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of the trumpet is connected with both the improvement of the construction and the development 
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Istoria de aproximativ 3000 de ani 

de existenţă a trompetei a cunoscut 

mai multe perioade pe parcursul cărora 

acest instrument – considerat, pe bună 

dreptate, printre cele mai vechi instru-

mente muzicale – nu o singură dată și-a 

schimbat aspectul, construcția, funcții-

le și rolul în cultura muzicală și în via-

ța societății. Trompetele Ierihonului, 

Trompeta Arhanghelului Gavriil, trom-

peta de aur, sunetul magic al trompe-

tei, trompeta – coroniţa de diamante a 

reginei muzicii (orchestra) etc. – iată 

doar câteva expresii asociate de-a lun-

gul timpurilor cu acest instrument. 

Primele date despre existenţa trom-

petei parvin din Antichitate, aproxima-

tiv din anul 3600 î.e.n. Cele mai vechi 

trompete din istorie, ajunse până în zile-

le noastre, sunt cele trei exemplare care 

provin din Egiptul Antic, fabricate din 

bronz sau cupru şi placate cu aur, ce 

au fost găsite în mormântul lui Tutan-

khamon (aprox. anul 1500 î.e.n.). Două 

dintre acestea sunt expuse la Muzeul 

Naţional din Kairo, iar a treia – la Louvre.  

Este necesar de menţionat că şi alte 
civilizaţii din diferite zone geografice 

ale globului, aproximativ în aceeași pe-
rioadă istorică foloseau instrumente mu-

zicale, similare trompetei. De exemplu, 
în anul 2000 î.e.n. pe teritoriul Dane-

marcei actuale, oamenii cântau la instru-

mente de suflat, asemănătoare cu trom-
peta; pe teritoriul actualului Peru, tri-

burile Moche descriau trâmbiţele folo-
site de ei în anul 300 î.e.n.; aborigenii 

australieni şi africanii construiau instru-
mente din lemn de bambus, de dimen-

siuni diferite, unele dintre ele corespun-
zând cu dimensiunile trompetei ș.a.  

În timpul Imperiului Roman trom-
petele erau folosite ca instrumente mi-

litare şi ceremoniale, iar după căderea 
lui, trompetele au fost date uitării şi au 

reapărut abia la începutul Evului Me-
diu în timpul cruciadelor, fiind readuse 

în Europa de către sarazini ca pradă de 
război. Forma lor de tub drept sau uşor 

curbat, cu pâlnie largă la un capăt şi 

îngust la celălalt, cu loc pentru suflat, 
corespunde descrierilor trompetei din 

mai multe perioade istorice. Pe atunci 
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trompetele încă erau folosite doar în 
scopuri militare, ceremoniale sau pen-

tru comunicare. Titlul de trompetist li 
se acorda instrumentiștilor supraviețui-

tori a, cel puţin, trei (!) războaie.  
Din Antichitate în multe părţi ale 

lumii trompetele şi tobele făceau parte 
din însemnele regalității şi erau asocia-
te cu puterea Matei Corvin a avut la 
curtea sa 24 de trompetişti, care împreu-
nă cu toboşarii organizau turnee pe la 
diferite curţi. Această asociaţie există 
până în prezent: monarhul britanic, de 
exemplu, este întâmpinat la toate cere-
moniile curţii şi nu numai de către trom-
petiştii din unitatea militară specială. 

Sfârșitul Evului Mediu şi începu-
tul Renaşterii aduc mari schimbări în 
existenţa interpreților la instrumente de 
alamă, inclusiv a trompetiștilor. Dorin-
ţa monarhilor şi a aristocraţilor de cel 
mai înalt rang de a-şi etala puterea şi 
statutul au făcut ca în această perioadă 
să înflorească profesia de trompetist şi 
să i se acorde o atenţie deosebită, în 
unele ţări trompetiştii fiind asociaţi 
chiar cu regalitatea. În 1548 regele Ca-
rol al V-lea a emis un decret prin care 
punea trompetiştii sub jurisdicţia di-
rectă a suveranilor. Din punct de vede-
re social, acest decret a avut o mare 
importanţă pentru trompetişti, ei trans-
formându-se astfel din muzicieni am-
bulanţi într-un grup social, care avea 
anumite privilegii, dar şi obligaţii bine 
definite. Acest lucru a permis ca nive-
lul lor de trai să se îmbunătăţească 
considerabil, astfel formând premizele 
pentru creativitate și performanță. 

