно вивчити технологічний 

процес створення електронної музики та її виконання, а також розкрити 

величезні можливості аудіовізуалізаціі, як більш досконалого способу 

розширення виражальних можливостей комп'ютерної музики. Результати 

творчих і наукових досягнень творець нових опусів для труби постійно 

демонструє не тільки під час своїх виступів в концертних залах, але й в 

наукових доповідях на конференціях та симпозіумах. Як зазначає професор, 

використання інформаційних технологій допомагає йому реалізувати свій 

творчий потенціал при написанні музики і одночасно наукові комп'ютерні 

дослідження надихають його на активні пошуки з метою вирішення творчих 

проблем в музиці [91]. 

Значний творчий внесок Р. Данненберга в розвиток комп'ютерної музики 

для труби включає цілий ряд творів з відеорядом або комп'ютерною анімацією. 

Серед них виділяються «Нічні новини» (Nitely News, 1993), «Прості слова» 

                                                           
94 Прикладом тому є «Айнола Ідилія» (Ainola Idyll), в якій використовуються танцювальні елементи і 

відеоряд, а також Pussyhead 69 для альта, живої електроніки, камерного ансамблю та відеоскульптури 

[159]. 
95  Одним з найбільш ранніх творів для труби з використанням комп'ютерної анімації є композиція з дещо 

незвичною назвою «Припускаю, що ви хочете скидати дані з модуля 1» (Assuming that you want to dump 

data from module 1), створена в 1989 р. 
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(The Words Are Simple, 1995) і «В транзиті» (In Transit, 1997) [183]. Всі вони 

написані для труби і електронної музики в супроводі комп'ютерної анімації, 

створеної як самим Данненбергом, так і в співдружності з іншими авторами. 

Крім творів з анімацією композитором написано цілий ряд творів для різних 

інструментальних складів з трубою та електронікою96. Іноді професор у своїх 

творчих проектах вдається до незвичайних прийомів колективного 

музикування, використовуючи для спільного виконання інтернет, що дозволяє 

об'єднати в єдиний колектив відразу кілька електронних ансамблів та 

оркестрів, які перебувають в різних географічних точках. Показовим в цьому 

сенсі є виступ шести ноутбук-ансамблів і оркестрів з різних міст США та 

Великобританії в рамках симпозіуму, що проходив 16 квітня 2012 року в 

університеті штату Луїзіана, якими за допомогою інтернету керував                      

Р. Данненберг97 [183]. 

Ще одним важливим напрямком діяльності Р. Данненберга є створення 

комп'ютерних музичних програм. Серед них своєю ефективністю і 

доступністю сервісів виділяється звуковий редактор Audacity, що дозволяє не 

тільки здійснювати обробку звукових файлів різних форматів, але й 

виконувати численні операції з розширення звуковиражальних можливостей 

музичних інструментів в процесі безпосереднього виконання. Таким чином, 

широкі можливості програми в редагуванні аудіофайлів і здатність 

покращення виражальних засобів виконання дозволяє створювати нові тембри 

та звукові ефекти. Помістивши програму у вільний доступ, композитор надав 

молодим композиторам широкі можливості її безперешкодного використання 

[183]. 

Серед інших авторів, що спеціалізуються в електронній музиці для труби 

із застосуванням відеозасобів, необхідно також виділити згадуваного раніше 

                                                           
96  З найбільш відомих відзначимо «Виділення логіки для труби» (Separation Logic for Trumpet, 2014 року), 

«Зворотній зв'язок» (2005), «У мене є мрія» (1986) та інші [183]. 
97  Не менш масштабним за кількістю музикантів став проект «Оркестр всесвітньої мережі» (01. 03. 2014 

року), який об'єднав 64 виконавців з усього світу, керівництво яким здійснювалося з Нью-Лондона 

(штат Коннектикут) та університету Карнегі-Меллона з Пітсбурга [183]. 
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лондонського маестро Д. Баустеда (D. Bousted), котрий активно співпрацює з 

С. Альтофтом, для якого були написані окремі твори. З огляду на той факт, що 

С. Альтофт віддає перевагу мікротоновим конструкціям труби, то і Баустед в 

окремих своїх опусах з відеофрагментами орієнтувався на мікрохроматичний 

інструмент. Наприклад, в дещо незвичному творі «В твоїх мріях» (2004) для 

19-ти та 24-тонової труби і ударних інструментів, використано незвичний 

візуальний елемент. В його основі лежить виконання художницею Барбарою 

Дін фрагменту під назвою «Позбавлення» (2003), в якому вона миє підлогу 

своїм волоссям [126]. 

Більш академічною є «Презентація» (Slide, 2002) для соло труби, CD і 

відеопроекції, написана у творчій співпраці з художником Г. О'Коннором       

(G. O'Connor). Вона являє собою композицію, що включає поєднання живого 

виконання з оповідальними відеофрагментами та звуками навколишнього 

середовища. Відомі також й інші твори Д. Баустеда для труби та електроніки 

із засобами візуалізації, активним інтерпретатором яких виступає останнім 

часом незмінний партнер С. Альтофт98. Слід зазначити, що список опусів для 

труби з використанням різних візуальних пристроїв постійно розширюється і 

їхня популярність зростає. 

В даний час електронна музика для труби відрізняється надзвичайною 

різноманітністю та високою динамікою розвитку. Якщо на початковому етапі 

формування нового напрямку в якості нового темброутворюючого елементу 

використовувався аналоговий магнітний запис, котрий служив основним 

матеріалом електронного супроводу природного звучання труби, то активний 

розвиток засобів цифрового запису і комп'ютерної техніки відкрили нові 

горизонти. Використання синтезованого звуку і ноутбука з широким 

залученням комп'ютерної візуалізації стає наступним етапом розвитку 

електронної музики для труби. 

                                                           
98 Достатньою популярністю користуються 3 і 4 Verses Д. Баустеда, написані для 19-тонової труби, 

віброфона у супроводжені електронної музики і відео. 
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Окреме місце в електронній музиці належить «цифровий трубі 

Моррісона», яку слід розглядати як важливий крок на шляху реформування 

конструкції інструмента і створення моделі з електронно-природними 

властивостями комбінованого звучання. Пошуки нових синтезованих тембрів, 

удосконалення програмного забезпечення та відкриття більш досконалих 

можливостей електронної візуалізації – це ті напрямки, які представляють 

найближчу перспективу розвитку електронної музики для труби. 

 

Висновки до другого розділу 

 

Історія розвитку виконавства на духових інструментах від найдавніших 

часів до сучасності є свідченням постійного пошуку більш досконалих 

виконавських прийомів. Витоки виникнення сучасних видів нетрадиційної 

техніки гри на духових інструментах найбільш виразно простежуються в 

мистецтві давньогрецьких музикантів. Триєдність поезії, музики і танцю та 

його подальша трансформація в інструментально-танцювальне мистецтво 

авлетистів стали відправною точкою процесу театралізації інструментального 

виконавства, який представляв один з напрямків професійного мистецтва 

давніх музикантів. 

Подальший розвиток поліартистизму у виконавстві на духових 

інструментах нерозривно пов'язаний з мистецтвом скоморохів, котрі 

об'єднували в одному виконавцю музиканта-мультиінструменталіста, актора, 

циркового артиста, режисера і сценариста, який володів достатнім рівнем 

майстерності в суміжних професіях і був здатний до мобільного перевтілення. 

Основною сферою його творчої діяльності було створення музичної 

театрально-циркової вистави, в якій театралізація інструментального 

виконавського процесу спрямовувалась на формування калейдоскопічності 

музично-театрально-циркового дійства і посилення візуального ефекту. 
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Сучасні тенденції розвитку театралізації виконавського процесу на 

духових інструментах охоплюють різні жанри сольної, ансамблевої та 

оркестрової музики і націлені в значній мірі на досягнення видовищності 

виконання. Сценічна статичність академічного інструментального 

виконавства піддається перегляду і трансформації його в більш динамічні 

форми з використанням різних елементів театралізації. Доповнення музично-

інструментального виконання театральними прийомами дозволяє досягти 

більшої виразності і рельєфності при створенні художнього образу [153]. 

Витоки нетрадиційної техніки дихання – перманентного дихання – також 

лежать в надрах античного виконавства. Однак, географія його 

розповсюдження ширша і додатково включає Схід. Його поява була викликана 

«виробничою» необхідністю, обумовленою грою на двоцівкових інструментах 

і виконанням безперервного бурдона. Саме прагнення досягти безперервності 

звучання бурдона стало основною причиною застосування перманентного 

дихання у виконавстві на духових інструментах. Його використання 

сучасними музикантами дозволяє успішно вирішувати проблеми дефіциту 

повітря, що виникає в процесі гри на інструменті, і сприяє досягненню 

цілісності виконання. 

Історичний етап становлення мікрохроматики, як складової частини 

інтервальної системи одного з головних родів мелосу – енармоніки, 

нерозривно пов'язаний з давньогрецькою музикою. Будучи вишуканою і 

складною для інтонування і слухового сприйняття, енармоніка не отримала 

значного поширення і була доступна лише обмеженому колу 

високопрофесійних музикантів, в який входили виконавці на авлосі. 

Техніка мікроінтервальної корекції при інтонуванні на духових 

інструментах стала достатньо широко розповсюдженою у XVIII і XIX ст. в 

перехідний період реформування конструкцій інструментів. Застосування 

амбушурної техніки мікротонової регуляції при інтонуванні на лабіумних 

інструментах і кулісного способу на окремих конструкціях натуральної труби 
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дозволяло адаптувати натуральний і не темперований стрій недосконалих 

інструментів в рівномірно-темперований. 

Революційним досягненням на шляху розвитку мікроінтерваліки на 

духових інструментах стало створення наприкінці ХIХ і першій половині ХХ 

ст. спеціальних конструкцій інструментів – чвертьтонових труби та кларнета, 

які відкривали разом з тромбоном нові можливості для створення і виконання 

мікрохроматичної музики. Подальше вдосконалення мікрохроматичних 

інструментів у другій половині ХХ століття та використання нетрадиційних 

прийомів гри сприяли суттєвому покращенню мікротонового інтонування. 

Поява вдосконалених мікрохроматичних конструкцій труби відкрила шлях до 

більш ефективного застосування її в класичних жанрах арабської (макам) та 

індійської (рага) музики. 

 Нетрадиційна техніка звуковидобування на духових інструментах має, як 

і попередні види, глибокі історичні корені, відрізняється найбільш динамічним 

розвитком у сфері тембрового збагачення звуку. Використання комбінованого 

інструментально-вокального способу звукоутворення на народних духових 

інструментах, базинга і сурдини в академічному виконавстві свідчить про 

постійний пошук музикантами нових засобів виразності на різних історичних 

етапах. Особливу інтенсивність цей процес набуває у виконавстві і 

композиторській творчості ХХ століття. Прагнення до об'єднання різних 

музично-ладових систем азіатсько-африканських країн третього світу із 

західною ладогармонічною системою і створення музики «четвертого світу» 

(Дж. Хассель), дозволило істотно розширити рамки використання 

нетрадиційних виконавських прийомів та доповнити їх немузичними ударно-

шумовими ефектами. Дані тенденції особливо відчутні в джазовій музиці, що 

відрізняється більшою гнучкістю і відкритістю до новацій. 

Становлення електронної музики для труби, як нового напряму у 

виконавстві на інструменті, нерозривно пов'язане з глобальними 

досягненнями в області електроніки. 60-70-ті роки минулого століття стали 
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початком формування електронного репертуару для інструмента, основну 

частину якого на початковому етапі складали композиції для труби solo з 

магнітною стрічкою. Новий імпульс розвитку даний напрямок отримав у 90-ті 

роки ХХ ст. в результаті масового використання комп'ютерних технологій, які 

дозволили композиторам створювати опуси із застосуванням широких 

можливостей аудіовізуалізації, істотно розширюючи виражальні можливості 

електронної музики. 

Особливе місце в розвитку комп'ютерної музики займає електронно-

цифрова конструкція труби. Збереження окремих елементів традиційного 

способу звуковидобування і оснащення Morrison Digital Trumpet спеціальними 

електронними пристроями та програмним забезпеченням дозволяє 

створювати необмежений арсенал різноманітних ефектів і тембрів. Її 

використання у виконавському процесі та композиції являє собою якісно 

новий рівень розвитку електронної музики для труби. 

В цілому, розглянувши етапи еволюції нетрадиційної техніки гри на 

духових інструментах відзначимо, що їх поява була пов'язана з певними 

музично-естетичними традиціями і особливостями виконавської практики, 

сформованими в конкретний історичний період. Найважливіша роль у 

зародженні більшості видів нетрадиційних прийомів належить 

давньогрецьким виконавцям-поліартистам, які зуміли відкрити нові 

можливості техніки гри та підняти її на найвищий рівень. У сучасному 

виконавстві нетрадиційна техніка гри набуває нової якості і змісту. 

 

 

 

 

 



 

 
132 

РОЗДІЛ 3. НЕТРАДИЦІЙНІ ВИКОНАВСЬКІ ПРИЙОМИ І 

ТЕХНОЛОГІЯ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В ХУДОЖНЬОМУ 

РЕПЕРТУАРІ ДЛЯ ТРУБИ 

 

3.1. Мікрохроматика в сучасних творах для труби і способи її виконання 

 

Розглядаючи технологічні аспекти використання мікрохроматики в 

художньому репертуарі для труби, слід виділити специфічні особливості 

техніки виконання мікротонів на інструменті, які пов'язані з різними 

способами їх видобування. Поява численних моделей чвертьтонових труб та 

кулісних конструкцій, які сьогодні поширені у виконавській практиці, стала 

вирішальним кроком у розвитку мікроінтервального інтонування. Створення 

в кінці ХІХ століття чвертьтонової труби відкрило нову сторінку в історії 

розвитку її конструкції і в даний час недооцінене.  

Механізований процес мікрохроматичного інтонування – це та перевага, 

якою в даний час помітно відрізняється труба від багатьох інших інструментів. 

Однак, парадокс полягає в тому, що при наявності досить досконалих моделей 

мікротонових труб, їх застосування досить обмежене. Більшість музикантів, 

як і раніше, під час виконання творів з мікроінтервалами продовжують 

віддавати перевагу традиційним моделям, незважаючи на істотне ускладнення 

роботи амбушура і пальцевої техніки. Дана тенденція обмеженого поширення 

мікрохроматичних конструкцій труб повсюдно зберігається у виконавській 

практиці. 

Серед творів для труби, написаних з використанням мікроінтервальної 

техніки, необхідно виділити, спираючись на класифікацію Ю. М. Холопова, 

твори з мелізматичним і ступеневим трактуванням мікротона [83, с. 549]. 

До першого типу відносяться опуси, в яких мікрохроматика вживається 

епізодично, лише в окремих фрагментах, «... як певне забарвлення («хрома») 

основного звукоступеня», представляючи «і певний звукоступінь, точніше 
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півступінь» [83, с. 549]. Зазначені твори в основному виконуються на трубах 

традиційної конструкції, а процес мікроінтервального інтонування 

здійснюється за допомогою амбушура, завдяки посиленню або послабленню 

внутрішньоротового тиску, а також за допомогою альтернативної аплікатури 

або завдяки застосуванню різного ступеня натискання вентилів99.  

