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Анотація. Мета дослідження – проаналізувати еволюцію виконавської 
техніки валторністів. Методологія дослідження ґрунтується на засто-
суванні мистецтвознавчого, компаративного, педагогічного методів, 
ґрунтовані на принципі історизму, відповідно до якого всі явища роз-
глядаються в процесі розвитку та взаємозв'язку з конкретними умо-
вами. Проведено аналіз еволюції валторнового виконавства від 
виникнення валторни до наших днів. Простежено еволюційні зміни 
конструкції інструмента та особливості виконавської техніки на вал-
торні в різні історичні періоди. У результаті дослідження встановлено, 
що еволюція виконавської техніки на валторні – це комплексний 
процес, який характеризується взаємозалежністю показників: удоско-
налення конструкції валторни; розширення сфери її використання; по-
ліпшення музично-виражальних можливостей, які передають 
емоційно-чуттєву різноманітність почуттів у процесі виконання творів. 

Ключові слова: валторна, виконавська техніка, валторнове виконав-
ство, еволюція, музичне мистецтво.

Актуальність теми дослідження. Виконавство на валторні 
є однією із складових історії виконавського мистецтва на 

мідних духових інструментах. У порівнянні з іншими, більш 
вивченими сферами виконавства, сьогодні валторна залиша-
ється найменш вивченою. Процеси становлення та розвитку 
системи її професіоналізації вимагають досліджень історич-
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ної та соціокультурної еволюції валторнового виконавства, і в 
минулому, і сьогодні. 

Конструкція валторни мала більш тривалий період станов-
лення, ніж інші духові інструменти. Цей факт пояснюється 
особливостями звуковидобування на валторні, що створювало 
труднощі в просуванні інструмента в склад оркестру, у створен-
ні репертуару для нього. Проблеми співвідношення чистого й 
рівномірно-темперованого строю вирішувалися для валторни 
складніше й довше, ніж для інших інструментів.

Саме без знання історичного минулого валторни та сутності 
розвитку інструмента неможливе розуміння його виконавських 
можливостей на різних етапах професійного становлення. Мета 
дослідження – проаналізувати еволюцію валторнової виконав-
ської техніки.

Ретроспективний аналіз музикознавчої та науково-методичної 
літератури (В. Буяновський, Л. Беленов, К. Закс, В. Майон, А. Морд, 
І. Семесяга, Г. Шуллер, І. Якустіді та ін.) показав, що виконавська 
техніка валторніста завжди була предметом особливої уваги му-
зикантів-педагогів.

Валторнове виконавське мистецтво постає сьогодні як ре-
зультат діяльності багатьох поколінь виконавців-духовиків 
і педагогів, як результат історії, яка безперервно змінюється, 
особливо на стику різних культурних епох.

Означена проблематика пов'язана з дослідженням валторни 
як культурного феномена, що знайшло відображення в працях 
вітчизняних і зарубіжних авторів. Теоретичну базу дослідження 
становлять роботи з історії, теорії та практики виконавства на ду-
хових інструментах авторства В. Апатського, Л. Беленова, Р. Вовка, 
В. Іванова, В. Качмарчика, С. Левіна, Д. Муєдінова, Ю. Усова, Т. Бьома 
(T. Boehm), Р. Діка (R. Dick), Г. Дуґласа (H. Douglas) та ін.

Процес навчання грі на валторні розглядається у дослідженнях 
науковців  (В. Буяновського, Ж. Галле, В. Солодуєва, А. Янкілевича) 
і пов'язаний з історією виникнення та розвитком інструмента. 
Серед представників ближнього зарубіжжя цим питанням при-
святили праці Б. Берхард, В. Березін, Г. Герберт, К. Гігов, Л. Полех, 
А. Усов, О. Фурукін, К. Янєтцкі та ін.

У своєму розвитку техніка перебувала у прямій залежно-
сті від накопичення духовно-естетичного досвіду, розвитку 
валторнового виконавства та його теоретичного осмислення і 
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пов'язувалася зі стильовими змінами в музиці, з художньо-сві-
тоглядними процесами індивідуальної свідомості, новими 
етапами розвитку музичної культури.