La începutul anilor 1600 Claudio 
Monteverdi (1567-1643) pentru prima 
dată în istoria muzicii introduce trom-
peta naturală în partitura orchestrală 
(în opera Orfeu, premiera căreia a avut 
loc la Mantova în 1607), iar în 1615 
Michael Praetorius (1571-1621) publi-
că tratatul său Syntagma Musicum [1], 

unde ilustrează şi descrie cu lux de 
amănunte aproape toate instrumentele 
muzicale ale timpului. Praetorius oferă 
una din primele descrieri şi clasificări a 
instrumentelor de alamă, inclusiv trom-
peta, cunoscute în istoria științei muzi-
cale. Coincidenţa acestor două eveni-
mente, cruciale în istoria alămurilor, nu 
este deloc întâmplătoare, pentru că anu-
me în această epoca instrumentele de 
alamă au atins un nivel de dezvoltare 
major, atât în ceea ce privește perfecţio-
narea construcţiei cât şi din punct de 
vedere al posibilităților interpretative, 
astfel atrăgând atenţia compozitorilor şi 
a teoreticienilor din perioada barocului.  

În Syntagma Musicum trompeta 
naturală este prezentată sub numele 
Trommet in D, dar care poate fi modi-
ficată in C cu ajutorul Krumbugel-ui 
sau retortei. Acest instrument a avut o 
existenţă destul de îndelungată, înce-
pând cu epoca Ars Nova și până în 
mijlocul sec. XVIII, când a apărut trom-
peta cromatică. Alături de trompeta na-
turală Praetorius descrie și asemenea 
instrumente ca Jager trommet (trompe-
ta de vânătoare) și Holzern trommet 
(trompeta de lemn) – instrumente spe-
cifice, care nu erau folosite aproape de-
loc în partiturile de orchestră din epoca 
respectivă. Cu toate acestea, Godfried 
Reiche, trompetistul preferat al lui   
J.S. Bach, a folosit anume trompeta de 
vânătoare în aproape toate lucrările 
oratoriale ale lui Bach. Prin urmare, 
putem afirma cu certitudine că şi acest 
instrument era in D, deoarece în parti-
turile sale Bach nota trompeta in D.  

Compozitorii şi teoreticienii din 
acea perioada descriu trompeta ca un 
instrument muzical performant, cu pâl-
nia la un capăt şi cu muştiucul la celă-
lalt, curbat în forma a două tuburi pa-
ralele, cu retorta pentru acordaj, reali-
zat din aliaj metalic. Mai târziu perfor-
manţa trompetelor a fost îmbunătăţită 
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adăugându-se 2, 3 sau chiar 4 orificii 
pentru degetele de la mâna dreaptă, pla-
sate pe tubul exterior. Aceste orificii per-
miteau executarea unei game diatonice 
într-o octavă şi jumătate în Do, Re şi 
Mi bemol major. Datorita îmbunătățirii 
calităţii instrumentelor şi a nivelului ri-
dicat de interpretare a instrumentiştilor, 
devine posibilă formarea diferitelor gru-
puri instrumentale cu participarea trom-
boanelor şi cornilor pentru interpreta-
rea unor lucrări muzicale destul de di-
ficile, ca de exemplu, Muzica de turn 
de J. Petzel, (1639-1694, Germania).  