Другий тип представляють твори, які відносяться до групи зі ступеневим 

трактуванням мікроінтервалів. Вони часто призначені для виконання на 

спеціальних конструкціях чвертьтонових, третьтонових та інших видах 

модифікованих труб. Відзначимо, що вживання механічних способів 

видобування мікрохроматичних інтервалів за допомогою спеціального 

вентильного механізму або розсувної куліси значно ефективніше. З 

технологічної та фізіологічної точки зору механічний спосіб 

мікроінтервального інтонування на трубі є менш енерговитратним і забезпечує 

більш високу якість інтонаційної чистоти, особливо в швидких темпах, так як 

не вимагає додаткових фізичних зусиль губного апарату. Проте, авторські 

вказівки на використання мікротонових конструкцій труб не є перешкодою 

для виконання творів з мікрохроматизмами на стандартних моделях за 

допомогою застосування аплікатуро-вентильного або амбушурного способу 

мікроінтервального інтонування. 

Аналізуючи сучасний мікротоновий репертуар для труби [110; 182] 

виділимо три основні групи творів написані в: 

• третьтоновій, 19-ти ступеневій системі темперації; 

• чвертьтоновій, 24-х ступеневій системі; 

• восьминатоновій, 48-ми ступеневій системі. 

Крім даних видів мікротонових систем,у творах для труби зустрічаються 

й інші різновиди, проте вони не такі численні. Окремо необхідно виділити 

мікротонові твори класичних жанрів музики арабського Сходу та Індії, при 

виконанні яких все частіше останнім часом стали застосовувати трубу. Слід 

                                                           
99 Для видобування мікроінтервалів можуть використовуватися як напівнатиснені вентилі, так і 

переміщення помпового механізму на менші або більші позиції. 
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зазначити, що в опусах окремих композиторів відсутні чіткі вказівки щодо 

величини мікроальтераціі того чи іншого звуку, а відзначено лише напрямок 

їх підвищення або зниження, що передбачає певну свободу інтонування.  

Однією з проблем мікрохроматики є відсутність сформованої системи 

нотації. За твердженням Л.О. Акопяна, «На відміну від нотного запису музики 

в інших інтервальних родах (наприклад, в нотації європейської діатоніки і 

хроматики) для мікроінтервалів ніколи не існувало і до сих пір не існує єдиної 

і загальноприйнятої системи нотації» [1, с. 354]. При відсутності єдиного 

загальноприйнятого стандарту наявність різних варіантів графічної 

«мікроальтераціі», які використовуються в сучасній нотації мікрохроматики, 

створюює певні незручності для виконавців. З найбільш поширених видів 

графічної фіксації мікроінтервалів слід виділити позначення чвертьтонів, де за 

основу взято видозмінені знаки традиційної системи альтерації (приклад Б. 

3.1. Додаток Б). 

Дещо складнішою видається восьминатонова нотація 48-ми ступеневої 

системи (приклад Б. 3.2. Додаток Б), в якій також за основну взяті стандартні 

знаки альтерації з додатковими графічними елементами. 

Найменш зручною є нотація 19-ти ступеневої системи темперації. На 

відміну від 24-х і 48-ми ступеневих темперацій, в яких кожен тон, півтон і 

чвертьтон легко ділиться на половину. В 19-ти ступеневій системі інтервальні 

співвідношення виглядають більш складними і дорівнюють 63,16100 цента, що 

дещо більше чвертьтона, але значно менше рівномірно-темперованого 

півтона. Як зазначає П.А. Чорнобривець, «...ми бачимо “жорстке”, “незручне” 

число, що заперечує класичні пропорції» [87, с. 26].  

Американський композитор, піаніст і музикознавець Е. Блеквуд                  

(E. Blackwood) застосовує звичайні знаки альтерації для нотації 

мікроінтервалів 19-ступенної системи (приклад Б. 3.3. Додаток Б), що лише 

приблизно відображає реальну висоту звуків. 

                                                           
100 1200 : 19 = 63,16. 
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Виходячи з того, що загальноприйняті стандарти нотації мікроінтервалів 

в даний час остаточно не розроблені, багато композиторів використовують 

власні позначення, часто супроводжуючи їх коментарями щодо виконання і 

вказуючи відповідну аплікатуру. 

У кількісному відношенні серед творів, що складають мікротоновий 

репертуар для труби, переважають чвертьтонові твори. До числа перших 

опусів зі ступеневим трактуванням мікротона відноситься Сюїта для 

чвертьтонової труби і тромбона оp. 56 (1944) А. Хаби. Інтерес чеського 

композитора до нових можливостей мікроінтервального інтонування виявився 

раніше в опері «Мати» (1927-1928), в партитуру якої введені дві чвертьтонові 

труби. Розриваючи поступеневий мікрохроматичний рух мелодики, автор 

використовує чвертьтони не тільки в плавному, але й стрибкоподібному 

мелодичному русі. Однак, ще більш істотним досягненням А. Хаби є 

застосування мікротонових акордів, виконуваних квартетом тромбонів в 

Сюїті для 4-х чвертьтонових тромбонів Op. 72 (1950) (приклад Б. 3.4. 

Додаток Б). Це свідчить про його мікротонове мислення, яке сформувалося не 

в результаті осягнення теорії, а, як стверджував композитор, на основі 

власного практичного досвіду [38, с. 12]. 

За кількістю створених опусів для мікротонових духових інструментів і 

труби, зокрема, творчість А. Хаби є унікальною. Однак окремі твори для 

чвертьтонової труби, в яких мікрохроматика трактується як функціональна 

звукова система, існують й у інших авторів. До них відносяться твори 

композиторів і виконавців ХХ та ХХI століть – П. Блатни101, Д. Еліса102,                     

К. Штокхаузена103, Д. Баустеда104, Л.А. Пена105, М. Спасова106 та ін. 

                                                           
101 Вправи для чвертьтонової труби і джаз-оркестру (1964). 
102 Чвертьтони для труби solo (1975).   
103  П'єта (Pietá) для сопрано, чвертьтонового флюгельгорна і магнітофонного запису. 
104 «В твоїх мріях» (In Your Dreams) для 19-ти і 24-тонової труби, ударних інструментів, з використанням 

візуального елементу (2004), 24 мікротонові вправи для соло туби в 16 і 24-ти ступеневих системах 

(2006), Дует - 1 для чвертьтонової труби і валторни (2008). 
105 «Звукове відображення» (Klangspiegel) для чвертьтонової труби in C і 4-канального запису (2002). 
106 «Trumpety» для 24- ступеневої мікрохроматичної труби in C і живої електроніки (2008). 
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Серед опусів зазначених авторів відмітимо твір македонського професора 

М. Спасова «Trumpety» [186], написаний для мікротонової труби in C і живої 

електроніки в 24-х ступеневій системі (24 Division Microtonal Trumpet), 

присвячений С. Альтофту. 

Представляючи свій твір як «... дослідження різних потенційних 

акустичних комунікацій між виконавцем і комп'ютером, з одного боку, і 

глядачем – з іншого», автор розглядає його в якості внеску в освоєння 

мікротонової техніки гри на трубі [186]. У своєму прагненні збагатити 

мікротоновий репертуар для труби та електроніки, він також створює 

одночасно програмне забезпечення для електронного синтезу звуку і його 

багатоканального відтворення. З метою освоєння мікрохроматичної техніки на 

традиційній моделі трьохвентильної труби in C композитор роміщує в 

нотному тексті твору чверть- і восьминатонову аплікатуру, котра охоплює 

основний діапазон інструмента, доповнюючи її чвертьтоновим глісандо і 

трелями. Незважаючи на те, що «Trumpety» написано для чвертьтонової труби, 

наявність детальної аплікатури з різними варіантами виконання дає 

можливість освоїти мікроінтервальну техніку на інструменті звичайної 

конструкції строю in C. 

 У початкових тактах твору (приклад Б. 3.5. Додаток Б) композитор ніби 

пропонує після поданих варіантів аплікатури продовжити вправи для 

поступового засвоєння восьминатонових інтервалів в межах від 1/8 до 3/8 тону 

від звуку а1 у висхідному русі. При виконанні твору на чвертьтоновій трубі 

потрібна губна регуляція для підвищення а1 на 1/8 і 3/8 або застосування 

клапанно-помпової корекції з мінімальним натисканням клапанів. Для 

досягнення стійкості мікроінтервальної інтонації композитор використовує 

багаторазове повторення звуків однакового висотного розташування. Паузи 

між плавним восьминатоновими переходами при застосуванні амбушурного 

способу інтонаційної корекції дозволяють «підлаштувати» губний апарат для 
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видобування наступного мікроінтервалу і досягти більшої чистоти 

інтонування. 

Не менш важливе значення у вказаному епізоді має гучнісна динаміка. 

Поступове наростання звучання (crescendo) і його ослаблення (diminuendo) 

ведуть до природного пониження та підвищення інтонації, що необхідно 

враховувати під час гри. 

Надалі відбувається поступове ускладнення завдань мікроінтервального 

інтонування та вводяться стрибки (приклад Б. 3.6. Додаток Б) від 

мікрохроматичного ступеня до діатонічного (4 т.) і, навпаки, від діатонічного 

до мікрохроматичного (7 т.). У першому випадку необхідно чисто 

проінтонувати збільшену на 3/8 тона октаву, в другому – зменшену на 1/8 тона 

октаву. Якщо в 4-му такті стрибок від мікроінтервального ступеня до 

діатонічного при наявності пауз можна підготувати, то стрибкоподібний рух 

від діатонічного звуку до мікрохроматичного (7 т.) необхідно виконувати без 

перерви для попередньої підготовки губного апарату. І хоча «Trumpety»            

М. Спасова більшою мірою притаманний дидактичний нахил, наявність 

насиченого і різноманітного електронного супроводу сприяє створенню 

досить цілісної художньої картини. 

Прикладів мелізматичної мікрохроматики, яку композитори 

використовують фрагментарно в окремих епізодах своїх творів у 

мікротоновому репертуарі для труби, існує значно більше. Так, у фінальному 

такті Соло для труби без супроводу Едісона Денисова застосовуються 

чвертьтонові хроматичні сходження від c3 до заключного d3 (приклад Б. 3.7. 

Додаток Б). З огляду на те, що в час створення цього опусу (70-ті роки 

минулого століття), чвертьтонова техніка на трубі використовувалась досить 

рідко і її нотація була відома не всім виконавцям, автор в посиланнях дає 

спеціальні пояснення щодо чвертьтонової альтерації. Зауважимо, що це не 

єдиний випадок вживання мікрохроматики в соло труби, композитор також 

включає її у фрулато. 
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З менш відомих композиторів радянського періоду, які застосовували 

чвертьтонову техніку в творах для труби, слід виділити  Т. Минбаєва107. У 

своєму Концерті для труби з оркестром [56], виданому в 1988 році, 

композитор крім різних нетрадиційних виконавських прийомів досить 

активно використовує мікрохроматику. Він вводить її не тільки у широкій 

кантилені, навіяній національним казахським фольклором (приклад Б. 3.8. 

Додаток Б), але й в різних епізодах, часто використовуючи мікроінтервальне 

глісандування і тремоло, характерні для сучасного авангарду. У тремоло і 

витриманих звуках (цифра 8) автор включає епізоди губної техніки 

інтонування, чергування пониження і підвищення одного і того ж звуку на 

чверть тона. Для імітації виконання чвертьтонів на фортепіано Т. Минбаєв 

рекомендує вживати кластер з поступовим припиненням звучання окремих 

тонів. 

Серед репертуарних творів зарубіжних авторів, в яких використовується 

мелізматична мікрохроматика, необхідно виділити п'єсу «Heptade» для труби 

з ударними А. Жоліве, написану в 1971 р. В першій частині Allegro (9 цифра) 

(приклад Б. 3.9. Додаток Б) композитор спочатку знижує звук f2 на 1/8 тона, а 

потім поступово підвищує інтонацію, створюючи висхідну мікрохроматичну 

послідовність 1/8 т, 1/8 т, 2/8 т, 1/8 т, 1/8 т. Наявність в восьминатоновому 

звукоряді чвертьтонового (2/8 т.) мікроінтервалу, а також близькість 

висотного розташування інших мікротонових звуків до f2 і fis2 натурального 

звукоряду труби створюють певні труднощі в точності інтонування і 

вимагають підвищеної уваги до даного епізоду. А. Жоліве не дає ніяких 

пояснень щодо виконання восьминатонів, надаючи можливість самому 

музиканту визначитися з вибором амбушурного або клапанно-механічного 

способу мікроінтервального звуковидобування. 

Включення французьким композитором в мелодичну тканину партії 

труби мікрохроматизмів, які поєднуються з одночасним використанням 

                                                           
107 Т. Минбаєв (1943-2011) – радянський, російський диригент і композитор. 
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наростаючої динаміки і синкопованих ритмів, створює особливий художній 

ефект. 

Не менш ефектно використовує мікрохроматику американський 

композитор Р. Еріксон (R. Erickson) у п'єсі «Криль»108 (Kryl) [131] для труби 

соло. Написаний в 1977 р. твір включає різні види нетрадиційної техніки, що 

відрізняються складністю технології виконання. На відміну від розглянутих 

прикладів з творів А. Жоліве і Т. Минбаєва, які застосовують мікрохроматику 

в помірних і повільних темпах, п'єса американського композитора, як і                

Е. Денисова, насичена стрімкими мікротоновими пасажами (приклад Б. 3.10. 

Додаток Б). За допомогою амбушурної техніки досягти необхідної 

інтонаційної чистоти у швидкому темпі надзвичайно складно, тому отримати 

бажаний результат можна лише використовуючи клапанно-механічний спосіб 

виконання мікротонів. Це змушує трубачів вживати додаткові варіанти 

аплікатури з напівнатисненими клапанами. Для нотації мікроінтервалів              

Р. Еріксон застосовує вертикальні стрілочки і дає наступне їх пояснення: 

«Вертикальні стрілки вгору або вниз ноти вказують напрямок, але не ступінь 

мікротонових відхилень від звичайної системи настройки» [110 c. 103]. Не 

вказуючи конкретно величину мікроінтервала, а уточнюючи лише аплікатуру 

для його видобування, автор істотно полегшує завдання виконавцю. 

Більш конкретно щодо виконання мікрохроматичних епізодів підходить 

інший американський композитор, диригент і перкусіоніст В. Крафт                 

(W. Kraft), який у своєму оригінальному творі «Зустріч III, дуель для труби та 

ударних» (Encounters III, Duel for Trumpet and Percussion, 1973) чітко вказує на 

підвищення і пониження на чверть тона d1 (приклад Б. 3.11. Додаток Б). 

Безумовно, на довго витриманому звуці досягти необхідної якості 

мікротонового інтонування значно легше, ніж у віртуозних пасажах. 

                                                           
108 Твір названо в честь відомого чесько-американського колекціонера, трубача-корнетиста Б. Криля          

(В. Kryl), який виявляв інтерес до нетрадиційних прийомів гри на інструменті і володів технікою 

виконання багатозвуччя. 
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Зручною для читання і виконання є також восьминатонова нотація                         

С. Пеллмена (S. Pellman), який в III ч. Trump-it [173], як і А. Жоліве, 

дотримується запису, близького до традиційних зразків. Тривале повторення 

f2 дає можливість підготувати інтонування зниженого на 1/8 т. форшлагу fis2 і 

потім здійснити півтоновий перехід до зниженого на 1/8 т. gis2 (приклад Б. 

3.12. Додаток Б). 

Розглядаючи мікротоновий репертуар для труби, не можна не згадати 

окремі зразки східної музики, у виконанні якої все частіше стала брати участь 

труба. Її проникненню в жанри класичної східної музики сприяли два фактори: 

створення модифікованої мікротонової чотирьохпомпової конструкції і поява 

високопрофесійних виконавців, які вільно володіють технікою виконання 

мікрохроматичних інтервалів. 

