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1. Функціонування амбушура
Слово “амбушур” походить від французького слова “буш”, що 

означає “рот”. Мундштук духового інструмента французи також нази-
вають “амбушур”. Ми будемо розглядати тільки те значення, яке нада-
ється цьому слову в англійській мові і має відношення до рота.

Амбушур трубача можна однозначно визначити такою комбінаці-
єю: рот, губи, підборіддя і м’язи щік, напружені й згруповані певним 
чином. При цьому дихання є тією силою, що змушує передавач (губи) 
діяти в зіткненні з мундштуком, а утворений стовп повітря вібрує від-
повідно до завданої і підтримуваної диханням динаміки, тривалості, 
характеру звука, його регістрового призначення і т. д. Дане визначення 
здається досить простим, і такого стану досягти також неважко, але 
головне зрозуміти, якої мети ми прагнемо досягти при такому поло-
женні різних м’язів.

Головне те, що м’язам доводиться міняти силу напруги і форму 
так, щоб цього було досить для досягнення діапазону обсягом у 3 або 
4 октави й програвання приблизно 36–48 різних нот. Причому всі ці 
ноти повинні не тільки правильно відтворюватися, але й бути гарної 
якості. Разом із цими основними вимогами передбачається, що амбу-
шур буде досить гнучким, щоб можна було легко й швидко “стрибну-
ти” з однієї октави в іншу.

Але й це ще не все! Від амбушура потрібно також, щоб у сполучен-
ні з диханням усе зазначене виконувалося на різних динамічних рів-
нях, починаючи від дуже м’якого pianissimo до потужного fortissimo.

Коли ви зрозумієте, що ці порівняно маленькі м’язи повинні мати 
силу й витримку, якої мусить вистачити на кілька годин у день, ви по-
чнете відчувати повагу до того, що спочатку виглядало як  просте зби-
рання і групування м’язів.
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Хоча повний, всеосяжний амбушур – дуже складний, він завжди 
є лише об’єднанням багатьох окремих простих м’язових зусиль, 
але коли це розуміння втілюється в дію, звичайно поступово, крок 
за кроком, то ці зусилля можуть виявлятися у відмінному амбушурі. 
Для музиканта, що грає на трубі, губи виконують багато в чому таку 
ж роль, як очеретяна тростина у гобоїста й фаготиста, тобто є джере-
лом вібрації, яка потім підсилюється й спрямовується за допомогою 
інструмента. Оскільки від частоти (висоти) цієї вібрації залежить ви-
сота ноти, то неважко зрозуміти, що першою вимогою для гарного ам-
бушура є здатність змінювати частоту (висоту) цієї вібрації в діапазоні 
від найвищої до найнижчої ноти, які властиві інструменту. Вібрація 
губ виникає тоді, коли потік повітря проходить через напружені губи; 
до речі, різний ступінь напруги значною мірою визначає висоту звука 
(ноти); а варіювання сили звука від голосного до м’якого є функцією 
тільки повітряного потоку. Ці функції взаємозалежні й взаємодіючі, 
що й підтверджується якістю звучання інструмента за умови більш-
менш успішного поєднання напруги губ і сили повітряного потоку. 
Істотною особливістю губ, про яку часто забувають, є необхідність 
щільного контакту їх з мундштуком так, щоб струмінь повітря був гер-
метично запечатаний або повністю позбавлений від випускання пові-
тря в тім місці, де губи стикаються з інструментом. Щодо цього губи 
повинні виступати не тільки в ролі “охоплювача” але й “очищувача”. 
Звук повітря, що просочується, свідчить про неправильне положення 
амбушура при контакті губ з інструментом. Після правильного оволо-
дівання музикантом амбушура в усіх аспектах, проблема “прикладен-
ня” до мундштука вирішується автоматично.

Дослідження, зі студентами, різних способів, за допомогою яких 
губи, зуби, язик, струмінь повітря, розумовий стан поєднуються і вза-
ємодіють для утворення амбушура – цього чудового виконавського 
апарата трубача, – дає нам такі пізнання:

По-перше – студент вирішує, під яким кутом і в якій послідовнос-
ті створювати саме такий амбушур, при якому звуковидобування мож-
ливе в цілому.

По-друге – студент замислюється над тим, що саме потрібно зро-
бити, щоб звук сформувався і був чистим та стійким.
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По-третє – розуміння того, як вібрують губи, а також ступінь  
їх спрямованості й сили видиху.

Такий напрямок на початку навчання буде набагато ефективнішим,  
ніж просто примітивна порада: “піднесіть трубу до губ і дуйте”.