Încă din perioada de înaintea pri-
mului recital de trompetă consemnat 
în istoria muzicii (G. Fantini la trom-
petă şi G. Frescobaldi la orgă – aprox. 
16341), trompetiştii faimoşi de la cur-
ţile aristocraţilor vest-europeni nu se 
limitau doar la interpretarea fanfarelor 
ceremoniale tradiţionale, ci, dorind să-şi 
demonstreze măiestria, adesea înfrumu-
seţau şi prelungeau acele scurte semna-
le personalizate, care acompaniau apa-
riţia şi prezenţa la diferite ceremonii a 
patronilor lor. Astfel, publicul prezent 
la aceste ceremonii se delecta ascul-
tând adevărate recitaluri susţinute de 
către trompetişti. Suveranii vedeau în 
evoluările trompetiştilor un simbol al 
propriei importanţe, datorită sonorită-

                                                 
1 În scrisoarea lui Pierre Bourdelot – 

fizician, anatomist şi filozof francez –

către renumitul său compatriot Marin Mer-

senne – teolog, filozof, matematician şi 

teoretician al muzicii, numit şi „părintele 

acusticii” – se povesteşte despre concer-

tul de la Roma în cadrul căruia au evoluat 

G. Fantini şi G. Frescobaldi: „[...] la vila 

cardinalului Borghese am fost prezent la 

un deosebit concert susţinut de faimosul 

trompetist Girolamus Fantinius, care a 

cântat cu sunet curat toate notele, fiind 

acompaniat cu eleganţă la orgă de 

Frescobaldi[...]” [2].  

ţii solemne a muzicii ceremoniale pe 
care o interpretau aceştia.  

Spre sfârşitul secolului al XVI-lea 
în ansamblul de cinci trompetişti s-au 
stabilit rolul fiecărui trompetist care 
era responsabil de un anume registru: 
(în 8 'C): Basso, c; vulgano sau vorga-
no, g; alto e basso sau modifica Bass, 
g-c" -e", sonata, Quinta sau (mai târ-
ziu) principale, c'-e'-g'-c''-(d'"-e''), şi 
clareta, soprana sau clarino, de la c'' 
(parţial) în sus. Cesare Bendinelli 
(1542-1617) în metoda sa Tutta L'arte 
Della Trombetta (aprox. 1614 [3]) a 
scris instrucţiuni specifice pentru im-
provizare a vocii superioare într-un 
ansamblu de cinci trompete. Din pă-
cate, până la C. Bendinelli nimeni nu 
a lăsat vreun manuscris conţinând pie-
se sau metode de exerciţii, care să 
ajungă până în zilele noastre. Astfel, 
putem doar presupune care a fost ni-
velul trompetiştilor, citând diferite do-
cumente din perioada respectivă.  

În epoca Renaşterii muzica instru-
mentală foloseşte ca model formele 

vocale de compoziţie şi muzica de dans. 

Astfel, în repertoriul trompetistic gă-
sim termeni de saltarello, trotto, estam-

pie, pavane, galliarde, passamezzo, 
saltarello, alemanda, courante, branle. 

În metoda sa „Modo per imparare a 
sonare di tromba” (1638) G. Fantini a 

inclus pentru prima dată piese scurte 
cu caracter diferit care purtau numele 

persoanei căreia se adresa piesa, de 
exemplu: ricercata detta la Torrigia-

ni, baletto detto il Martelli,capriccio 
detto il Visconti, sonata detta del Bar-

digagliarda detta delloStrozzi, e.t.c.  
Perioada Barocului este conside-

rată, pe bună dreptate, Epoca de aur 
în istoria trompetei naturale prezentă 

în creația unor compozitori ca H. Pur-

cell, A. Scarlatti, A. Vivaldi, G. F. Te-
lemann, atingând apogeul în muzica 

lui G. F. Händel și J. S. Bach.  
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Epoca clasicismului nu a fost una 
prolifică pentru instrumentele de ala-
mă (inclusiv trompeta), care și-au pier-
dut importanţa în manifestările publice, 
iar, odată cu aceasta, și instrumentiştii 
pierzând din privilegiile de altădată şi 
fiind adesea marginalizaţi faţă de restul 
colegilor lor. Dacă analizăm simfonii-
le lui Haydn, operele şi simfoniile lui 
Mozart, chiar și partiturile timpurii ale 
lui Beethoven, vedem că alămurile au 
un rol neînsemnat, secundar, de dubla-
re a corului sau a altor grupuri de in-
strumente din orchestră. Necorespun-
derea posibilităților oferite de construc-
ția instrumentelor naturale cu cerinţele 
artistice ale momentului și nici chiar 
măiestria unor interpreți ca G. Fantini, 
C. Bendinelli sau G. Reiche nu asigu-
ră trompetelor un loc în rândul instru-
mentelor soliste decât începând cu ho-
tarul sec. XVIII-XIX, când construcţia 
lor a suferit modificări esenţiale.  