Необхідно відзначити, що особливістю східної музики, на відміну від 

європейської, є наявність в її ладовій системі окремих ладо-мелодичних ланок, 

що включають мікроінтервали. Наприклад, макам-лад хіджаз, який поряд з 

іншими проявляється в композиції «Бейрут» у виконанні Ібрагіма Маалуфа. 

Мікротонова частина структури хіджазу в даному прикладі представляє дещо 

знижений gis1 і зменшений на чверть тона fis1 (приклад Б. 3.13. Додаток Б). 

Існує кілька версій запису «Бейрута», створених Ібрагімом Маалуфом, 

які, з огляду на імпровізаційний характер виконання, відрізняються між собою 

не тільки в текстовому відношенні, але й у стильовому. Темброво насичений і 

різноманітний звук виконавця рясніє мікроінтервальними відхиленнями, 

інтонування позбавлене загальноприйнятої для європейської музики стійкості, 

точності, визначеності. Мікрохроматизми, якими насичена медодична лінія, 

підсилюють внутрішнє напруження душевних страждань, загострюють 

емоційність сприйняття. Включення відеоряду зруйнованих багаторічною 

війною житлових кварталів ліванської столиці, супроводжуючого гру 

музиканта, сприяє посиленню почуття глибокої скорботи за рідне місто. 
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Подібним чином можна характеризувати і виконавський стиль Раджеша 

Мехти в інтерпретації традиційних жанрів південно-індійської музики, в яких 

ладова система раги, як і арабського макама, включає мікрохроматизми, що 

представляють собою не дискретне, а безперервне явище. При інтонування 

мікротонів Мехта віддає перевагу кулісній корекції мікрохроматичної 

висотності, зберігаючи природні елементи глісандування. 

Розглянувши окремі зразки використання мікрохроматики в художньо-

педагогічному репертуарі для труби, можна відзначити, що поява перших 

зразків мікроінтерваліки для інструмента пов'язана з особистістю А. Хаби. 

Його чвертьтонова опера «Мати», для якої чеський композитор ініціював 

створення чвертьтонової труби, стала одним з перших творів із мікротоновою 

висотністю оркестрової партії інструмента. А. Хаба, як і інші композитори     

(П. Блатни, Д. Елліс, М. Спасов), створюючи свої мікротонові опуси, був 

орієнтований на ступеневу мікрохроматику, тобто інтервальну систему 24-х і 

48-ми ступеневого мікрохроматичного звукоряду рівномірної темперації. 

До другого типу ступеневої мікрохроматики відносяться твори для труби 

окремих жанрів східної музики. У структурному відношенні мікротоновий 

звукоряд арабського макама разом з його регіональними різновидами і 

індійською рагою не є рівномірно темперованим, а складається лише з 

окремих мікроінтервалів, утворюючи інтервальні системи іншого порядку. 

Найбільш численною частиною мікротонового репертуару труби є твори 

з мелізматичною мікрохроматикою, що представляють третю групу. У 

розглянутих опусах Е. Денисова, А. Жоліве, В. Крафта, Т. Минбаєва,                     

Р. Еріксона та інших композиторів використання мікроінтервальної техніки 

носить епізодичний характер і часто пов'язане з мікрохроматичною 

мелізматикою та мікротоновим хвилеподібним рухом на довгих звуках для 

створення особливого фонічного забарвлення з насиченим звукодинамічним 

ефектом. Застосовуючи мікрохроматику фрагментарно, композитори прагнуть 
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більш рельєфно виділити окремі елементи драматургічного розвитку і 

посилити емоційність сприйняття. 

Підводячи підсумок використання мікрохроматики в художньо-

педагогічному репертуарі для труби, відзначимо, що він постійно 

розширюється, доповнюючись новими творами сучасних авторів, що є 

свідченням динамічного розвитку мікроінтерваліки у виконавстві на 

інструменті. 

 

3.2. Нетрадиційні прийоми звукоутворення на трубі та їх 

використання в художньому репертуарі  

 

У сучасному виконавстві на трубі існує досить широкий арсенал 

нетрадиційних прийомів звуковидобування, який включає різні види техніки, 

пов'язаної як безпосередньо з мундштучним способом звукоутворення, так і з 

застосуванням різноманітних пристроїв. Серед найбільш поширених 

нетрадиційних прийомів виділимо виконання багатоголосся, гру на 

препарованому інструменті і використання сурдин, а також застосування 

ударно-шумових способів звукоутворення, які в тому чи іншому вигляді 

використовуються в сучасній академічній та джазовій музиці. Менш відомими 

залишаються прийоми, що імітують звуки природних явищ, тварин і людини, 

які рідко зустрічаються в академічній музиці для труби. Основною сферою їх 

вживання є фольклорне інструментальне виконавство на народних 

інструментах, близьких трубі за принципом звукоутворення. 

Розглядаючи досить широке коло нетрадиційних прийомів 

звуковидобування, необхідно відзначити їх відмінність не тільки у сфері 

засобів музичної виразності, але й в певній мірі у складності технології 

виконання. Якщо освоєння ударно-шумових ефектів та окремих прийомів гри 

на препарованому інструменті не вимагає особливих зусиль, то оволодіння 
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складною технікою акордової гри на трубі видається більш трудомістким 

процесом і вимагає опанування спеціальних навичок. 

 

3.2.1. Техніка багатоголосної гри у репертуарі для труби 

 

Аналізуючи приклади використання акордової гри (multiphonics) в 

сольному репертуарі для труби, необхідно виділити окремі способи їх 

виконання. На відміну від дерев'яних духових інструментів і 

низькотеситурних мідних з широкою мензурою (туба, тромбон, валторна), у 

грі на трубі, як зазначає Дж. Кортні Діон (J. Courtney Dion), виконання 

інтервалів та акордів є більш складним, тому «... іноді їх можна виконувати 

тільки в рамках певної октави або діапазону» [114, c. 71]. 

Серед найбільш поширених видів видобування інтервалів і акордів на 

інструменті виділяється техніка одночасної гри і співу. Її сутність полягає у 

відтворенні одночасно двох звуків, одного за допомогою труби, а іншого –  

голосовим апаратом. 

Виконання тризвучних акордів на трубі є більш складним процесом, він 

вимагає видобування інструментальним способом двозвуччя і доповнення 

його співочим голосом. Крім даної техніки мультифонного звукоутворення 

відомий і інший спосіб, що включає резонуюче продування педальних тонів із 

застосуванням клапанів та проспівування окремих звуків. 

Наявність співочого голосу в структурі мультифонного звукоутворення 

на трубі є одним з його важливих елементів. Як зазначалося, дана традиція має 

глибоке коріння в історії виконавства на духових інструментах і продовжує 

успішно розвиватися сьогодні. У сучасному репертуарі для труби 

використання голосу як основної складової мультифонного звучання досить 

поширене. Даний прийом використовується у відомому опусі американського 

композитора Ф. Тічелі (F. Ticheli) «Перший голос» (First Voice, 1982) для труби 

in B соло [192]. 
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В основу задуму була покладена біблійна оповідь, котра визначила назву 

твору і його зміст: «... і перший голос, який я чув, як нібито трубу, що зі мною 

говорив, сказав: Зійди сюди, і покажу тобі, що має статися після цього»109. 

Прагнення втілити глибокий сенс біблійних слів дозволяє композитору в ході 

наполегливих пошуків знайти рішення в «одушевленні» труби і надання їй 

«людських рис» [114, c. 15]. Створення «говорючої» труби, здатної передати 

«людським голосом» священний текст, стало основним завданням художника. 

Для цього він використовує завчасно складений великий список технічних 

прийомів гри, які попередньо були випробувані композитором під час власних 

занять на трубі. З огляду на свої виконавські можливості, «... він писав твір для 

себе» [114, c. 17]. 

У «Першому голосі» для «одушевлення» труби Ф. Тічелі застосовує 

чимало нетрадиційних прийомів. Створюючи нові фарби, він найбільше 

експериментує зі звуком, часто вживає сурдину, в тому числі в мультифонних 

епізодах, і нетрадиційні способи звуковидобування (приклад Б. 3.14. Додаток 

Б). 

Партію голосу автор виписує окремим рядком і спеціально позначає її110. 

Для створення стійкості вокального інтонування Ф. Тічелі на початковому 

етапі використовує унісонне звучання вокальної та інструментальної партій. 

Лише давши можливість виконавцю фізіологічно адаптувати свій апарат до 

гібридного інструментально-вокального звучання, композитор поступово 

розвиває мелодичний рух вокального супроводу до великої терції (c1-e1). 

Зауважимо, що і в інших епізодах мультифонного звучання вокальна партія 

відрізняється плавним мелодичним рухом без широких інтервальних стрибків. 

Використання витриманих звуків допомагає більш ретельно підготувати 

амбушур і голосовий апарат та досягти тембрової гомогенності, а також 

чистоти інструментально-вокального інтонування. Композитор попередньо 

                                                           
109 Біблія: Новий Заповіт. Одкровення Йоана Богослова. Глава 4. 
110 Використовується скорочена назва Hum. (Human) – людина, тобто виконання людським голосом. 
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апробував всі технологічні елементи самостійно і, безсумнівно, представляв 

всі складнощі, з якими стикається трубач при виконанні співзвуч. 

Інструментальна настройка подальшого вокального інтонування для 

підготовки мультифонного звучання труби з голосом також присутні в іншому 

сольному творі «На самоті» (Alone), написаному в 1974 році американським 

композитором і тромбоністом М. Пауеллом. Автор застосовує ефект 

змішаного інструментально-вокального співзвуччя лише в останньому такті 

твору (приклад Б. 3.15. Додаток Б), вказуючи у виносці на виконання голосом 

fis1, яке спочатку звучало на трубі. Партія інструмента до визначеного місця 

повинна зміститися на велику сексту вниз до а малої октави і, таким чином, 

створити стійке інструментально-голосове завершення твору. 

Фрагментарне використання одночасного співу та гри можна відшукати і 

в більш ранніх сольних опусах для труби, зокрема, у Р. Морила (R. Moryl). 

Його ефектний твір «Залп» (Salvos, 1969) насичений великою кількістю 

нетрадиційних прийомів, а завдяки талановитій інтерпретації відомого 

американського віртуоза-трубача і диригента Д. Шварца виконання 

інструментально-голосового фрагменту (приклад Б. 3.16. Додаток Б) виглядає 

особливо виразним. Як і в наведених прикладах інших авторів, композитор дає 

пояснення, що звук a необхідно співати, а b виконувати на інструменті. 

Винахідливе використання двоголосних співзвуч демонструє 

американський композитор і дослідник електронної музики П. Хембрі               

(P. Hembree) в насиченому нетрадиційними прийомами гри творі 

«Катастрофа блакитного неба» (Blue Sky Catastrophe, 2010-11) для труби in 

D або in C без транспонування [139]. Створюючи опус для «свого рідного 

інструмента», автор, попередньо випробувавши різні прийоми виконання 

співзвуч, пропонує «справжню» техніку видобування мультифонів на мідних 

інструментах – подвійний базинг (double buzz), який, на його думку, більш 

природніший та ефективний, ніж гра зі співом [172]. 
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Його сутність він пояснює ключовими особливостями вібрації верхньої 

та нижньої губ, яка в мундштучному просторі відбувається з різними 

швидкостями. Існує зворотний зв'язок, відзначає Хембрі, що виникає від 

стовпа вібруючого повітря назад до губ, котрий може зробити істотний вплив 

на появу ефекту непередбачуваності при мультифонному звучанні подвійного 

базинга [172]. 

П. Хембрі розглядає спосіб формування базингового двозвуччя як процес 

акустичної біфуркації (роздвоєння), що виникає спочатку в мундштуці в 

результаті губного дзижчання. За його припущенням «нормальний базинг 

характеризується одним стійким станом (джерелом) збудження, подвійний 

базинг – двома стійкими станами (джерелами) збудження і “ламаний  тон“ – 

багатьма стійкими станами (сприймається як шум)»111 [172]. 

У п'єсі «Катастрофа блакитного неба» П. Хембрі достатньо насичено 

використовує подвійний базинг, включаючи також і більш складний звуковий 

ефект базингової трелі (приклад Б. 3.17. Додаток Б). Для зручності виконання 

він ретельно виписує аплікатуру виконання подвійних звуків, що істотно 

полегшує процес їх видобування. 

Один з найбільш складних нетрадиційних прийомів гри на трубі –гра 

трьохзвучних акордів. Прикладом їх використання є твір для труби соло 

австрійського композитора, диригента, контрабасиста і співака К.Х. Грубера з 

незвичайною назвою «Відкрите горло» (Exposed Throat). Важко 

спрогнозувати, який смисл криється у використанні фізіологічної термінології 

для назви музичного твору: чи була вона пов'язана з фізіологічним механізмом 

виконання акордів, в якому бере участь голосовий апарат і, відповідно, горло, 

або ж мова йде про специфічну технологію гри при традиційному способі 

звуковидобування. 

У сучасному виконавстві на трубі та інших духових інструментах існують 

два основних напрямки в техніці звукоутворення – з відкритою (вокальною) 

                                                           
111 Для наочності сприйняття процесу акустичної біфуркації П. Хембрі представляє діаграму (див. Мал.    

А. 2.17. Додаток А). 
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[133] і більш прикритою (мовленнєвою) постановкою голосового апарату. При 

прослуховуванні опусу К.Х. Грубера створюється враження, що окремі 

фрагменти, які виконуються повним насиченим і об'ємним звуком, властивим 

вокальному типу постановки гортані, чергуються з епізодами, що звучать у 

верхньому регістрі приглушено, що характерно для мовленнєвої постановки. 

Однак, однозначної відповіді щодо можливості походження програмної 

«фізіологічної» назви твору на даний момент немає.  

Епізоди мультифонного звучання труби в «Exposed Throat»  К.Х. Грубер, 

на відміну від інших композиторів, використовує набагато частіше. Уже в 

перших тактах твору він включає акорди на інструменті, які згодом будуть 

періодично з'являтися як елемент, що контрастує природному звучанню труби. 

Для настройки губного апарату автор, як і його попередники, спочатку 

використовує звук as (приклад Б. 3.18. Додаток Б), на якому формує 

квартсекстакорд в широкому розташуванні (as-f1-des2). Його нижні тони (as-f1) 

видобуваються амбушурно-інструментальним способом, а верхній (des2) – 

голосом. 

Поява наступного акорду (мажорний тризвук) пов'язана зі складністю 

отримання губного співзвуччя, в якому на одній і тій же основі (as) потрібно 

перейти з f1 на es1. Інтонування голосом с2 є технічно більш простим 

завданням, оскільки необхідно здійснити перехід на малу секунду вниз від 

des2. Дана послідовність з двох акордів згодом дублюється без змін. 

Відзначимо, що в порівнянні з Ф. Тічелі, М. Пауеллом та Р. Морилом 

австрійський композитор демонструє велику винахідливість у використанні 

мультифонного звучання труби, яка вимагає від виконавця більш високого 

рівня володіння технікою акордової гри на інструменті. 

Не менш ефектно звучать мультифонні елементи (акорди) і в Концерті 

«Aerial» (Повітряний) для труби з оркестром К.Х. Грубера. Його виконавець 

– видатний шведський трубач Х. Харденбергер (H. Hardenberger) – демонструє 

не тільки неабияку майстерність гри акордів, але й філігранну техніку, а також 
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темброву різноманітність на трьох різновидах труб – in C, in B і piccolo. Саме 

для цих інструментів композитор у співпраці Х. Харденбергером створив 

власний опус, який згодом був виконаний і записаний музикантом з багатьма 

відомими оркестрами112. 

Оригінальний спосіб виконання акордів на трубі в композиції «Криль» 

пропонує Р. Еріксон (приклад Б. 3.19. Додаток Б), який крім співу і педальних 

звуків включає шумове звуковидобування, що виникає при русі клапанів. 