 Варто мати всього два найпростіших предмети для лабораторно-
го (якщо це можна так назвати) дослідження в справі удосконалення 
амбушура. Це маленьке дзеркальце і якась подоба полів мундштука 
(кільце), бажано з невеликою ручкою, що грало б роль власне мун-
дштука. Дзеркальце дає можливість візуального контролю положення 
губ, щік тощо. Кільце ж допоможе вивчити раціональність розміщен-
ня полів мундштука на губах.

Як діє нижня щелепа

Якщо уявити собі амбушур як механічне пристосування, чим він, 
власне кажучи, і є, варто обговорити детально кожен аспект його 
функціонування. Одним із найважливіших аспектів є напрямок і сила 
повітряного потоку.

Сконструюємо подумки “звукову машину”. Візь мемо балон зі 
стисненим повітрям, пропустимо повітряний струмінь через вигну-
ту трубочку (за умови, що вигини не повинні бути різкими, а якомога 
плавнішими). Направимо його через гумові ріжки, а потім, у тому міс-
ці, де повітря входить у мундштук труби, різко відхилимо вниз стру-
мінь повітря під гострим кутом, у тому напрямку, який був за мить до 
цього. Ми одержимо приклад 50 % усіх проблем, пов’язаних з амбу-
шуром, які виникають у результаті нелогічного направлення струменя 
повітря.

Переконаємося на власному досвіді: студент сумлінно подає по-
вітря прямо із глибини легенів, пропускає його через відкрите горло 
і потім (начебто це принесе користь), у момент надходження струме-
ня повітря в інструмент, різко відхиляє його губами так, щоб струмінь 
повітря йшов прямо вниз до підборіддя у напрямку підлоги.

Якщо ви будете користуватися дзеркальцем і кільцем для само-
контролю, то вільною рукою відчуєте струмінь повітря. Ви зможете 
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помітити, чи йде повітряний потік прямо вперед, чи відхиляється вниз 
до підборіддя.

Якщо виявиться, що струмінь повітря відхиляється до підборіддя, 
хоча кільце ви тримаєте нормально, то в цьому відхиленні майже за-
вжди винна нижня щелепа.

Потрібно досягати того, щоб верхня й нижня губи знаходилися 
чітко одна навпроти іншої, щоб вони змикалися, але в жодному разі 
не заходили одна на іншу (найчастіше нижня заходить під верхню). 
Твердість і міцне положення губ забезпечується верхніми та нижніми 
передніми зубами. Тому, щоб губи змикалися, а не насувалися одна на 
одну, передні верхні й нижні зуби також повинні перебувати точно на 
одній лінії. Оскільки верхня щелепа нерухома, то завданням нижньої 
щелепи і є саме вирівнювання цієї лінії. (Рис.1)

У більшості студентів природною позицією нижньої щелепи є 
стан,  коли вона трохи відсунута назад і нижні передні зуби перебу-
вають за верхніми передніми, але при цьому поверхні верхніх і ниж-
ніх кутніх зубів стикаються. Більшість часу ми тримаємо наші ще-
лепи в такому положенні й схильні вважати, що це і є природне по-
ложення. Але є й інша позиція нижньої щелепи, яку ми не так часто 

Рис. 1

НЕПРАВИЛЬНО
Нижня щелепа відведена назад. 
Нижні передні зуби недостатньо 
висунуті вперед відносно верхніх.

ПРАВИЛЬНО
Нижня щелепа висунута вперед 
і нижні та верхні зуби зімкнені.

верхня губа

нижня губа

верхні передні 
зуби

нижні передні 
зуби

струмінь 
повітря
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використовуємо, але також повинні вважати природною. Хоча При-
рода нагородила нас можливістю так висувати нижню щелепу, щоб 
передні зуби зімкнулися для кусання їжі, спочатку ми висуваємо ще-
лепу вперед, відкушуючи їжу, а потім щелепа відходить назад, кутні 
зуби змикаються, щоб пережовувати їжу. Простий приклад, наведений 
вище, ще раз підкреслює доречність обох положень щелеп, хоча ба-
гато студентів вважають висування щелепи вперед чимось смішним 
і неприродним.

Проте це положення висунутої вперед щелепи не тільки при-
родно нормальне, але й абсолютно необхідне. Насамперед для 
того, щоб повіт ряний потік, спрямований прямо й безпосередньо 
в інструмент, допомагав видобувати таким чином гарний, багатий 
і вільний звук.

Якщо все це підсумувати, то можна сказати, що потік повітря по-
винен проходити по прямій лінії через рот, губи й нарешті через трубу. 
Природний спосіб, за допомогою якого цього можна досягти, – це по-
ставити в одну лінію передні зуби і губи шляхом висування нижньої 
щелепи. Саме в потрібній мірі – не більше і не менше. Як це визна-
чити? Дивіться в дзеркало і запам’ятовуйте, в якому положенні пере-
буває щелепа, коли ріжучі краї передніх верхніх і нижніх зубів схо-
дяться. Визначивши положення щелепи, розімкніть зуби, опустивши 
щелепу на три мм або більше. Будьте уважні й не дозволяйте щелепі 
зрушуватися убік, коли ви опускаєте її донизу. Для виконавця, який не 
звик до висування щелепи, це відчуття спочатку не дуже приємне, але 
згодом незвичність пройде і з’явиться впевненість і розкутість. Якщо 
ви будете регулярно та ретельно тренуватися, через декілька днів від-
чуєте себе цілком комфортно.