Серед досліджень, присвячених виникненню та розвитку 
валторни, слід відзначити роботи Л. Беленова, І. Семесяги, І. 
Якустіді, де розглядаються різні історичні етапи використан-
ня валторни у виконавській практиці. Серед робіт, присвяче-
них прийомам гри на різних духових інструментах, необхідно 
виокремити практичне керівництво Г. Дуґласа [11], який розгля-
дає різні види розширеної техніки гри  на валторні.

Науковці П. Делій, А. Усов, І. Якустіді наголошували, що на 
перших етапах навчання слід довести до свідомості музиканта 
уявлення про цінності й самобутність інструмента, на якому 
він розпочинає музично-творчий шлях.

Одна з історичних особливостей еволюції валторни полягає 
в обставині, яку багато її шанувальників безуспішно намага-
ються оскаржити час її виникнення невідомий, може бути вста-
новлений приблизно, історія музики втрачає її сліди не тільки 
у віках, але навіть в тисячоліттях. Формування валторни як 
самостійного типу сходить до тих давніх часів, коли сімейство 
рогів розділилося на сигнальні й мисливські (лісові).

Про значення рога як символу і як музичного інструмента пи-
сав Р. Грубер, детально охарактеризував стан давньої музичної 
практики на межі II-I тис. до н.е. У цей період зросла кількість 
виконавців, які брали участь у грандіозних церемоніальних 
святах. Р. Грубер розглядає стародавній іудейський музичний 
інструментарій I тис. до н.е. і доводить до відома про існування 
примітивного та грубо обробленого безмундштукового бараня-
чого рога, який видає всього два-три нечистих і грубих звуки 
[2, с. 255]. 

Ще з глибокої давнини згадування про існування рогів зу-
стрічаються у священних текстах, міфах і легендах, зокрема, у 
Біблії. В описі біблійного інструментарію О. Коляда стверджує, 
що музичні інструменти були неодмінною частиною музичної 
культури.

Аналіз джерел показує, що виконавські прийоми гри на ду-
хових інструментах своїм корінням сягають глибини віків 
давніх цивілізацій. Валторнова музика була однією з найбільш 
улюблених і популярних форм творчості римських воїнів, які 
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знали ціну інструмента, їхні леґіони налічували вже багато 
музикантів, які грали на мідних і бронзових рогах. Навіть Алек-
сандр Македонський (356-323р. до н. е.) мав такий ріг, якого було 
чути за чотирнадцять з половиною верст [10, с. 9]. 

Так, М. Привалов висловлює припущення, що найбільш дав-
німи амбушурними інструментами слід вважати великі мушлі 
або мушлі-роги, які зустрічалися серед речей полінезійців. Для 
побудови звуку, виконавцеві треба було вкладати губи в вузень-
кий кінець рога й сильно дути в нього, пропускаючи повітря 
через зімкнуті губи. Через відсутність мундштуків ускладню-
валося звуковидобування [5].

Історично змінювалася форма рога – спочатку це була пряма 
трубка, яка трохи розширювалася, а згодом кінець трубки став 
загнутим. У XII ст. з'явилися роги круглої, зігнутої форми, в яких 
отвір для вдування повітря став більш зручним і був схожий на 
будову сучасного мундштука.

Марін Мерсенн у науковій праці описує мисливський ріг 
кільцеподібної згорнутої форми з довжиною ствола в 7 футів 
[13], на якому треба було додати багато зусиль для відтворення 
звуків.

У добу Середньовіччя ріг став незмінним атрибутом життя 
лицарів і застосовувався у військовому й придворному житті як 
інструмент для подання сигналу перед поєдинком або під час 
полювання, а так само як прикраса, що символізує мужність і 
войовничість власника. Кожен воїн мав власний ріг. Лицарські 
легенди оспівували інструмент, виточений зі слонової кістки 
міфічний ріг лицарів – Оліфант, ріг сміливого Роланда з фран-
цузького епосу XII ст. Як вказує історія, звук рога володів такою 
міццю, що Шарлемань (742-814), почувши заклик рога Роланда, 
який потрапив у біду далеко в горах Піренейського перешийка, 
поспішив до нього на допомогу. Роланд у своїй смертельній 
тузі так несамовито сурмив, що жили його шиї лопнули, а ріг 
розколовся надвоє. Через багато років цей ріг викрав Карл IV 
(1316-1378) і зберігав у скарбниці Собору святого Вітта у Празі.