Таким чином, досягається інструментально-вокальний звукошумовий ефект зі 

складною акустичної структурою і різними джерелами звуковидобування – 

природним інструментальним, вокальним і клапанним. У художньому 

відношенні настільки складний спосіб комбінованого звукоутворення 

виглядає неоднозначно.  

Розглянувши різні види мультифонної техніки гри на трубі, слід 

відзначити, що її використання є «розширенням матеріально-звукового 

простору музики» [84, c. 84]. Основним елементом такого розширення стає 

формування звукової тканини, що утворюється в результаті одночасного 

застосування змішаних інструментально-вокальних джерел 

звуковидобування, які включають продукування шумоефектів і розщеплення 

цілісної матерії звуку за допомогою нетрадиційних прийомів гри. 

 

3.2.2. Препарована труба і ударно-шумові прийоми звукоутворення 

 

Гра на препарованій трубі і вживання різних ударно-шумових прийомів 

звукоутворення в останні десятиліття стали невід'ємною частиною сучасної 

виконавської практики на інструменті. З'явилося дуже багато виконавців, які 

активно використовують різні варіанти препарування інструмента і 

відрізняються певним радикалізмом щодо застосування різноманітних 

                                                           
112 Прем'єра «Aerial» відбулася 29 липня 1999 року в Лондоні з оркестром BBC під керівництвом  Н. Ярві, 

виконував соло Х. Харденбергер. 
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ударно-шумових ефектів, як, наприклад, К. Пріву  (Ch. Pruvost), П. Кнайт         

(P. Knight), Р. Мехта та інші. 

Якщо К. Пріву і Р. Мехта у своїх експериментах і творчих проектах 

роблять наголос на включення різних додаткових пристроїв і предметів під час 

гри на трубі, то П. Кнайт, спираючись на відомі «розширені способи» гри, 

застосовує комп'ютерну обробку звуку препарованого інструмента, що значно 

розширює можливості штучного перетворення його акустичних властивостей. 

Звучання препарованого інструмента Ю.М. Холопов розглядає «... як 

майданчик на середині шляху між звичайною тоновою музикою і 

“шумофонією”» [84, c. 84].  

У своєму творі «Алотропія» (Allotrope) для труби, підготовленого 

флюгельгорна, ноутбука, педалі і підсилювача П. Кнайт демонструє особливу 

винахідливість, помістивши на флюгельгорн кларнетний мундштук замість 

звичайного. Власне, сама назва «алотропія», яка має давньогрецьке 

походження113, передбачає нетрадиційне використання звичайної конструкції 

інструментів, в результаті чого вони набувають нових акустичних 

властивостей. 

 Застосувавши в першій частині твору нестандартний мундштук на 

флюгельгорні, автор аналогічним чином поступає і в другій частині, 

відмовившись від мундштука у грі на трубі. На цей раз композитор-

виконавець видобуває окремі звуки і шумові ефекти, вдихаючи повітря 

безпосередньо в корпус інструмента в тій його частині, де повинен 

знаходитися мундштук [151]. Представляючи такий незвичайний спосіб гри на 

двох інструментах, австралійський трубач після короткочасного видобування 

різних звуків (свист, шум продування повітря в інструмент та ін.) прагне за 

допомогою мікрофонів, ноутбука і численних електронних пристроїв 

перетворити їх в певне електронно-синтезоване співзвуччя. 

                                                           
113 Алотропія (від грец. αλλος – «інший», τροπος – «поворот, властивість») – властивість деяких хімічних 

простих тіл (елементів) бути в двох або декількох таких різних видозмінах, що їх можна прийняти за 

абсолютно різні тіла [89, с. 468]. 
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Весь процес виконання «Алотропії» в авторській інтерпретації займає 

більше восьми хвилин (8'21'') [174], нагадуючи за формою і змістом в більшій 

мірі лабораторний електронно-акустичний експеримент, а не творчу роботу 

художньо-виконавського характеру. Сам автор розглядає «Алотропію» як 

важливий сольний проект, який дозволив йому по-новому вивчити «... власну 

практику, освоїти нові навички, а також нові підходи до виконання» [150,            

с. 48]. 

Із загальноприйнятих художньо-естетичних позицій оцінити 

індивідуальний проект П. Кнайта і рівень його творчих досягнень досить 

складно. Можна лише підтвердити, що назва «Алотропія» відповідає змісту 

твору австралійського трубача-композитора, так як написана в нетрадиційній 

системі музично-художніх координат. 

 Значно більшою кількістю різноманітних звукошумових ефектів на трубі 

відрізняється виконавський стиль К. Пріву, який у своїх індивідуальних 

проектах демонструє величезну кількість способів звуковидобування. Якщо в 

експериментах П. Кнайт віддає перевагу комп'ютерній обробці окремих 

звуків, отриманих на препарованій трубі або флюгельгорні, то  К. Пріву прагне 

до видобування різних акустичних ефектів на інструменті «природним» 

способом. Використовуючи окремі «підручні засоби» (гумова трубка, 

клаксон), він за допомогою надзвичайно гнучкого амбушура, артикуляційного 

апарату, дихання і власної фантазії імітує шум вітру, звуки дрилі, набору 

ударних інструментів, роботу двигуна, людську мову і багато інших звуків 

природних явищ [145]. В окремих фрагментах одночасно з шумофонією 

звучить природний тон труби, в результаті чого утворюється комбіноване 

музично-шумове співзвуччя. Очевидно, що зафіксувати всю шумофонію в 

існуючій нотації навряд чи можливо, тому аудіозапис є найбільш точним 

відображенням усього арсеналу нетрадиційних звукових ефектів, виконаних 

К. Пріву і в повній мірі продемонстрованих у власному проекті «Ipteravox» 

[111].  



 

 
151 

Однак, в репертуарі для труби існує чимало прикладів більш стриманого 

застосування нетрадиційних прийомів звуковидобування, в яких, в порівнянні 

з П. Кнайтом і К. Пріву, кількість шумових ефектів обмежена, а окремі 

звуковиражальні  елементи досить органічно вписуються в природне звучання 

інструмента. 

Прикладом оригінального використання духового інструмента з метою 

створення своєрідного акустичного фону є «Секвенція Х» для труби і 

резонуючого фортепіано Л. Беріо. У ній функції труби не обмежуються лише 

виконанням соло партії, тому що вона одночасно є джерелом збудження 

коливальних рухів струн рояля. В результаті цілеспрямованого посилання 

звукового потоку труби безпосередньо на струни і деку виникає певний 

резонанс. Роль піаніста полягає у виконанні беззвучних акордів способом 

натискання клавіш інструмента без звуковидобування з включенням педалі 

(приклад Б. 3.20. Додаток Б). Окремі «вигуки» труби на фортисимо, 

спрямовані в рояль (відзначено стрілкою вниз), служать джерелом звукового 

збудження для звільнених від демпферів струн, створюючи м'який, ледве 

чутний фон. Для його посилення Л. Беріо застосовує мікрофон в корпусі 

фортепіано, проте виконавці іноді ігнорують вказівки автора, чим значно 

послаблюється загальний акустичний ефект. 

У партії соло труби часто вживається прийом фрулато114, виконання якого 

на динаміці форте дає можливість посилити резонуючу здатність струн і тим 

самим продовжити тонкий фонічний ефект. Арсенал сучасних ударно-

шумових прийомів звукоутворення на трубі, які використовуються у 

виконавській практиці, відрізняється широким розмаїттям і залежить, в першу 

чергу, від фантазії автора твору. З огляду на той факт, що звук можна отримати 

за допомогою різноманітних пристроїв, вдаряючи по різних частинах 

інструмента або застосовуючи окремі його деталі і сторонні предмети, а також 

                                                           
114 Для розширення звуковиражальних можливостей труби композитори досить часто включають фрулато, 

яке сприяє розвитку обертонової структури звуку і його тембрової насиченості [76, c.125]. 
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видобуваючи його голосом і диханням через трубу, кількість шумових ефектів 

в сучасному репертуарі постійно зростає. 

Серед усталених прийомів шумової групи, які зустрічаються в художніх 

творах, необхідно виділити спосіб видобування звуку за допомогою вдихання 

або видихання повітря через інструмент. Гучне дихання (loud-breath) або 

«озвучений вдих» [110, c. 135] вживається згідно з авторськими вказівками 

щодо способу отримання єдиного звуку в досить віртуозному фрагменті п'єси 

«Kryl» Р. Еріксона (приклад Б. 3.21. Додаток Б). Таке трактування дихальної 

цезури можна вважати достатньо оригінальним способом вирішення 

технологічного завдання – здійснення виконавського вдиху. 

Досить схожий варіант трактування вдиху застосовує також німецький 

композитор Х. Егрінг (H. Oehring) в насиченому різними нетрадиційними 

прийомами гри творі «Philipp». Автор пропонує на другий ноті (h) (приклад Б. 

3.22. Додаток Б) здійснити «повільний вдих через трубу тихо, але чутно» [170]. 

Ефект озвученого видиху зі зростаючим посиленням гучності 

використовує Б. Чапмен (B. Chapman) в опусі «Враження» (Impressions) для 

труби соло і магнітної стрічки (приклад Б. 3.23. Додаток Б). На відміну від 

попереднього твору Х. Егрінга, партія труби в зазначеному епізоді значно 

простіша і не вимагає надмірних зусиль. 

Більше винахідливості у впровадженні озвученого видиху та вдиху 

демонструє вже згадуваний Х. Егрінг. Вказаний фрагмент з «Philipp» (приклад 

Б. 3.24. Додаток Б) автор пропонує беззвучно виконувати на видиху, а акценти 

виділяти вдихом з наявністю «... трохи слини між язиком і твердим 

піднебінням» [170]. Даний приклад не єдиний у творі Х. Егрінга. 

Прийом продування повітря через інструмент в якості звукового ефекту 

та відповідні рекомендації зустрічаються і в творах інших композиторів115. 

Деякі з них пропонують спрямовувати видихуваний потік повітря в інструмент 

з проголошенням окремих приголосних або складів. Саме так чинить                   

                                                           
115 Як приклад можна назвати «Exit» для труби і магнітофонного запису Д. Ернста, в якому автор вказує на 

використання прийому продування струменя повітря через мундштук труби [132]. 
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К. Штокхаузен в «Eingang und Formel», вказуючи видувати звук на 

приголосному «с». 

 Зовсім інший спосіб «реверсного» використання мундштука для 

артикулювання приголосного «т» вводить Д. Ерб (D. Erb) у «Diversion for Two» 

для труби та ударних [130]. У зазначеному фрагменті (приклад Б. 3.25. 

Додаток Б) видобувати звуки необхідно при проголошенні приголосного «т», 

розмістивши мундштук на інструменті зворотною стороною і розташувавши 

чашку на трубці корпусу. 

Як зазначалося, великою різноманітністю нетрадиційних виконавських 

ефектів відрізняється Концерт для труби з оркестром Т. Минбаєва, який, 

зокрема, вживає голосні «і» та «а» не для шумового звуковидобування, а для 

комбінованого вокалізованого звукоутворення із змінною амплітудою 

тембрового вібрато (приклад Б. 3.26. Додаток Б). Аналогічні фонетичні 

варіації можна виявити і в творах К. Штокхаузена. 

Серед інших прийомів не менше ефектним для зовнішнього сприйняття є 

імітація поцілунку, яку використовує корейський композитор Тей Хонг Пак 

(Tae Hong Park) у своєму опусі з незвичайною назвою «t1» (2001) для труби in 

C та електроніки. Близьке до поцілунку цмокання (smacking) застосовує в уже 

згадуваному творі «Diversion for Two» Д. Ерб (приклад Б. 3.27. Додаток Б), 

коротка вказівка якого «зробити цмокаючий звук в трубу» передбачає 

виконання цього прийому з певним інтонуванням трьох звуків різної висоти. 

Застосування композиторами окремих елементів ударної техніки у творах 

для труби відрізняється достатньою різноманітністю. Зустрічаються 

найнесподіваніші способи ударної техніки: удари пальцями і долонею по 

розтрубі, мундштуці або корпусі інструмента, «клацання» клапанами, 

виконання окремих ритмічних малюнків тупотом ніг і т.д. 

Ударно-шумовий ефект «гри клапанами» нерідко можна зустріти у творах 

сучасних композиторів. Його виконання на інструменті не вимагає 

спеціальних навичок, однак, обмежені динамічні можливості клапанного 
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звуковидобування ускладнюють його сприйняття. Можливо, саме з цієї 

причини грецький композитор Г. Коуроупос (G. Couroupos), створюючи свій 

ранній опус «Hippos» для корнета і фортепіано (1973) [115], пропонує «дещо 

послабити два клапани» (приклад Б. 3.28. Додаток Б ), щоб таким чином 

посилити звук, який виникає при змінному русі клапанів. Автор також вказує, 

що потрібно 24-кратне повторення клапанних звуків з поступовим 

ослабленням динаміки. 

Більш складний прийом комбінованого клапанно-співочого 

звукоутворення пропонує Р. Еріксон у п'єсі «Криль», застосовуючи клапанну 

техніку в найрізноманітніших епізодах (приклад Б. 3.19. Додаток Б). 

Інший тип ударної техніки під час гри на трубі демонструє американський 

трубач і композитор У. Гордер (W. Gorder) в композиції «1 Point 2» для труби 

соло –  удари долонею по мундштуку, на що вказує відповідне позначення в 

тексті (приклад Б. 3.29. додаток Б) [135]. Відзначимо, що виконання даного 

фрагмента додатково ускладняється необхідністю дотримання точності і 

чистоти інтонації. 

Розглянуті приклади використання препарованої труби і застосування 

ударно-шумових ефектів свідчать про досить широкий арсенал нетрадиційних 

прийомів гри, які знаходяться в постійному розвитку. В процесі пошуку 

нового звучання інструмента автори прагнуть знайти найрізноманітніші 

способи приготовленої труби, змінюючи або доповнюючи її конструкцію 

окремими предметами та пристроями. Результати подібних експериментів 

знаходяться в прямій залежності від того, наскільки той чи інший звуковий 

ефект відповідає художньому змісту твору. 

В цілому, підводячи підсумок використання нетрадиційних прийомів 

звукоутворення на трубі в художньому репертуарі, відзначимо, що їх 

впровадження у виконавську практику є важливим фактором розвитку засобів 

художньої виразності. Розширення тембрової структури звуку на основі 

мультифонних способів звукоутворення, збагачення засобів виразності 
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звукошумовими та ударними ефектами, активне застосування електронно-

акустичного і комп'ютерного синтезу звуку відкривають шлях до створення 

нової, більш різноманітної звукової тканини труби. 

 

3.3. Технологічні та художні аспекти перманентного дихання у грі на 

трубі 

 

Роль виконавського дихання як засобу виразності, безпосередньо 

пов'язаного з формуванням музичної фрази, загальновідома. Розглядаючи 

ранні трактати і «школи» для духових інструментів ХVIII століття відзначимо 

важливе значення, яке їх автори надавали «... вмінню брати дихання в 

потрібний час і в необхідному місці, <...> щоб слухач ніколи не підозрював ні 

про те, що виконавцю не вистачає дихання, ні про саме дихання» [82, с. 339]. 

Й.Й. Кванц вважав правильне визначення дихальної цезури у співі та під 

час гри на духових інструментах «найважливішим умінням» і застерігав 

виконавців не «…розділяти те, що повинно бути єдине, і об’єднувати частини 

мелодії, кожна з яких має свій власний зміст, так як від цього залежить 

справжня виразність виконання» [179, с. 76]. Саме з цих позицій слід 

розглянути техніку перманентного дихання і можливість її використання у 

сучасному репертуарі для труби. У цьому сенсі можна виділити, з одного боку, 

твори віртуозного характеру, побудовані на стрімкому русі безперервних 

пасажів, з іншого – широку кантилену з нескінченним мелодичним розвитком. 