Apariţia trompetei cromatice cu 
cinci clape (Klappentrompette) a lui 
A. Weidinger (1792) a constituit o 
adevărată revoluție, creând premizele 
naşterii repertoriului concertistic deoa-
rece, în sfârșit, a devenit posibilă re-
producerea întregului total cromatic 
fără prea multe dificultăți. „Cu toate 
acestea, chiar şi trompeta lui Weidin-
ger prezenta neajunsuri grave. Deschi-
derea clapelor dăuna rezonanţei in-
strumentului, alterând în mod consi-
derabil sunetul remarcabil al trompe-
tei. Aşadar, trompeta cu clape nu a re-
zistat prea mult” [4]. 

În sec. al XIX-lea s-au efectuat mo-
dificări majore în construcţia trompetei, 
montându-se două tipuri de mecanis-
me complexe, care permiteau interpre-
tarea unei game cromatice pe diapazo-
nul a două octave şi jumătate cu o cali-
tate superioară a sunetului pe toată extin-
derea. Mecanismul rotativ – cilindrul a 
fost brevetat de către J.F Riedl şi J. Kail 

în 1835 la Viena, iar pistonul, care are 
mişcarea pe verticală, de către F. Peri-
net în 1838 la Paris. Odată cu aceste 
îmbunătăţiri trompeta a devenit un in-
strument la care se poate interpreta cu 
ușurință orice și de aceea mult mai soli-
citat în toate formaţiunile muzicale ale 
timpului – orchestra militară, orchestra 
simfonică, diferite grupuri de muzică 
de cameră, dar şi ca instrument solist.  

Inventarea trompetei cromatice 
constituie un imbold pentru diversifica-
re a repertoriului instrumentului. Apar 
primele concerte pentru trompetă şi or-
chestră, semnate de J. Haydn (1799), 
J.N. Hummel (1803) şi J. Neruda, în 
care se relevă dialogul muzical între 
trompeta solistă şi orchestră, punând 
în valoare calităţile noului instrument. 
În 1826 este scrisă prima lucrare solo 
pentru trompetă cromatică în istorie Va-
riationen fur trompette in F de J. Kail.  

Compozitorii sec. al XIX-lea acor-
dă o mare atenţie sonorităţii şi expre-
sivităţii instrumentelor de alamă, în spe-
cial trompetei. Cei mai importanţi com-
pozitori ai vremii au încredinţat trom-
petei sau cornetului fragmente solistice 
importante în creaţiile lor muzicale: 
Berlioz – doua intervenţii solo de cor-
net în Simfonia Fantastică şi în uvertu-
ra Carnavalul roman; Donizetti – solo 
de trompetă din opera Don Pasquale; 
Meyerbeer – semnalele solemne din 
opera Huguenoţii; Wagner – solo de 
trompetă în Amurgul zeilor; P.I. Ciai-
kovski încredinţează trompetei mai 
multe momente solistice importante, in-
tensificând dramatismul în punctele 
culminante din simfoniile IV, V și VI, 
iar cornetului în La (A), mai multe in-
tervenții solo în baletele sale; G. Verdi 
şi M. Musorgski folosesc pe larg ban-
da (fanfară în scenă), astfel îmbogă-
ţind creaţiile lor operistice cu o diver-
sitate de timbruri şi culori, dar şi pla-
sând formaţiile de alamă pe o treaptă 
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superioară, aducându-le în prim plan. 
Trompeta este inclusă și în diverse 
componențe camerale. Drept exemplu 
poate servi Septetul pentru trompetă, 
două viori, violă, violoncel, contrabas și 
pian în Mi bemol major de C. Saint-
Saens compus în anul 1881 pentru so-
cietatea muzicală parisiană Trompete.  