Кут нахилу мундштука

Коли ви тільки починаєте практикувати висування щелепи – по-
трібно пам’ятати ще про одну зміну: більшість музикантів, на-
вчившись грати з відсунутою назад щелепою, зуміли також ком-
пенсувати таку позицію завдяки нахилу мундштука та інструмента 
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вниз – приблизно на такий же кут, на якому тримається кларнет. Ро-
биться це інстинктивно для зрівноважування тиску на верхню і ниж-
ню губу, що, звичайно, не можна назвати правильним через те, що 
щелепа відсунута назад. Тому коли щелепа висунута вперед, що й ре-
комендується, необхідно змінити кут інструмента таким чином, щоб 
мундштук займав горизонтальну позицію.

Міру цього “горизонтального поліпшення” потрібно добре проду-
мати для того, щоб тиск мундштука точно й рівномірно розподілявся 
на обидві губи. Коли висування щелепи і зміна кута нахилу мундшту-
ка будуть добре і правильно засвоєні, тоді ще одна серйоз на помилка 
багатьох виконавців буде безболісно й благополучно усунута. Відсу-
нута назад нижня щелепа й нахилений вниз мундштук часто є при-
чиною того, що мундштук “скаче” або сковзає вгору, оскільки тиск 
мундштука припадає на верхню губу. Виникає дуже шкідливий ефект, 
у результаті якого верхня губа все більше й більше втягується в мун-
дштук, а нижня – все менше й менше у міру того, як музикант програє 
весь діапазон інструмента. Будь-який трубач збільшує силу тиску з ру-
хом мелодії вгору. Тому майже неможливо уникнути цього шкідливого 
ефекту, якщо музикант продовжує грати з нахиленим вниз мундшту-
ком і відсунутою назад нижньою щелепою.

На рисунку 2 чітко зображено, чому так відбувається. На лівій 
стороні, де написано “неправильно”, можна бачити, як напрямок 
тиску мундштука йде під похилим кутом до плоскої й слизької по-
верхні передніх зубів, і будь-яке збільшення або зменшення тиску 
мундштука призводить  до того, що губи й мундштук ковзають по 
перед ніх зубах. Здоровий глузд підказує нам, що це небажана побіч-
на дія. А тепер порівняємо це з малюнком, підписаним “правильно”.  
У даному випадку, незалежно від того, маленький чи великий тиск за-
стосовується, і незалежно від того, як різко цей тиск варіюється, – сам 
факт того, що тиск мундштука йде під правильним кутом до поверхні 
передніх зубів, вже усуває будь-яку можливість для мундштука “ман-
друвати” вгору або вниз.

Таким чином, висновок буде наступний: ми виявляємо, що кут по-
ложення мундштука відносно губ є критично важливим, виходячи із 
трьох положень:
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• перше – внутрішній стовбур мундштука повинен бути націлений 
у тому ж напрямку, що й повітряний струмінь, який виходить із 
губ (іншими словами, губи повинні спрямовувати повітря в тому 
напрямку, де знаходиться отвір мундштука);

• друге – для правильного кута нахилу мундштука до губ необхід-
но розподілити рівномірно тиск на обидві губи, що дуже важли-
во для стабільної чистоти тону;

• третє – мундштук, поставлений під правильним кутом до зубів 
і до губ, не буде ковзати вгору або вниз під час гри в різних регіс-
трах.

Для визначення правильного кута нахилу мундштука можуть бути 
корисні два спостереження:

1. Наполегливо прагніть того, щоб правильно розподіляти тиск 
між верхньою і нижньою губою. Цього не так легко досягти музикан-
тові, який протягом довгого часу давав тиск на одну губу більше, ніж 
на іншу, і в результаті одна губа стала твердішою, а друга – навпаки, 
м’якшою.

Рис. 2

НЕПРАВИЛЬНО
1. Неоднаковий тиск мундштука на 

верхню й нижню губу.
2. Відхилення повітряного струменя 

під кутом вниз щодо мундштука.
3. Тиск мундштука спрямовано назад 

під кутом відносно поверхні зубів.

ПРАВИЛЬНО
1. Рівномірний тиск мундштука на 

верхню й нижню губи.
2. Повітряний струмінь спрямований 

у центр мундштука.
3. Тиск спрямований під прямим 

кутом відносно поверхні зубів.
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