Cередньовічний ріг, як вказує музикознавець Д. Рогаль-Ле-
вицький, був у такій пошані, що навіть високопоставлені дами 
нерідко користувалися ним, а Ганна Бретанська (1476-1514) 
володіла рогом, який був заквітчаний золотими прикрасами й 
носила його на поясі [6, с. 14].
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Ріг у той час був засобом зв'язку та інформації: пекарі пода-
вали сигнал про те, що хліб спечений і мешканці міста можуть 
його купити. Звуки рога пронизували світське життя Середньо-
віччя не тільки в екстремальних і святкових ситуаціях, але й 
у будень [7]. 

Офіційно прототипом валторни вважають звичайний ріг 
бика. Перші інструменти з рогів були короткими й погано при-
стосованими до музики. Вони видавали лише 1-2 різичні звуки, 
але давали можливість спілкуватися на відстані. Ці "шумові" 
інструменти практично не еволюціонували, оскільки в цьому 
не було потреби.

Дослідники описують різновиди мисливських, пастуших і 
сторожових рогів:

 – малі роги (Zincen), досить ясного звучання, довжина стовпа 
регулювалася за допомогою пальцевих отворів [4; 9]. Це були 
зразки рогів з пальцьовими отворами. Такий ріг був відомий 
у Європі з X ст. Спочатку в ньому було три отвори, які забезпе-
чували звукоряд з 5-6-ти тонів, а потім (до XII-XIII ст.) дійшло 
до шести [8];

 – середні роги (Mittelhörner) звучали в більш низькій теси-
турі;

 – половинні роги (Rüdenhörner) з дуже низьким звуком. Усі 
види рогів мали одну назву – Hiefhörner (нім. Hüe – стегно), 
що означає «на стегнах». Подібні роги носили на стегні й часто 
виготовляли з рогу буйвола [3, с. 40].

Старовинний ріг був відомий в усіх куточках світу й мав 
різні обриси та матеріал, з якого будувався. У наступні століт-
тя ріг також відігравав важливу роль у повсякденному житті. 
Натуральні матеріали, з яких виробляли старовинні роги, по-
ступилися місцем металу.

Д. Рогаль-Левицький відзначає: «Майстри, що виробляли 
роги, все більше схилялися на користь металу й урешті при-
йшли до думки наслідувати в своєму виробництві роги тварин. 
Упродовж чотирьох століть – з XII століття до кінця XVI – вони 
незмінно дотримувалися саме такої точки зору й виробляли 
роги в обрисах не дуже викривлених. Тільки з початком нового 
XVII століття ріг прийняв сучасний вигляд і став називатися 
«простим рогом» або «натуральною валторною»» [6, с. 142]. 
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Історія мисливських рогів не закінчується на добі Середньо-
віччя. У XVI ст. у Західній Європі валторна перебувала в статусі 
мисливського рога й мала відповідне застосування. У кінці XVII 

– на початку XVIII ст. у Франції відбулося остаточне перетворен-
ня лісового рога на валторну, яка мала теплий ліричний тембр 
[12], і відбулася заміна назви «ріг» назвою «валторна».

Отже, еволюція духового інструментарію – складний процес, 
протягом віків всілякі роги перебували в процесі становлення, 
за розміром і формою широко варіювалися. 

Назва «валторна» уперше була присвоєна довгій зігнутій 
трубі у вигляді замкнутого кола. Ця форма отримана від посту-
пової зміни римської буцини (букцини): спочатку велику, довгу 
й вигнуту трубу почали згортати петлею, потім спіраллю і на-
решті – у вигляді замкнутого кола. Остання форма й отримала 
назву «валторна».

Валторна не мала на своєму стовбурі отворів, що полегшува-
ло досягнення звуку необхідної висоти, як це було, наприклад, 
у флейті. Основний спосіб звуковидобування на валторні – це 
передування і опора на натуральний звукоряд. Але навіть хро-
матизація інструмента не усунула цей спосіб звуковибудування. 
Як наслідок, істотним її недоліком була невелика кількість ви-
добутих звуків, у зв'язку з чим її можна було використовувати 
лише в невеликому колі тональностей. У той час, коли в Європі 
утвердився рівномірно-темперований стрій, композитори ви-
користовували валторну переважно як гармонічну підтримку. 
Гамоподібні обороти, відповідні високим обертонам, викорис-
товувалися вкрай рідко.