Grație măiestriei interpretative a 
unor instrumentiști, în special a mare-
lui cornetist francez J. B. Arban (1825-
1889), trompeta s-a plasat pe poziţia 
unui instrument solistic la nivelul viorii, 
flautului sau clarinetului, impulsionând 
crearea unui număr mare de lucrări 
pentru cornet sau trompetă solo cu 
acompaniament de pian sau orchestră. 
Unele dintre ele ca Variaţiuni pe tema 
Carnavalului venezian de J. B. Arban, 
Variaţiuni pe teme din Traviata de A. 
Ponchielli, Concertul pentru cornet sau 
trompetă în A și orchestră op.18 de 
O. Bohme, piesele concertante nr. 1 şi 
nr. 2 de V. Brandt ș.a. sunt incluse în 
repertoriul concertistic al trompetiştilor-
solişti și în zilele noastre.  

Confluența dintre sec. al XIX-lea 
şi al XX-lea a fost perioada de conso-
lidare a fabricanţilor de instrumente de 
alamă cromatice: Bach în SUA; Selmer 
în Franța; Besson în Anglia; Scherzer 
şi Bohm&Meinl în Germania; Schagerl 
în Austria şi altele, care, cu ajutorul 
tehnologiei moderne, au reuşit să cree-
ze instrumente de un înalt nivel de per-
formanţă. Vincent Bach, Conn, George 
Benge, Holton, Leblanc, King, care au 
utilizat tehnologii de ultimă oră, astfel 
obţinând un rezultat excelent privind 
calitatea instrumentelor, şi nu în ulti-
mul rând a muştiucelor. În domeniul 
muştiucelor, V. Bach a elaborat o teh-
nologie specială, bazată pe un studiu 
minuţios şi colaborând îndeaproape cu 
instrumentiştii şi profesorii, ca în final 
să clasifice muştiucele într-un sistem 
bine definit, care ia în considerare 

vârsta, nivelul de pregătire, particula-
rităţile fizice ale trompetiştilor, genul 
de muzică în care activează aceştia.  

Calităţile tehnice ale trompetei  
s-au perfecționat în timp odată cu mo-
dificările în construcţia ei, iar instru-
mentiştii au evoluat grație apariţiei di-
feritelor metode tehnice de studiu. Din 
perioada Renaşterii mulţi dintre trompe-
tişti au considerat necesar sistematiza-
rea exerciţiilor zilnice, punând bazele 
studiului tehnic. Renumiţi trompetişti ca 
C. Bendinelli şi G. Fantini, G. Reiche, 
iar mai apoi F. Dauverné, au fost auto-
rii primelor metode de studiu pentru 
trompetă, structurând exerciţiile zilnice 
într-un mod bine organizat, urmărind 
creşterea nivelului de calitate a inter-
pretării. La sfârşitul sec. al XIX-lea şi 
sec. al XX-lea au apărut noi metode de 
studiu tehnic complete, cu exerciţii şi 
recomandări, elaborate de către instru-
mentişti activi şi profesorii de trompe-
tă. Mulţi dintre autorii acestor metode 
s-au servit ca model şi structură pentru 
lucrările lor de geniala Metodă comple-
tă de studiu pentru cornet şi saxhorn 
de J.B. Arban (Paris,1864 [5]), metodă 
care nici în zilele noastre nu şi-a pierdut 
actualitatea şi valoarea. Sec. al XX-lea 
a impus noi exigenţe din punct de ve-
dere tehnic, şi, prin urmare, eminenţi 
instrumentişti şi autori ai diferitelor 
metode de studiu tehnic avansat ca 
Merri Franquin (1848-1934, Franţa), 
Herbert L. Clarke (1867-1945, SUA), 
James Stamp (1904-1985, SUA), Car-
mine Caruso (1904-1987, SUA), Ti-
mofei Dokshitser (1921-2005, URSS), 
Max Sommerhalder (1947, Germania) 
au contribuit la formarea stilului mo-
dern de interpretare la trompetă.  