Серед віртуозних творів, в яких застосування перманентного дихання 

найбільш доцільно, слід виділити «Політ джмеля» М. Римського-Корсакова. 

Найскладнішими в ньому при використанні традиційного дихання є три 

тривалих віртуозних пасажних фрагменти, виконувані legato. Кожен з них 

включає відповідно 18, 14 і 22 такти, гра яких на природному диханні вимагає 

періодичного здійснення вдиху, в результаті чого виникає пауза, наслідком 

якої стають розриви мелодичного руху. Використання перманентного дихання 
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в даному випадку усуває зазначений недолік і дозволяє безперешкодно, не 

перериваючи видиху, виконувати зазначені фрагменти без пауз. 

З точки зору технології виконання, хроматичні пасажі на legato є 

найбільш доступним матеріалом для застосування безперервного видиху. 

Тривала ліга протягом майже всього 18-тактового епізоду «Польоту джмеля» 

дає можливість виконавцю вибрати момент носового вдиху в будь-якому 

зручному місці і не обмежує до мінімуму час вдиху. Здійснення носового 

вдиху можливо під час виконання декількох звуків, так як під час гри legato, 

на відміну від staccato, проводити одночасно носовий вдих і ротовий видих 

значно легше. 

У першому фрагменті комфортним представляється застосування 

перманентного вдиху в більш високій теситурі а1, h1 (приклад Б. 3.30. Додаток 

Б), так як в низькому діапазоні витрати повітря набагато більші, тому його 

запасу в порожнині рота не вистачає для проведення повноцінного носового 

вдиху і одночасного видиху. Аналогічної точки зору дотримується і відомий 

російсько-ізраїльський трубач-віртуоз С. Накаряков, який радить вибирати 

для перманентного дихання середній регістр, зокрема, він говорить: «По-

перше, повинен бути зручний діапазон, десь в середині. Якщо забиратися 

занадто високо, потрібно розслабити щоки – з'являється проблема. Коли ви 

граєте занадто низько, дуже швидко витрачається повітря» [68]. 

Практичне підтвердження того ми знаходимо і у легендарного 

мексиканського трубача Р. Мендеса (1906-1981), який, виконуючи «Політ 

джмеля», вибирає для перманентного дихання середній регістр, уникаючи, 

відповідно, низького і високого [181]. 

Серед інших творів з тривалим legato необхідно виділити фінал Концерту 

для труби з оркестром Т. Минбаєва, в якому автор пропонує заключну сольну 

каденцію виконати цілком на legatissimo. У шести- рядковому фрагменті без 

тактового поділу [56, с. 39-40] більш зручним місцем здійснення носового 

вдиху при безперервному видиху може бути вказаний фрагмент (приклад Б. 
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3.31. Додаток Б), що включає підготовчий процес накопичення запасу повітря 

в порожнині рота і момент вдиху. З огляду на те, що вся каденція виконується 

legatissimo, соліст, який володіє достатнім рівнем техніки перманентного 

дихання, може вибирати й інші, більш зручні для нього, моменти носового 

вдиху. 

До творів, в яких вживання техніки перманентного дихання є найбільш 

виправданим, необхідно віднести «Вічний рух» Н. Паганіні. Написаний 

великим італійським віртуозом твір для скрипки часто звучить в транскрипції 

для труби. Опус, відповідно до його програмної назви, побудовано на 

безперервних віртуозних пасажах, які виконуються без пауз безпосередньо до 

заключних акордів протягом більше чотирьох хвилин. 

Серед сучасних редакцій «Вічного руху» для труби відомі два варіанти, 

основна відмінність яких полягає в застосуванні різних штрихів, відповідно, 

legato і staccato. При виконанні на трубі використання перманентного дихання 

видається більш доцільним в першому випадку – із застосуванням legato. 

Незважаючи на суттєво більшу тривалість звучання «Вічного руху», в 

порівнянні з окремими фрагментами «Польоту джмеля» М. Римського-

Корсакова, вмілий розподіл моменту носового вдиху в середньому регістрі 

дозволяє досягти необхідної безперервності видиху і перманентності звучання 

«суцільного» пасажу. Показовим у цьому відношенні є виконання «Вічного 

руху» В. Марсалісом116, який своєю майстерністю володіння перманентним 

диханням викликає захоплення. Однак, виконання Р. Мендесом «Вічного руху» 

безперервним staccato без пауз для вдиху стає вже загадкою для слухачів і 

породжує різні припущення щодо незвичайної техніки. Висловлюються 

сумніви з приводу можливості використання перманентного дихання в 

staccato на протязі всього твору. Безумовно, наявність відеозапису «Вічного 

руху» у виконанні Р. Мендеса дозволили б переконатися в тому, чи застосовує 

мексиканський трубач перманентне дихання в подвійному staccato або під час 

                                                           
116 Wynton Marsalis – Moto Perpetuo (https://www.youtube.com/watch?v=of89s8XE0K8) 
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запису було здійснено технічний монтаж. Саме останнє припущення 

найчастіше висловлюють опоненти Р. Мендеса в його адресу. 

Проте, можливість застосування сучасними виконавцями перманентного 

дихання у грі подвійним staccato відома. Підтвердження тому ми знаходимо у 

С. Накарякова, який характеризує технологію перманентного дихання при 

виконанні staccato наступним чином: «Ключ до перманентного staccato – це 

не сухе staccato, а дуже м'яке – таким чином, гортань не перекривається 

повністю» [68]. Трубач не тільки теоретично обґрунтовує використання 

техніки перманентного дихання у грі подвійним staccato, але й практично 

демонструє це вміння під час виконання 3 ч. Концерту для віолончелі C-dur Й. 

Гайдна в транскрипції для флюгельгорна [169]. 

Окремі приклади застосування перманентного дихання в подвійному 

staccato, можливо, також зафіксовані і у відеофільмі Р. Мендеса, виконуючого 

фрагмент мексиканського танцю [181]. Сам трубач не розкриває секрет своєї 

техніки дихання, а лише зазначає в коментарях, що уривок буде виконуватися 

ним на одному диханні. Весь віртуозний епізод триває 36 секунд, і видимих 

зовнішніх ознак застосування перманентного дихання (роздування щік) не 

спостерігається. Можна помітити лише незначні рухи повік та очей, які 

зазвичай виникають в момент носового вдиху, коли відбувається вдихання 

повітря через верхні носові дихальні шляхи, а також задишку в кінці твору. 

Відзначимо, що в попередньому творі («Політ джмеля»), розміщеному в тому 

ж відеоролику, Р. Мендес досить часто здійснює носовий вдих. Після цього він 

тривалий фрагмент танцю виконує без пауз для вдиху, що, швидше за все, 

свідчить про вживання перманентного дихання з високим рівнем техніки 

носового вдиху. 

Застосування перманентного видиху під час гри подвійним staccato у 

творах віртуозного характеру, подібних «Вічному руху» Н. Паганіні, – 

надзвичайно складне завдання для виконавця. При відсутності не тільки пауз 

для вдиху, але й тривалості нот більше шістнадцятої, які б суттєво спростили 
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здійснення носового вдиху, потрібне використання в подвійному staccato 

окремих елементів щічної артикуляції з полегшеною атакою. 

Твори кантиленного характеру доступніші для гри перманентним 

диханням, однак і в цьому випадку існують певні обмеження, пов'язані з 

регістром виконуваного твору. Як вже зазначалося раніше, найбільш 

доступним є середній діапазон труби, процес звуковидобування в якому 

характеризується помірними витратами повітря, а губний апарат не відчуває 

посилення напруги. У цьому сенсі досить комфортним є використання 

перманентного дихання в Арії з Сюїти для оркестру № 3, BWV 1068 Й.С. Баха 

в перекладенні для флюгельгорна, яке успішно застосовує С. Накаряков [96]. 

Основну шеститактову тему Арії тривалістю 47 секунд (приклад Б. 3.32. 

Додаток Б) він виконує без дихальної цезури, не перериваючи звучання і 

наближаючи його до безперервності органного звуку, формуючи більшу 

структуру фразування. 

Подібним чином поступає трубач і в другій частині (Adagio) Концерту 

для віолончелі з оркестром № 1 C-dur Hob. VIIb 1 Й. Гайдна, також виконуючи 

його на флюгельгорні. Тривалий, майже дев’ятитактовий фрагмент (приклад 

Б. 3.33. Додаток Б) він, використовуючи перманентне дихання, протягом 35 

секунд грає без дихальних цезур [169]. 

Якщо порівняти виконавську версію Арії Й.С. Баха С. Накарякова з 

інтерпретацією видатного радянського трубача Т. Докшицера, який 

застосовував у грі традиційне дихання, то в зазначеному фрагменті тривалістю 

50 секунд останній тричі117 здійснює вдих після витриманих звуків (приклад 

Б. 3.32. Додаток Б) [77]. Таким чином, фразування визначається природними 

фізіологічними можливостями, властивими традиційному типу виконавського 

дихання. 

Дихальна цезура завжди була і продовжує залишатися важливим 

елементом фразування і художньої виразності в цілому. Тому використання 

                                                           
117 Дихальні цезури Т. Докшицера позначені стрілками в колі. 
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перманентного дихання повинно бути підпорядковане цій головній меті. У тих 

випадках, коли тривалість музичної фрази не дозволяє виконати її на 

природному диханні, застосування перманентного дихання є важливим і 

необхідним засобом, що дозволяє досягти цілісності музичного викладу. У той 

же час ігнорування дихальної цезури і вживання перманентного дихання для 

того, щоб отримати максимальну тривалість безперервного звучання, має, 

швидше за все, не художньо-змістовний, а спортивно-змагальний сенс118, і, як 

зазначав Й.Й. Кванц, не сприяє «істинній виразності виконання» [179, с. 76]. 

 

3.4. Елементи театралізації у виконавстві на трубі 

 

Сучасний музично-театральний репертуар для труби, що охоплює твори 

різних напрямків, представлений як творами з окремими елементами 

театралізації, так і цілими музично-театральним виставами, в яких труба і 

трубач є головними персонажами театрального дійства. 

Якщо розглядати театралізацію як один з видів нетрадиційних прийомів 

або розширеної техніки (extended techniques) гри на трубі [193], то в даному 

сенсі мова йде в основному про твори з окремими елементами театралізації, а 

не про цілісне інструментально-театральне видовище. У такому випадку 

використання тупоту ніг для виконання ритмічних малюнків в заключній 

частині «Криля» Р. Еріксона або окремих мовленнєвих вигуків, які застосовує 

трубач, цілком відповідають зазначеним критеріям. 

Однак, в художньому репертуарі для труби існують масштабні 

інструментально-театральні вистави, в яких трубач є основною дійовою 

особою, перебуваючи в центрі драматургічного розвитку. Прикладом тому 

може служити гепталогія «Світло» К. Штокхаузена, в якій один з головних 

персонажів Міхаель виступає в образі трубача. Це не єдина сценічна роль 

Міхаеля, який протягом усього циклу, що складається з 7 опер, періодично 

                                                           
118 Як приклад такого підходу можна згадати участь окремих музикантів-духовиків у змаганнях на 

тривалість безперервного звучання на інструменті для досягнення рекорду Гіннеса. 
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перевтілюється то в співака, то в танцюриста-міма. Як вже зазначалося раніше, 

подібна форма триєдності інструментального, вокального та танцювального 

мистецтва була основою художньо-виконавської практики давньогрецького 

поліартиста119. 

Сучасне виконавство в більшості випадків не орієнтоване на 

поліартистичне мистецтво. Тому сценічне втілення ролі Міхаеля, як і інших 

персонажів К. Штокхаузена, не обмежується лише участю одного поліартиста, 

що було характерно для давньогрецького мистецтва, а включає виконавців 

різних спеціалізацій – інструменталіста, вокаліста і танцюриста. Наприклад, в 

третій сцені «Іспит» з I акту опери «Четвер» (1979) Міхаель вступає до 

консерваторії і здає екзаменаційній комісії вступні випробування як вокаліст, 

трубач і танцюрист. 

Аналізуючи сольні та ансамблеві епізоди партії труби відзначимо, що 

виконавцю потрібно не тільки постійно пересуватися і за допомогою 

інструмента вести дискусію із суворими екзаменаторами, але й 

використовувати для такого спілкування великий арсенал нетрадиційних 

виконавських прийомів. Їх К. Штокхаузен ретельно виписує в партитурі твору 

[187] і дає короткі пояснення щодо виконання.  

«Озвучене дихання» – найбільш поширений прийом, який використовує 

композитор в різних варіантах під час вдиху або видиху через інструмент 

(приклад Б. 3.34. Додаток Б). Це може бути посилений, гучний видих через 

мундштук, дихальне тремоло на видиху і вдиху, імітація поривів вітру, тихе 

шипіння та інші ефекти. З ними Міхаель звертається і до співаючих членів 

комісії, і до ангела, роль якого виконує «літаючий» бас-кларнетист. 

Сам Міхаель теж періодично злітає вгору і ширяє в повітряному просторі, 

його рухи надзвичайно легкі і пластичні, а гра на трубі супроводжується 

ефектами звуку поцілунку (Kussgeräusche), клацанням язика в мундштук 

                                                           
119 Л. Векері (L. Vickery) приводить також інші приклади триєдності виконавського мистецтва, 

посилаючись на поліартистичні традиції індусів, у яких вокальна та інструментальна музика об'єднані 

з танцем [197, с. 42-44]. 
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(Schnalzer), проголошенням пошепки окремих складів (Flüstern) і шипінням 

без голосу (stimmlos zischen) (приклад Б. 3.35. Додаток Б). Весь спектр цих 

складних прийомів гри на інструменті, як і прониклива акторська 

майстерність, успішно демонструє Маркус Штокхаузен в прем'єрній 

постановці опери міланським «Ла Скала» (1981) і більш пізній виставі 

лондонського «Ковент Гардена» (1985), в яких він виконував головну роль. 

Значно масштабніше представлений образ головного героя-трубача в 2-

му акті опери «Подорож Міхаеля навколо світу» [189]. Виконавський склад 

інструменталістів тут істотно розширено в порівнянні зі сценою «Іспит»,         

К. Штокхаузен включає в оркестр збільшену групу ударних інструментів. У 

партії труби solo композитор вказує використовувати шість різних сурдин, які 

повинні застосовуватись для досягнення певного забарвлення звуку. 

За сценарієм Міхаель, вирушаючи в подорож навколо світу, повинен 

відвідати сім основних пунктів: Кельн, Нью-Йорк, Японію, Балі, Індію, 

Африку та Єрусалим. Повітряний старт починається оркестровим tutti і 

витриманими акордами мідної групи. Вступ солюючої труби побудовано на 

семи коротких лейттемах (формула Міхаеля) [189], кожна з яких символізує 

окремий день тижня і, відповідно, окрему оперу циклу (приклад Б. 3.36. 

Додаток Б). У них К. Штокхаузен обережно включає різні види нетрадиційної 

техніки звукоутворення, розбавляючи природний тембр труби різними 

ударно-шумовими ефектами. Застосування клацання язика в мундштук в 

початковому епізоді сприймається як природна завершеність мікротеми. 

Подальший акцентований сигнал і потрійне відлуння розчиняються в 

повітряно-шумовому пориві вітру, імітованому на приголосному s. 