Аналізуючи наукову літературу, бачимо, що валторна протя-
гом століть отримує художньо-експресивну форму. Упродовж 
еволюційного шляху інтерпретація інструмента змінювалася 
кардинально, і далеко не завжди це відбувається в руслі тра-
диційних норм.

Валторна (від нім. Waldhorn – «лісовий ріг» італ. corno англ. 
french horn фр. cor) – мідний духовий музичний інструмент басо-
во-тенорового реґістру, з’явилася в оркестрах від середини XVII 
ст. До 1830-х років вона була натуральним інструментом з обме-
женим звукорядом. Валторна виділяється особливо співучим 
оксамитовим і теплим тембром, ліричним звучанням. У XVII 
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ст. рогова музика була цілком самостійною сферою виконавства, 
поширена при королівських і князівських дворах.

Так, Г. Берліоз підкреслює, що валторна – це благородний та 
меланхолійний інструмент і має виразний тембр, тому її зву-
чання може знайти застосування в п'єсах будь-якого характеру 
[1, с. 331 ]. Вона легко розчиняється в гармонійному ансамблі, 
і композитор, навіть найменш досвідчений, може на свій роз-
суд або показати її на першому плані, або дати їй корисну, але 
непримітну роль [1].

Аналіз принципів і технології гри на валторні відображено 
в працях зарубіжних дослід¬ників Г. Шуллер (G. Schuller), Е. Ка-
уки (E. Kaucký), О. Франц (O. Franz). К. Білік (K. Biehlig). Науковці 
розкривають ґенезу валторни в процесі її історичного шляху: 
від аматорства, коли далеким її попередником був мисливський 
ріг – до академічного навчання на валторні як самодостатньому 
сольному й оркестровому інструменті. Нерідко дослідники роз-
кривають природу інструментау через звернення до історичних 
передумов функціонування валторнового мистецтва. 

На основі ретроспективного аналізу науково-методичних пер-
шоджерел простежено еволюцію розвитку валторни й погляди 
вчених на виконавську валторнову техніку, яка пов'язувалася з 
новими етапами розвитку музичної культури.

Таким чином, проведений аналіз історичних джерел і су-
часних досліджень валторнової виконавської техніки показує, 
що, незважаючи на достатню кількість і різноманітність їхньої 
тематики, важливі питання історії, теорії та практики гри на 
валторні залишаються нерозкриті й вимагають комплексного 
дослідження.
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ANNOTATION
Ievgen Churikov. Evolution of the horn technique: issue historiography. 
The goal of the research is to analyze the evolution of horn technique. The 
methodology of the research is based on the application of art, comparative 
and pedagogical methods, which are based on the principle of historicism, 
according to which all phenomena are considered in the process of 
development and interconnection with particular conditions.. The analysis 
of the evolution of horn technique was performed from the origins of the horn 
technique to the present days. The evolutionary changes of the design of the 
instrument and the features of the technique on the horns in di�erent historical 
periods are traced. As a result of the study, it was found that the evolution 
of the technique on the horns is a complex process characterized by the 
interdependence of indicators: improving the design of the horn; expansion 
of its use; improvement of musical and expressive possibilities that transmit 
the emotional and sensual variety of feelings when performing compositions.

Key words: horn, technique, horn performing, evolution, musical art.

АННОТАЦИЯ
Евгений Чуриков. Эволюция исполнительской техники валторнистов: 
историография вопроса. Цель исследования – проанализировать 
эволюцию валторновой исполнительской техники. Методология исс-
ледования основана на применении искусствоведческого, компаратив-
ного, педагогического методов, основанных на принципе историзма, 
согласно которому все явления рассматриваются в процессе развития 
и взаимосвязи с конкретными условиями. Проведен анализ эволюции 
валторнового исполнительства от возникновения валторны до наших 

Євген Чуріков



369

Еволюція виконавської техніки валторністів: історіографія питання

дней. Прослежены эволюционные изменения конструкции инстру-
мента и особенности исполнительской техники на валторне в разные 
исторические периоды. В результате исследования установлено, что 
эволюция исполнительской техники на валторне – это комплексный 
процесс, который характеризуется взаимозависимостью показателей: 
совершенствование конструкции валторны; расширение сферы ее 
использования; улучшение музыкально-выразительных возможностей, 
которые передают эмоциональное разнообразие чувств в процессе 
исполнения произведений. 

Ключевые слова: валторна, исполнительская техника, валторновое 
исполнительство, эволюция, музыкальное искусство.