În sec. al XX-lea repertoriul trom-
petistic se îmbogăţeşte cu lucrări remar-
cabile, precum Legenda de G. Enescu 
(1906), Intrada de A. Honegger (1947), 
Gavotte de Concert de H. Suttermeister 
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(1950) – toate pentru trompeta în Do 
(C) şi pian; Rustiques pentru cornet 
sau trompetă în Si bemol (B) şi pian 
de E. Bozza, (1955) – piese care se 
relevă printr-un limbaj componistic 
complex şi solicită niște modalităţi in-
terpretative deosebite.  

Un compartiment important în 
repertoriul trompetistic îl constituie 
sonatele pentru trompetă şi pian, sem-
nate de P. Hindemith, J. Francaix,    
N. Platonov, B. Martinu, H. Stevens, 
K. Kennan, E. Ewazen ș.a.  

Genul muzical care oferă cele mai 
vaste posibilități de manifestare a măies-
triei interpretative și a gândirii artistice 
a instrumentiștilor este concertul. Spre 
deosebire de alte instrumente, ca de 
exemplu vioara sau pianul, pentru care 
se compun lucrări concertante de circa 
patru sute de ani, trompeta a atras aten-
ţia autorilor de concerte relativ târziu. 
De fapt, despre existența unor instru-
mente performante, cu posibilităţi teh-
nice avansate, dar şi a abordării mo-
derne a studiului tehnic, condiţionând 
apariţia noilor mijloace de expresivita-
te şi modalităţi interpretative necesare 
pentru un dialog la egal cu orchestra, 
putem vorbi doar începând cu secolul 
al XX-lea. Anume pe parcursul sec. al 
XX-lea au apărut cele mai multe lu-
crări concertante de mare valoare pen-
tru trompetă, semnate de așa autori ca 
H. Tomasi, G. Delerue, T. Charlier, 
A. Jolivet (Franța), V. Shciolokov,   
V. Peskin, A. Arutiunian, A. Pahmu-
tova, Gh. Banshikov, A. Ghoedike,  
R. Șcedrin, E. Tamberg, M. Weinberg, 
A. Mulear, G. Otsa, O. Negruţa (țările 
fostei URSS), A. Copland, A. Hovha-
ness, L. Bernstein, K. Kennan, E. Ewa-
zen (SUA), J. Gruner, B. Heiden, H. 
W. Henze (Germania) ș.a.  

În a doua jumătate a sec. al XX-lea 
au apărut o serie de piese pentru trom-
petă solo, ca Postcards de A. Plog, So-

lus de St. Friedman, Sequenza X de L. 
Berio, Episode troisiemme de B. Jolas, 
Eingang und Formel de K. Stockhau-
sen, Tromba Solo de K. Hvoslef, Para-
bles for solo trumpet de V. Persichetti, 
Five bagatelles de R. Shinn, Scherzo 
Sarcastico de V. Beleaev, Homo Lu-
dens V de V. Runchak, Mouvement pour 
un dromadaire egare de G. Almasi 
ș.a., considerate mostre importante în 
repertoriul trompetistic al muzicii mo-
derne, în care autorii folosesc un lim-
baj componistic nou. Aceste piese sunt 
studiate şi interpretate cu diferite oca-
zii, cum ar fi festivaluri de muzică 
modernă sau concerte dedicate creaţiei 
unor autori anume. În procesul didactic 
studierea acestor lucrări este indispen-
sabilă pentru evoluţia tinerilor instru-
mentişti. Printre autori găsim mai puţi-
ne nume de compozitori consacraţi ai 
sec. al XX-lea, majoritatea fiind exce-
lenţi trompetişti sau compozitori care 
au un contact strâns cu interpreţii, fapt 
ce ne vorbeşte despre un interes pur 
profesional faţă de acest gen de mu-
zică. Totuşi, descoperim şi câteva nume 
notorii ca Luciano Berio, Witold Luto-
slawski, Giacinto Scelsy, Karlheinz 
Stockhausen care au îmbogăţit reper-
toriul trompetistic cu lucrări de valoa-
re pentru trompetă solo.  