Використання різних способів прикриття сурдини дозволяє істотно розширити 

фонетичний ряд, доповнюючи його основними голосними (a, u, o, ɔ). В такий 

спосіб композитор досить легко досягає тембрової модуляції, трансформуючи 

звуковисотну тканину в шумофонію і навпаки, перетворює ударно-шумовий 

ефект в природний тембр. 
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Однак, у створенні образу Міхаеля не менш важливою є акторська гра 

трубача. У феєричному виконанні М. Блау і MusikFabrik [188] головний герой, 

в костюмі пілота повітряного корабля, постійно пересуваючись за допомогою 

підйомника над сценою і оркестром на тлі обертів земної кулі, сприймається 

як роботизований персонаж міжпланетної експедиції. Періодично Міхаель 

зависає над оркестром і своїми сольними репліками вступає в діалог то з 

тромбонами, то з альтовою флейтою або тубою. Його повернення на землю і 

дует з контрабасом супроводжується постійним переміщенням навколо 

партнера і фокусуванням звуку труби, спрямованого безпосередньо на деку 

інструмента, струни та різні його частини. Для посилення звукового ефекту 

труби контрабасист здійснює коливальні рухи інструментом, створюючи тим 

самим природну реверберацію. 

Ще більшим артистизмом відрізняються виконавці в дуеті труби з 

басетгорном. Для досягнення ідеальної злагодженості в рухах і бездоганної 

ансамблевої зіграності на інструменті потрібна не тільки висока професійність 

музиканта-виконавця, але й не менш високий рівень акторської майстерності. 

Виконувана головними персонажами Міхаелем та Євою Сцена 

інструментального дуету труби і басетгорна, в яку включені окремі еротичні 

епізоди, є завершальною в символічному розп'ятті Міхаеля та його вознесінні. 

Їхні партії насичені цілим рядом нетрадиційних прийомів звуковидобування, 

які раніше неодноразово з'являлися в партії соло труби. У дуеті вони звучать 

або одночасно в унісон у труби і басетгорна (приклад Б. 3.37. Додаток Б), або 

по черзі передаються від одного інструмента іншому. 

Інструментальні ансамблі займають важливе місце в композиції 2-го акту. 

Крім дуету Міхаеля та Єви, на сцені періодично з'являється дует кларнетистів, 

одягнених в костюми ластівок, і дует тромбоністів. Всі виконавці активно 

пересуваються, жестикулюють інструментами, використовуючи при цьому 

виразну міміку. 
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Не менш яскраво і переконливо представлено музично-театральний образ 

головного героя Міхаеля-трубача в наповненій драматизмом «П'єті»120 (2-й 

акт «Вівторка» з гепталогіі «Світло»). В основу композиції покладено 

видозмінений біблійний сюжет «Оплакування Христа Дівою Марією», 

головними персонажами якого виступають трубач Міхаель і медсестра Єва. 

Сам композитор досить лаконічно викладає сценарій, описуючи пораненого 

трубача, вмираючого на колінах медсестри. В час кончини «... позаземна 

прозора форма його тіла з флюгельгорном <...> у багато разів більша, ніж його 

людська подоба», підноситься вгору, спостерігаючи за ним і Євою [109].  

Партія чвертьтонового флюгельгорна в початкових тактах «П'єти» 

насичена великою кількістю глісандо, фрулато, мікрохроматизмів. Для 

останніх композитор ретельно виписує аплікатуру, спрощуючи тим самим 

спосіб інтонування на малопоширеній конструкції інструмента. 

 Інструментально-вокальний дует Міхаеля і Єви розгортається на 

електронно-синтезованому тлі і супроводжується флюгельгорном, партія 

якого відрізняється уривчасто стрибкоподібною мелодичною лінією. Партія 

Єви звучить акцентовано, в ній автор наказує з особливою виразністю 

артикулювати текст «Mi-cha-el Trom-pe-te-RR», перебільшено виділяючи 

вібрант «ррррррр ...», який звучить на довгому витриманому es1 (приклад Б. 

3.38. Додаток Б). Надалі рідкісний прийом вокального фрулато ще буде 

з'являтися в сопрано, в якій використані також й інші, не дуже поширені види 

техніки – свист, мікротонові глісандо. 

У порівнянні з «Подорожжю ...» партія Міхаеля на флюгельгорні щодо 

використання нетрадиційних виконавських прийомів істотно не відрізняється 

і містить ті ж губні клацання, фрулато, різні види «озвученого» дихання, 

імітацію звуків поцілунку і т.д. Єдина відмінність – поява мікротонової 

техніки, для використання якої К. Штокхаузен вводить в партитуру «П'єти» 

                                                           
120 П'єта в перекладі з італійської – жалість. 



 

 
165 

спеціально створений для виконання даного твору чвертьтоновий 

флюгельгорн. 

Відносно акторської гри інструменталіста відзначимо, що його роль в 

«П'єті» виглядає більш статичною, ніж в «Подорожі ...», і характеризується 

не зовнішньою динамізацією театральних засобів художньої виразності, а, 

більшою мірою, внутрішнім напруженням і драматизмом. 

 Значення театральних засобів у постановочному процесі всього оперного 

циклу надзвичайно важливе. Композитор підходить до їх вибору та залученню 

з особливою ретельністю та винахідливістю, використовуючи найсучасніші з 

них. Декорації, театральні костюми, світлове оформлення, грим, різноманітні 

сценічні ефекти, що продукуються за допомогою сучасних технічних засобів, 

підпорядковані в постановках гепталогії створенню космічного «світового 

театру» із «вселенським» музично-театральним дійством [72, с. 28]. 

Новаторський підхід до використання музично-театральних засобів, за 

допомогою яких К. Штокхаузен розкриває образ Міхаеля-інструменталіста в 

гепталогіі «Світло», мав величезний вплив на багатьох сучасних 

композиторів. До їх числа можна віднести українського композитора В. 

Рунчака, серед творів якого слід виділити «Homo ludens» V для труби, або 

«Інтерв'ю із заїкою, або 6 хвилин в трубу», що характеризується 

використанням елементів театралізації. 

У даному опусі автор прагне інструментально-театральними засобами 

відобразити особливості процесу спілкування людини, мова якої має певні 

дефекти. Для цього композитор використовує комбінований вокально-

мовленнєвий та інструментальний способи артикуляційної техніки, 

застосовуючи в мовленні певні види фонемних структур. Прагнучи до 

реального відображення мовленнєвих недоліків персонажу, автор застосовує 

чергування мовлення з грою на інструменті (приклад Б. 3.39. Додаток Б). 

Паузи між мовленнєвими та інструментальними репліками, як і їх ритмічні 

відмінності в артикуляції, створюють досить близьку до реальності картину. 
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Крім мовлення у творі також використовуються окремі варіанти 

озвученого видиху з імітацією заїкання. Відзначимо, що в «Homo ludens» V, 

крім назви, котра узагальнено розкриває авторський задум, відсутній сценарій, 

який би конкретизував інструментально-театральний розвиток сюжетної лінії 

твору. Тим самим виконавець отримує достатню свободу творчого вираження. 

Серед інших музично-театральних творів для труби оригінальністю 

виділяється «Trump-it» (1975-1976) американського композитора Самуеля 

Пеллмена (S. Pellman), в якому автор представляє короткий сценарій 

виконання опусу, що включає використання елементів театрального реквізиту. 

На сцені необхідно розмістити крісло, два журнальних столики, торшер, 

килимок, відро для сміття з теплою водою та сухим льодом, який під час 

виступу виконавець повинен постійно додавати у відро [173, с. 2]. При 

розміщенні льоду у відро для сміття композитор рекомендує дотримуватися 

правил техніки безпеки «... надіти гумові рукавички ... намагаючись не 

торкатися до нього голими руками» [195]. 

 Заклично-фанфарна тема вступу до музичного твору містить окремі 

синкоповані сигнальні епізоди з першої частини (Інтрада), що цілком 

відповідає її назві (приклад Б. 3.40. Додаток Б). 

Друга частина «Випадкова музика до сходу місяця» побудована на 

витриманих звуках, тривалість виконання кожної з секцій становить 9-10 

секунд. Для створення тембрового і динамічного ефекту виконавець 

застосовує сурдину і вібрато, а також комбіноване інструментально-вокальне 

звуковидобування, яке здійснюється одночасно голосом та інструментом 

(приклад Б. 3.41. Додаток Б). 

В ексцентричній інструментально-театральній сцені «Скерцо», що 

представляє фінальну частину Trump-it, певною мірою жартівливий характер, 

здавалося б, передбачений. Однак, на думку автора, «Ця частина зовсім не 

смішна, і виконавець повинен піклуватися про те, щоб і в аудиторії склалося 

подібне враження» [195]. Елементи театралізації використані в Скерцо більш 
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різноманітно, ніж в першій та другій частинах. У своїх коротких примітках, 

поміщених безпосередньо в нотному тексті (приклад Б. 3.42. Додаток Б),            

С. Пеллмен чітко регламентує сценічні рухи і дії виконавця-трубача, 

наказуючи йому «сидіти, висловлювати здивування, прибрати з губ трубу і 

уважно її вивчати, ... витягнути з кошика гумового курчати і кинути його в бік 

сцени, нахилитися знову в смітник, зробити глибокий вдих» [195]. 

Тривалість виконання кожного комплексу сценічних рухів композитор 

хронометрує в секундах, розділяючи їх між собою, як і нотний текст, тактовою 

рискою. Такий послідовний опис дій виконавця на сцені, незважаючи на свою 

лаконічність, дає повне уявлення про їх акторське втілення. Однак, зміст твору 

і розвиток його сюжетної лінії він не конкретизує. 

Розглянувши інструментально-театральні містерії К. Штокхаузена і 

сольні твори для труби з елементами театралізації В. Рунчака та С. Пеллмена, 

необхідно виділити різні напрямки і жанри, в яких розвивається виконавське 

мистецтво театралізації на трубі. З одного боку – це масштабні 

інструментально-театральні вистави глибокого змісту з розгорнутою 

музичною драматургією, де одним з головних виконавців виступає трубач як  

музикант, і актор, а з іншого, – сольні твори різних форм та жанрів, в котрих 

окремі елементи театралізації сприяють розширенню засобів виразності і 

досягненню повноти розкриття художнього образу.  

 

Висновки до третього розділу 

 

Сучасний репертуар для труби, створений композиторами другої 

половини ХХ і початку ХХІ століть, виділяється використанням досить 

широкого арсеналу нетрадиційних виконавських прийомів. Видатні 

художники ХХ та ХХI ст. (А. Жоліве, П. Булез, Е. Денисов, К. Штокхаузен) і 

менш відомі композитори-новатори, прагнучи розширити виражальні 
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можливості інструмента, відкрили новий світ звучання труби і наповнили його 

оригінальними виконавськими прийомами. 

Вдосконалення конструкції труби в кінці ХІХ століття і створення 

чвертьтонової моделі відкрили широкі можливості для її застосування в 

композиторській творчості. Сміливі експерименти А. Хаби в ранніх опусах зі 

ступеневим трактуванням мікрохроматики стали початком формування 

мікротонового репертуару труби. При наявності окремих творів даного 

напрямку, створених П. Блатни, Д. Елісом,  К. Штокхаузеном, Д. Баустедом, 

М. Спасовим та ін., їх кількість значно поступається опусам з мелізматичною 

мікрохроматикою, в яких мікроінтервали використовуються фрагментарно. 

Соната Е. Денисова, «Heptade» А. Жоліве, «Криль» Р. Еріксона є 

переконливим прикладом різних підходів до розкриття виражальних 

можливостей мікрохроматики в художньому репертуарі труби. 

Друга половина ХХ століття відрізняється підвищенням інтересу до 

мікрохроматики як з боку композиторів, так і виконавців, котрі часто 

виступають авторами мікротонових опусів. Обопільний інтерес до 

мікрохроматики сприяв розширенню сфери вживання мікротонових труб не 

тільки в європейській музиці, але й в професійних жанрах східного музичного 

мистецтва. 

Художня значущість нетрадиційних способів звукоутворення на трубі 

представляється у формуванні розширеної структури тембрової тканини 

звуку. Перехід від традиційного монозвуку до комбінованого мультифонного 

звучання і використання ударно-шумових ефектів препарованого інструмента 

стали визначальними факторами на шляху розвитку звукового простору, 

збагачення його новими фарбами. Синтез інструментального, вокального та 

ударно-шумового елементів, що становлять основу нетрадиційного 

звукоутворення на трубі, сприяв розширенню її мультифонно-шумової сфери 

існування. 
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Нетрадиційна техніка перманентного дихання повинна розглядатися не 

як ефектний виконавський прийом і альтернатива традиційному 

виконавському диханню, що сприяє максимальній тривалості безперервного 

звуковидобування, а як технологічна першооснова формування цілісності 

музичної фрази. Непорушність дотримання виражальних властивостей 

дихальної цезури визначає доцільність впровадження перманентного дихання, 

застосування якого повинно максимально сприяти повноцінному розкриттю 

авторського задуму і створенню завершеності художнього образу. Досягнення 

цілісності і повноти музичного виконання можливе лише при збереженні 

художньо-змістовних пріоритетів. 

Театралізація виконавського процесу в інструментальному мистецтві, як 

важливий напрям в області нетрадиційної техніки гри на трубі, в другій 

половині ХХ століття отримує потужний імпульс розвитку в творчості                

К. Штокхаузена. Використовуючи трубача в ролі головного музично-

театрального персонажа своєї масштабної гепталогіі «Світло», він створює 

новий тип виконавця-поліартиста, що поєднує в собі музично-

інструментальне і акторське мистецтво. Інструментальна театралізація образу 

головного героя не обмежується лише зверненням до акторської майстерності 

виконавця, але й включає широкий арсенал нетрадиційних звукозображальних 

прийомів гри на інструменті, що представляють homo-ефекти та імітацію 

звуків природних явищ. 

 Сучасне інструментально-театральне виконавство на трубі, крім 

інструментально-театральних дійств К. Штокхаузена, включає й окремі жанри 

театралізованої інструментальної мініатюри. Її сюжетний розвиток, котрий 

може бути обмежений окремою картиною-пейзажем («Випадкова музика до 

сходу місяця») або драматичною картиною-замальовкою («Інтерв'ю із заїкою, 

або 6 хвилин в трубу»), часто супроводжуються коротким сценарієм. 

В цілому, підбиваючи попередні підсумки використання нетрадиційних 

виконавських прийомів в художньому репертуарі для труби, слід зазначити 
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постійний, все зростаючий інтерес до них виконавців та композиторів. 

Динамічний розвиток нетрадиційної техніки гри на трубі сприяє підвищенню 

виконавської майстерності і відкриває шлях до пошуку нових засобів 

художньої виразності. 
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ВИСНОВКИ 

 

Представлений аналіз нетрадиційних виконавських прийомів на трубі 

свідчить про глибоке історичне коріння їх виникнення та розвитку. Протягом 

більше двох тисяч років існування нетрадиційна техніка гри постійно 

вдосконалювалася і поповнювалася новими видами. Сучасний арсенал 

нетрадиційних прийомів гри на трубі включає різноманітні їх види, що 

відрізняються виразовими і технологічними особливостями виконання. Серед 

них виділяються мікрохроматичне інтонування, нетрадиційна техніка 

звукоутворення, використання препарованого інструмента, електронний 

синтез звуку, комп'ютерна аудіовізуалізація, перманентне дихання і 

театралізація виконавського процесу. Дана класифікація представляє основні 

види всього спектру нетрадиційних прийомів гри на трубі, що існують в 

сучасній виконавській практиці. 