În România prima lucrare pentru 
trompetă solo apare abia în anul 2013, 
când compozitorul Gabriel Almaşi, la 
comanda Asociaţiei Romanian Brass So-
ciety, special pentru a IV-a ediţie a Con-
cursului Internaţional de Alămuri din 
Timişoara compune piesa Mouvement 
pour un dromadaire egare. Hommage 
a Luciano Berio, interpretată în pre-
mieră la Chișinău de subsemnatul. 

Deşi autorii lucrărilor pentru trom-
petă solo provin din diverse ţări şi apar-
ţin unor şcoli de compoziţie cu tradiţii 
diferite, toate piesele reunesc anumite 
caracteristici, printre care menționăm:  
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a) folosirea mijloacelor de expresie 

moderne, 

b) notaţie specifică,  

c) diferenţa deosebit de pronunțată a 

nuanţelor dinamice în fraze scurte,  

d) solicitarea maximă a rezistentei 

fizice a interpretului şi alte mijloace 

specifice. 

Apariţia lucrărilor de acest gen a 

fost determinată de dorinţa compozito-

rilor de a experimenta noi modalităţi de 

sonoritate şi procedee de interpretare cu 

un instrument care cucereşte tot mai 

mult spaţiu în zona muzicii moderne.  

Din a doua jumătate a sec. al XX-

lea tehnica de interpretare la trompetă 

a evoluat spectaculos, datorită apariţiei 

diferitelor metode avansate de studiu 

tehnic, bazate pe perfecționarea conti-

nuă a tehnicii interpretative a instru-

mentistului, pe acumularea și însușirea 

materialului didactic (studii şi piese 

care includ modalităţi interpretative şi 

mijloace de expresie noi), pe moderni-

zarea construcției instrumentelor. Re-

pertoriul modern pentru trompetă fără 

acompaniament este cel care a ridicat 

indicele de dificultate în tehnica inter-

pretării şi a dezvoltat considerabil abili-

tăţile tehnice ale trompetiştilor. Se poa-

te spune că s-a născut un stil nou de 

interpretare, bazat pe originalitatea mo-

dalităţilor şi mijloacelor interpretative. 

Această evoluţie a avut un impact pu-

ternic şi în schimbarea sonorităţii ală-

murilor în orchestrele moderne. În or-

chestrele mari din ţările occidentale 

putem auzi intervenţiile grupurilor de 

alămuri care se deosebesc printr-o ca-

litate excelentă a tonului şi printr-un 

echilibru sonor excelent, nemaivorbind 

de ansamblu şi controlul dinamicii. 

Armonizându-se perfect cu vocea 

umană și cu alte instrumente muzicale, 

având o rezonanță vibrantă, un sunet 

strălucitor care răzbate și umple orice 

spațiu, dar și un inepuizabil potențial 

liric trompeta este o componentă in-

dispensabilă a vieții muzicale fiind pe 

larg utilizată în toate genurile de mu-

zică (simfonică, camerală, de fanfară, 

folclorică, de jazz etc.) și ca instrument 

solistic, și în cele mai diferite com-

ponențe instrumentale și orchestrale. 

Marii trompetiști ai sec. al XX-lea 

– al XXI-lea Maurice André, Arman-

do Ghitalla, Timofei Dokșițer, Adolph 

Herseth, Allen Vizzutti, Maurice 

Murphy, Hakan Hardenberger, Tine 

Thing Helseth, Gheorghii Orvid, 

Rafael Méndez, Sergei Nakariakov, 

Philip Smith, William Vacchiano, 

Louis Amstrong, King Oliver, Dizzie 

Gillespie, Miles Davis și-au adus 

contribuția la desăvârșirea artei inter-

pretative la acest instrument, descope-

rind noi posibilități, inventând noi 

mijloace de expresie, oferind, astfel 

compozitorilor noi perspective de 

explorare a universului sonor. 
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