Аналіз давньогрецьких трактатів (Платон, Арістотель, Аристоксен, 

Поллукс, Павсаній) та іконографічних джерел показує, що витоки виникнення 

окремих нетрадиційних прийомів гри на духових інструментах нерозривно 

пов'язані з виконавською практикою, котра існувала в Стародавній Греції, і 

основу якої становила триєдність музично-поетично-танцювального 

мистецтва. Саме воно стало передумовою становлення поліартистизму, як 

однієї з форм інструментального виконавства, окремим видом якого є 

театралізація виконавського процесу. 

Використання елементів театралізації професійними виконавцями на 

авлосі підтверджується наявністю в античній музиці спеціальних 

інструментально-танцювальних жанрів, які передбачали одночасну гру на 

інструменті з танцем. Розвиток сольної інструментально-танцювальної музики 

для авлоса відкривав нові можливості в сфері засобів художньої виразності і 

сприяв підвищенню професійного статусу музиканта. 
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Іншим важливим нетрадиційним прийомом гри давньогрецьких 

авлетистів було використання техніки перманентного дихання. Витоки його 

виникнення в давньогрецькому виконавстві на духових інструментах 

безпосередньо пов'язані з конструкцією двоцівкового авлоса. Наявність 

бурдонного стовбура, що передбачав виконання безперервного звуку, 

зумовила появу техніки дихання, яка забезпечувала перманентність звучання 

інструмента. В її здійсненні важливу роль виконувала форбея, котра сприяла 

збереженню природності постановки амбушура. Завдяки їй виконавці 

отримували можливість мінімізувати фізичне напруження м'язів губного 

апарату, досягти більшої концентрації видихуваного струменя повітря і 

«механізувати» процес вичавлювання повітря з порожнини рота. Відзначимо, 

що крім музикантів Стародавньої Греції перманентне дихання у грі на 

різновидах інструментів гобойної групи використовували виконавці 

Стародавнього Риму та Стародавнього Сходу. 

Високий професіоналізм давньогрецьких авлетистів дозволяв їм також 

використовувати мікрохроматику, яка входила в інтервальну систему 

енармоніки, котра була одним з головних родів мелосу в давньогрецькій 

музиці. Наявність двох чвертьтонів в структурі енармоніки, що 

застосовувалися для оспівування опорного тону, надавала особливу 

витонченість та виразність мелодії. Інтонування чвертьтонів професійними 

авлетистами могло включати як амбушурний, так і аплікатурний способи 

виконання. З огляду на складність сприйняття та інтонування, мікрохроматика 

не отримала широкого розповсюдження і, за твердженням Арістіда 

Квінтіліана, була доступна лише «найвизначнішим музикантам», до числа 

яких належали авлетисти. 

Поліартистичне мистецтво середньовічних музикантів, в порівнянні з 

античним, втратило окремі форми академізму і відрізнялося більшою 

видовищністю та доступністю театрально-циркових вистав для масового 

глядача. Роль інструменталіста в них розширюється і доповнюється новими 
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професійними функціями циркового артиста, котрі вимагали багатої міміки та 

більшої гнучкості рухів. Якщо для античного інструменталіста-поліартиста 

важливою була вимога дотримуватися певних правил і традицій 

інструментально-танцювального або інструментально-театрального жанру 

виконуваної музики, то середньовічний скоморох не обтяжував себе 

подібними правилами виконання і був вільним у прояві творчої фантазії. 

У виконавській практиці ХХ і ХХІ ст., незважаючи на існуючі 

твердження, що «... такий вид творчості [поліартистизм] взагалі вийшов з 

ужитку в сучасному професійному мистецтві» [17, с. 129], театралізація 

виконавського процесу на духових інструментах отримує нові форми 

розвитку. Підтвердження тому ми знаходимо у творчості таких видатних 

виконавців як Х. Ліндберг, М. Блау, Маркус Штокхаузен та багатьох інших. 

Важливим внеском у розвиток інструментально-театральної музики для 

духових інструментів стали твори Р. Еріксона, Л. Беріо, К. Штокхаузена та 

інших композиторів ХХ і ХХІ ст. Особливе місце серед них займає                         

К. Штокхаузен, масштабна гепталогія «Світло» якого стала відкриттям нового 

напрямку в розвитку інструментально-театрального виконавства, 

ознаменованого створенням інструментально-театрального дійства. Роль 

головного героя оперного циклу Міхаеля-трубача заснована на використанні 

нетрадиційної для академічного виконавства акторської гри і застосуванні 

сучасних сценічних технологій. Вона також включає великий арсенал 

нетрадиційних виконавських прийомів на трубі. 

Витонченість інтонування давньогрецькими авлетистами чвертьтонів в 

інтервальній системі енармоніки не знаходить подальшого розвитку в даному 

роді мелосу через припинення його використання в наступні історичні епохи. 

Однак практика мікрохроматичного інтонування в історії виконавства на 

духових інструментах продовжувала зберігатися і була пов'язана з 

мікроінтервальними відмінностями, які існували між різними системами 

ладів, що застосовувалися музикантами. 
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Важливим досягненням у розвитку мікрохроматики на трубі стало 

створення чвертьтонової і кулісної конструкцій інструмента, які дозволили 

істотно підвищити ефективність виконання мікроінтерваліки і сприяли її 

популяризації. Поява спеціальних конструкцій дала поштовх більш широкому 

використанню труби у виконанні арабського мугама та індійської раги, 

інтервальна структура котрих включає мікротони. Істотний вплив 

чвертьтонова труба справила на формування мікротонового репертуару для 

інструмента, динамічний розвиток якого починає все більш яскраво 

проявлятися в другій половині ХХ ст. 

Витоки виникнення двоголосної і акордової гри на духових інструментах, 

що є важливою частиною нетрадиційної техніки звуковидобування, криються 

в надрах народного виконавства. Використання комбінованого 

інструментально-вокального способу звуковидобування на народних духових 

інструментах стало основою техніки виконання інтервалів та акордів. Окремі 

елементи формування мультифонної гри отримали розвиток у впровадженні 

різних видів базинга, техніка виконання якого знайшла застосування у грі на 

мідних духових інструментах. 

Сучасний арсенал нетрадиційних прийомів звукоутворення на трубі 

відрізняється різноманітністю способів звуковидобування, не характерних для 

природного виконавського процесу на інструменті. Застосування 

комбінованого інструментально-вокального способу звуковидобування або 

препарованої конструкції інструмента відкрило можливість одночасного 

виконання двох і більше звуків. Розширенню мультифонних можливостей 

звучання труби сприяло використання базинга, на основі якого за допомогою 

поєднання інструментального та голосового звукоутворення формується 

більш розгорнутий і насичений гармонічний спектр тембру. 

Не менш істотне місце у розвитку нетрадиційних способів 

звуковидобування на трубі займають ударно-шумові ефекти, утворення яких 

відбувається в результаті застосування різних прийомів ударної техніки, а 
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також за допомогою беззвучного вдихання або видихання повітря через 

інструмент. «Шумофонні» засоби звукоутворення у виконавстві на трубі за 

останні десятиліття істотно збагатилися новими видами. Їх поява найчастіше 

залежить лише від творчої фантазії композитора або виконавця. 

 Гра на препарованому інструменті, використання «сторонніх» 

мундштуків, імітація звуків природи, тварин, людини та їх комп'ютерна 

обробка представляють ті основні напрямки нетрадиційної техніки 

звуковидобування, які динамічно розвиваються в сучасному виконавстві на 

трубі. 

У технологічному відношенні нетрадиційні прийоми гри на трубі 

відрізняються особливостями їх освоєння на інструменті. Серед найбільш 

складних для практичного оволодіння виділяються перманентне дихання, 

мікрохроматика, гармонічні інтервали і акорди. 

Техніка перманентного дихання відрізняється труднощами 

психологічного характеру, які пов'язані зі здійсненням одночасно носового 

вдиху і ротового видиху. Для їх освоєння потрібна психофізіологічна 

перебудова функцій виконавського апарату при переході з природного 

дихального циклу з послідовними фазами вдиху-видиху на більш складний 

штучний механізм безперервного видиху з одночасною вдихо-видихальною 

фазою. Саме остання є визначальною ланкою в технології перманентного 

видиху. 

Проблеми виконання мікрохроматики полягають в особливостях її 

інтонування та технології видобування на трубі. Слухове сприйняття 

мікроінтервалів і їх інтонування представляє найбільшу складність під час гри 

на інструменті. І якщо в мелізматичному відтворенні чвертьтона, розміщеного 

між двома звуками на півтоновій відстані, «... ми, очевидно, без особливих 

зусиль навчимося впевнено ставати на півступінь», то в стрибкоподібному 

виконанні мікроінтервалів «... ми так і не навчимося чути цей півступінь як 

самостійний щабель» [83, с. 174]. 
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Дані твердження Ю. Холопова, висловлені ним по відношенню до 

вокалістів, голосовий апарат яких є найбільш досконалим інструментом для 

виконання мікрохроматизмів, залишаються в значній мірі актуальними і для 

трубачів. Наявність чвертьтонової труби спрощує технічний процес 

інтонування чвертьтонів, проте видобування восьминатонових та 

третинатонових інтервалів на інструменті продовжує залишатися найбільш 

складним для слухового сприйняття та їх відтворення. Існуючі способи 

амбушурного, аплікатурного виконання, а також використання куліси 

вимагають постійного слухового контролю виконавця під час 

мікроінтервального інтонування. 

Технологічну основу мультифонного звукоутворення на трубі складає 

інструментально-голосовий принцип звуковидобування, що дозволяє 

формувати комбіновану структуру акустичної тканини. Її характерною 

особливістю є розширений гармонічний спектр, котрий виникає в результаті 

поєднання інструментальних та вокально-голосових обертонів. Таким чином, 

відбувається утворення більш насиченого синтезованого інструментально-

вокального тембру звуку. 

 Різноманітні ударно-шумові ефекти, що зустрічаються в сучасному 

виконавстві на трубі, переважно не відрізняються технічною складністю 

прийомів звуковидобування і включають використання ударів по корпусу 

інструмента або окремих його частин, а також імітацію різних немузичних 

звуків. Їх застосування розширює звукозображальний арсенал виражальних 

можливостей інструмента. 

Технологічні особливості театралізації виконавського процесу в 

інструментальному мистецтві пов'язані з різними формами сценічних рішень, 

які можуть включати елементи пантоміми, танцю, міміки, акторської гри з 

використанням театральних декорацій, аудіовізуалізаціі, костюмів, гриму і т.д. 

Всі вони сприяють розширенню музично-театральних засобів виразності і 

спрямовані на посилення емоційності сприйняття. 
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Сучасний художній репертуар для труби із нетрадиційними прийомами 

гри охоплює різні жанри сольної, ансамблевої та оркестрової музики. 

Активізація його створення відбувається в другій половині ХХ століття і 

пов'язана з іменами таких видатних музикантів як П. Булез, К. Штокхаузен,     

А. Жоліве, Е. Денисов та ін. Кожен з них по-різному застосовував ті чи інші 

прийоми нетрадиційної техніки гри на інструменті в своїх творах. Е. Денисов, 

віддаючи перевагу традиційній техніці звукоутворення, обмежується лише 

окремими видами нетрадиційних прийомів. Введенням мікрохроматичного 

пасажу, заснованого на послідовному мелодичному русі чвертьтоновими 

інтервалами, він прагне посилити тяжіння до заключного устою. Мінімалізм 

при використанні окремих видів нетрадиційної техніки характерний також для 

творів  А. Жоліве та П. Булеза. 

Сміливістю і радикалізмом у відкритті нетрадиційних прийомів гри на 

трубі відрізняється підхід К. Штокхаузена, який «... медіумічно акумулює в 

собі так багато нового, як мало хто з художників нашого часу» [85]. 

Виступаючи генератором нових ідей та «відкривачем нової свідомості» [85], 

він істотно розширює арсенал звуковиражальних можливостей труби. За 

словами Ю. Холопова, новий звук К. Штокхаузена призводить до «модуляції 

тембрів». Відносно труби він відчувається в комбінуванні традиційного і 

інструментально-голосового звуковидобування, яке трансформується в різні 

інструментальні імітації та звукозображальні ефекти. Для внесення більшої 

різноманітності в природний тембр труби К. Штокхаузен використовує різні 

голосні, що дозволяють змінювати форму ротоглотки і впливати на 

забарвлення звуку. 

Безумовним відкриттям німецького композитора на шляху формування 

нового мислення є гепталогія «Світло», котра стала плацдармом 

нетрадиційних музично-сценічних рішень. Оригінальне інструментально-

театральне дійство К. Штокхаузена характеризується не тільки застосуванням 

широкого спектру звукозображальних прийомів, але й несподіваними 
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знахідками в області тембрових ресурсів інструмента і театралізації 

виконавського процесу. Певний вплив в переосмисленні звуковиражальних 

засобів труби композитором мало виконавське мистецтво його сина Маркуса, 

котрий відрізнявся новаторським підходом до вдосконалення акустичних 

можливостей інструмента. 

Творчі досягнення К. Штокхаузена відкрили нове бачення виражальних 

можливостей нетрадиційних прийомів гри в композиторській та виконавській 

практиці і стали потужним імпульсом для їх подальшого розвитку наступними 

поколіннями музикантів. 

Серед напрямків нетрадиційної техніки гри на трубі, котрі динамічно 

розвиваються, виділяється мікрохроматика. Її повернення на початку ХХ 

століття у виконавську практику після багатовікового забуття з часів 

мистецтва античних авлетистів отримало новий виток розвитку у другій 

половині минулого століття. Саме в цей період відчувається особливий сплеск 

у використанні композиторами, які писали для труби, не тільки чвертьтонової 

мірохроматики, але й інших мікроінтервальних систем. Зі зміцненням позицій 

чвертьтонової і кулісної конструкції труби в європейському та східному 

виконавстві дана тенденція розвитку мікроінтерваліки збереглась і в 

подальшому. 

Не менш активний процес поступального розвитку спостерігається в 

сфері нетрадиційних прийомів звукоутворення на трубі. Пошуки нових 

тембрів в музичному та ударно-шумовому звуковидобуванні на трубі або за 

допомогою труби – це ті напрямки, котрі, як і раніше, залишаються одними з 

найбільш актуальних. 

За часів повсюдної комп'ютеризації всіх сфер суспільного розвитку 

проникнення сучасних мультимедійних засобів у виконавську практику 

представляється неминучим явищем. Їх поширення в сучасному мистецтві гри 

на трубі дозволяє істотно розширити виразові можливості виконання. 
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Таким чином, розглянувши історичні етапи розвитку нетрадиційної 

техніки гри на трубі в контексті виконавства на духових інструментах, 

необхідно відзначити, що витоки їх виникнення були нерозривно пов'язані з 

пошуком нових виражальних можливостей інструмента, вдосконаленням 

виконавської технології і відповідали естетичним принципам певної епохи.  

Синтез театрального, танцювального і музично-інструментального 

мистецтва Стародавньої Греції призвів до формування виконавського 

поліартистизму, який вимагав розширення прийомів гри і застосування 

нетрадиційної техніки. Зі зникненням високопрофесійного античного 

мистецтва сфера використання нетрадиційної техніки переміщається в 

виконавство на народних духових інструментах. 

Епохою ренесансу в історії нетрадиційних прийомів гри на трубі стала 

друга половина ХХ століття, коли відроджуються забуті і з'являються нові 

види нетрадиційної техніки. Нова і новітня музика для труби нерозривно 

пов'язана з нетрадиційними прийомами гри на інструменті, які разом з 

сучасними комп'ютерними технологіями представляють найважливішу 

технологічну і художню основу для її створення і виконання. 
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http://academics.hamilton.edu/music/spellman/mfs/trumpit.html


 

 
202 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК А  

 

Малюнки, схеми  
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Мал. А. 2.1. Танцюючі музиканти. Національний музей. Неаполь 

 

 

 

Мал. А. 2.2. Сцена бенкету. Початок V століття до н.е. Британський музей 
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Мал. А. 2.3. Схема переміщення губи на лабіумному отворі з трактату 

Й.Й. Кванца «Досвід настанов з гри на флейті траверсо» 

 

 

Мал. А. 2.4. Клапанна труба К.А. Мюллера (близько. 1830) 

 

 

 

Мал. А. 2.5. 6-клапанний флюгельгорн in B (1843-1846) 

E.Дж. Грінхайлла (E.J. Greenhill) London 
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Мал. А. 2.6. Т. Харпер-молодший з англійською кулісною трубою. 

Ілюстрація з «Керівництва для труби» 

 (Instructions for the Trumpet, 1836) Т. Харпера 

 

Мал. А. 2.7. Французька кулісна труба. Ілюстрація з «Методу для труби» 

(Méthode pour la trompette, 1857) Ф.Ж.А. Дюверна 

 

 



 

 
206 

Мал. А. 2.8. Ангели, виконавці на трубах (кулісних) (близько 1487-1490).  

Триптих з церкви Санта-Марія-ла-Реаль. Х. Мемлінг (1430? -1494) 

 

 

Мал. А. 2.9. Чвертьтонова чотирьохпедальна труба Ф.А. Хеккеля 

 

Мал. А. 2.10. Сучасна модель чвертьтонової чотирьохпомпової труби 

фірми «Holton» 
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Мал. А. 2.11. Чвертьтонова труба з пристроями М. Уайта (M. White) 

 

 

 

Мал. А. 2.12. Вдосконалений чвертьтоновий чотирьохпомповий флюгельгорн 

Маркуса Штокхаузена 

 

 

Мал. А. 2.13. Сучасна модель кулісної труби фірми «Holton» ST-303 
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Мал. А. 2.14. Дворозтрубна труба фірми «Axis» 

 

 

 

 

 

 

Мал. А. 2.15. Сурдина для труби з «Harmonie Universelle» М. Мерсенна 
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Мал. А. 2.16. Сучасна конструкція Morrison Digital Trumpet 

 

 

 

 

 

Мал. А. 2.17. Діаграма акустичної біфуркації при базинговому 

звуковидобуванні П. Хембрі 
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ДОДАТОК   Б 

 

Нотні приклади 
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Приклад Б. 1.1. 17-ступенева гамма М. Мерсенна 

 

 

Приклад Б. 1.2.  25- ступенева гамма з 24 інтервалами М. Мерсенна 

 

 

Приклад Б. 2.1. Розташування звуків натурального звукоряду з підручника 

«Елементарна теорія музики» Б. Алексєєва і О. Мясоєдова [4, с. 6] 

 

 

Приклад Б. 2.2. Розташування звуків натурального звукоряду з підручника 

«Елементарна теорія музики» І. В. Способіна [74, с.7] 
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Приклад Б. 2.3. Звукоряд натуральної труби in C із «Керівництва для труби» 

(Instructions for the Trumpet, 1836) Т. Харпера [137, с. 7] 

 

 

 

Приклад Б. 2.4. Звукоряд натуральної труби in C із «Методу для труби» 

(Méthode pour la trompette, 1857) Ф.Ж.А. Дуверна 

 

 

 

Приклад Б. 2.5. Звукоряд натуральної труби із «Школи для [кулісної] труби» 

(School for the [Slide] Trumpet, близько 1875) Т. Харпера-молодшого 

 

 

Приклад Б. 2.6. Хроматичний звукоряд кулісної труби французької системи 

in C з «Методу для труби» (Méthode pour la trompette, 1857) 

Ф.Ж.А. Дуверна 
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Приклад Б. 2.7. Фрагмент Токати з опери «Орфей» К. Монтеверді 

 

 

 

Приклад Б. 2.8. Фрагмент інструментально-голосового виконання кюя 

«Урал» [25, с. 72] 

 

 

Приклад Б. 2.9. Фрагмент награвання «Чираа-кара-мажаалай» на шоорі121 

 

 

 

 

                                                           
121 Розшифрування Є. Л. Тирон [90, с. 109]. 
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Приклад Б. 2.10. Фрагмент тувинського горлового співу 

 в стилі каргираа [2, с. 75] 

 

 

 

Приклад Б. 2.11. К.М. Вебер. Концертино для валторни 

і оркестру мі мінор, ор. 45 (фрагмент автографу) 

 

 

 

Приклад Б. 2.12. Фрагмент партії валторни з Концертино К.М. Вебера з 

одноголосним та акордовим викладом 
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Приклад Б. 3.1. Нотація чвертьтонової 24-ступеневої гами від С 

 

 

Приклад Б. 3.2. Восьминатонова нотація 48-ступеневої системи 

 

 

Приклад Б. 3.3. Нотація 19-ступеневої гами від С (Е. Блеквуд) 

 

 

Приклад Б. 3.4. А. Хаба Сюїта для 4-х чвертьтонових тромбонів оp. 72, 

Allegro risoluto, тт. 1-3 

 

 

Приклад Б. 3.5. М. Спасов «Trumpety» для мікротонової труби in C  

24-ступеневої системи і живої електроніки, 1-3 тт. 

 

 



 

 
216 

Приклад Б. 3.6. М. Спасов «Trumpety», 4-7 тт. 

 

 

Приклад Б. 3.7.  Е. Денисов Соло для труби без супроводу (1972) 

 

 

 

Приклад Б. 3.8. Т. Минбаєв Концерт для труби з оркестром 

 

 

Приклад Б. 3.9. А. Жоліве «Heptade» для труби з ударними, I ч. Allegro 
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Приклад Б. 3.10. Р. Еріксон «Криль» (Kryl) 

 

 

Приклад Б. 3.11. В. Крафт «Зустріч III, дуель для труби та ударних» 

(фрагмент) 

 

 

Приклад Б. 3.12. С. Пеллман Trumpt-in, III ч. (Фрагмент) 

 

 

 

Приклад Б. 3.13. І. Маалуф «Бейрут» (фрагмент)122 

 

 

 

 

                                                           
122  Наводиться в розшифруванні І. Ароли [95, c. 31], яке здійснено за виконавською версією Ibrahim 

Maalouf – Beirut (Official Music Video) [144]. 
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Приклад Б. 3.14. Ф. Тічелі «Перший голос» для труби соло (фрагмент) 

 

 

Приклад Б. 3.15. М. Пауелл «На самоті» для труби соло (фрагмент) 

 

 

Приклад Б. 3.16. Р. Моріл «Залп» для труби соло (фрагмент) 

 

 

Приклад Б. 3.17. П. Хембрі «Катастрофа блакитного неба» для труби 

(фрагмент) 

 

Приклад Б. 3.18. К. Х. Грубер «Відкрите горло» для труби соло (фрагмент) 
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Приклад Б. 3.19. Р. Еріксон «Криль» для труби соло (фрагмент) 

 

 

 

Приклад Б. 3.20. Л. Беріо Секвенція Х для труби і резонуючого 

  фортепіано (фрагмент) 

 

 

Приклад Б. 3.21. Р. Еріксон Kryl (фрагмент) 

 

 

 

Приклад Б. 3.22. Х. Егрінг «Philipp» для труби соло (фрагмент) 
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Приклад Б. 3.23. Б. Чапмен «Враження» для труби соло і магнітофонної 

стрічки (фрагмент) 

 

 

Приклад Б. 3.24. Х. Егрінг «Philipp» для труби соло (фрагмент) 

 

 

 

Приклад Б. 3.25. Д. Ерб «Diversion for Two» для труби та ударних (фрагмент) 

 

 

Приклад Б. 3.26. Т. Минбаєв Концерт для труби з оркестром (фрагмент) 

 

Приклад Б. 3.27. Д. Ерб «Diversion for Two» для труби та ударних I ч. 

(фрагмент) 
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Приклад Б. 3.28. Г. Коурупос «Hippos» для корнета і фортепіано (фрагмент) 

 

 

 

Приклад Б. 3.29. У. Гордер «1 Point 2» для труби соло (фрагмент) 

 

 

 

Приклад Б. 3.30. М. Римський-Корсаков «Політ джмеля» (фрагмент) 
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Приклад Б. 3.31. Т. Минбаєв Концерт для труби з оркестром (фрагмент) 

 

 

 

Приклад Б. 3.32. Й.С. Бах Арія з Сюїти для оркестру № 3, BWV +1068 

(фрагмент)123 

 

 

                                                           
123 Місця вдиху Т. Докшицера позначені стрілками в колі. 
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Приклад Б. 3.33. Гайдн Й. Концерт для віолончелі з оркестром №1 C-dur  

Hob VIIb: 1. 2 ч. Adagio (фрагмент) 

 

 

Приклад Б. 3.34. К. Штокхаузен опера «Четвер» I акт 3 сцена «Іспит» 

(фрагмент) 

 

 

Приклад Б. 3.35. К. Штокхаузен опера «Четвер» I акт 3 сцена «Іспит» 

(фрагмент) 
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Приклад Б. 3.36. К. Штокхаузен гепталогія «Світло», формула Міхаеля [189] 

 

 

 

 

Приклад Б. 3.37. К. Штокхаузен опера «Четвер», 2 акт «Подорож Міхаеля 

навколо світу» (фрагмент)  
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Приклад Б. 3.38. К. Штокхаузен опера «Вівторок», 2 акт «П’єта», 

дует Міхаеля і Єви (фрагмент) 

 

 

Приклад Б. 3.39. В. Рунчак «Homo ludens» V для труби, або «Інтерв'ю із 

заїкою, або 6 хвилин в трубу» (фрагмент)  

 

 

Приклад Б. 3.40. С. Пеллман Trump-it. 1 ч. Інтрада (фрагмент) 

 

 

 

Приклад Б. 3.41. С. Пеллман Trump-it. 2 ч. (Фрагмент) 
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Приклад Б. 3.42. С. Пеллман Trump-it. 3 ч. Скерцо (фрагмент) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
227 

ДОДАТОК   В  

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ  

 

1. Наукові праці, в яких опубліковані основні результати дисертації  

1.1. Публікації у вітчизняних та зарубіжних наукових фахових виданнях 

 

1. Муединов, Д.М., 2012. Нетрадиционные исполнительские приемы при 

игре на трубе: к проблеме терминологии и классификации. Вісник 

Харківської державної академії дизайну і мистецтв, № 10, с. 128-132. 

2. Муединов, Д.М., 2012. Труба как концертно-солирующий инструмент. 

Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв, № 11, с. 132–

136. 

3. Муединов, Д.М.,  2012. Труба как концертно-солирующий инструмент, 

ІІ ч. Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв, № 12, с. 

155-158.  

4. Муединов, Д.М., 2015. Микрохроматика в истории исполнительства на 

духовых инструментах. Вісник Харківської державної академії дизайну і 

мистецтв, № 8, с. 96-100. 

5. Муединов, Д.М., 2015. Театрализация исполнительского процесса на 

духовых инструментах: история и современность. Актуальные проблемы 

высшего музыкального образования: научно-аналитический и научно-

образовательный журнал. Нижний Новгород. № 2 (36), с. 58-62. 

6. Муединов, Д.М., 2015. Театрализация как нетрадиционный 

исполнительский прием при игре на духовых инструментах. Израиль 

ХХI. Музыкальный интернет-журнал, № 4 (52), Июль. Режим доступу: 

http://21israel-music.net/Dukhovoi_teatr.htm 

7. Муединов, Д.М., 2015. Микрохроматика в исполнительстве на трубе. 

Израиль ХХI. Музыкальный интернет-журнал, № 6 (54), Ноябрь. Режим 

доступу: http://21israel-music.net/Truba_chetvertiton.htm  

http://21israel-music.net/
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8. Муединов, Д.М., 2015. Микрохроматика в исполнительстве на духовых 

инструментах. Южно-Российский музыкальный альманах, научный 

журнал Ростовской государственной консерватории им.                                 

С.В. Рахманинова, № 4 (21), с. 51-55.  

9. Муединов, Д.М., 2016. Нетрадиционные приёмы звукоизвлечения на 

трубе: история и современность, Южно-Российский музыкальный 

альманах, научный журнал Ростовской государственной консерватории 

им. С.В. Рахманинова, № 3 (24), с. 83-88. 

10. Муединов, Д.М., 2017. Микрохроматика в современных произведениях 

для трубы и способы ее исполнения.  Традиції та новації у вищій 

архітектурно- художній освіті. Зб. наук. праць Харківської державної 

академії дизайну і мистецтв, № 2, с. 109-115. 

  

2. Опубліковані праці апробаційного характеру 

 

1. Муединов, Д.М., 2007. История формирования и совершенствования 

искусства игры трубе. Крымские диалоги: культура, искусство, 

образование. КРП Издательство «Крымучпедгиз», Симферополь, Вып. 1, с. 

81-83. 

2. Муединов, Д.М., 2009. Нетрадиционные исполнительские приемы при игре 

на трубе. Крымские диалоги: культура, искусство, образование. КРП 

Издательство «Крымучпедгиз», Симферополь, Вып. 3, с. 45-46.  

3.  Муединов, Д.М., 2012. Некоторые трудности совершенствования 

методики обучения игре на духовых инструментах. Крымские диалоги: 

культура, искусство, образование. КРП Издательство «Крымучпедгиз», 

Симферополь. Вып. 6, с. 59-61.  

4. Муединов, Д.М., 2012. Пути формирования духового музыкального 

искусства в Украине от истоков до начала ХХ в. Перспективы: сборник 
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научных трудов молодых ученых. КРП Издательство «Крымучпедгиз», 

Симферополь. Вып. 3, с. 165-175.    

5. Муєдiнов Д.М., 2016. Елементи театралiзацii в античному та 

середньовічному виконавствi на духових iнструментах. Музикознавчi 

студiї-2016: Мiжнародна наукова конференцiя молодих музикознавцiв. 24-

26 лютого 2016 р. – Львiв: Тези / ЛНМА iменi М.В. Лисенка, Львiв. С. 115-

117. 

 

Апробація результатів дисертаційної роботи  

№ 

п/п  

Тип конференції Назва конференції Місце і дата 

проведення 

Тип 

участі 

1.  Міжвузівська науково-

практична конференція  

Кримські діалоги: 

культура, мистецтво, 

освіта. 

Симферопіль, 

19-20 грудня 

2006 р. 

очна 

2.  Міжвузівська науково-

практична конференція 

Кримські діалоги: 

культура, мистецтво, 

освіта. 

Симферопіль, 

19 грудня 

2007 р. 

очна 

3.  Міжвузівська науково-

практична конференція 

Кримські діалоги: 

культура, мистецтво, 

освіта. 

Симферопіль, 

19-20 грудня   

2008 р. 

очна 

4.  Міжвузівська науково-

практична конференція 

Кримські діалоги: 

культура, мистецтво, 

освіта. 

Симферопіль, 

16-17 грудня 

2009 р. 

очна 

5.  Міжвузівська науково-

практична конференція 

Кримські діалоги: 

культура, мистецтво, 

освіта. 

Симферопіль, 

16 грудня  

2011 р. 

очна 

6.  Міжнародна науково-

практична конференція  

Класична і сучасна 

опера: проблеми 

музично-сценічного 

втілення 

Київ, 24-25 лютого 

2016 р. 

заочна 

7.  Міжнародна наукова 

конференція молодих 

музикознавців 

Музикознавчі студії -

2016 

Львів, 24-26 

лютого 2016 р. 

очна 

 

 

 

 

 


