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УВОД  

 Вече са изминали 180 години от появата на саксофона. С тече-

ние на времето приложението му става все по-обширно и музикал-

ните творби, които се създават, са по-разнообразни и това поражда 

появата на различни стилове в музиката. Поради модерния си вън-

шен вид, неповторимия звук, разнообразните методи на изпълнение 

и силно въздействащата си привлекателност, в последните години 

саксофонът е все по-предпочитан музикален инструмент. Тъй като 

икономиката на Китай се развива все по-бързо, изискванията към 

материалното ниво на живот са все по-високи, а разходите за духов-

ност и култура се повишават, все повече семейства започват да на-

сочват децата си към изучаването на изкуство. В тази ситуация пре-

подаването на саксофон също се развива все по-бързо, включително 

във висшето образование и сред по-широките кръгове на общество-

то. По тази причина е нужно да бъдат открити теоретичните знания 

и практическите техники, които съответстват и подхождат на това 

темпо.  

 Актуалността на темата на дисертационния труд е свързана с 

това, че в Китай все още липсва задълбочено познаване на саксофо-

на. В последните шест години авторът е трупал опит и специализи-

рани знания в България, които биха могли да допринесат за обогатя-

ването на знанието в Китай. В същото време трудът представя ки-

тайската национална музика, което допринася за изучаването на ки-

тайската музика и култура в България.  

         Тематиката е свързана с начините на изпълнение на различни 

стилове, както и с развитието и разпространението на саксофона в 

Китай.  

 Основна теза на дисертацията на първо място е, че упражнени-
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ята на базовите умения е от най-голяма важност за изпълнителя на 

саксофон. Следващата важна теза на автора е, че при анализа и 

обяснението на музика от различни стилове, изпълнявана на саксо-

фон, начинът на артикулация трябва да е различен. Не на последно 

място, трудът обръща внимание на проблемите в обучението на сак-

софон в Китай и това, че неговото разпространение и развитие в Ки-

тай следва да бъде по-добре обосновано научно и систематизирано.  

 Целта на настоящия труд е да допринесе за това изпълнителите 

да могат по-лесно да овладяват повече технически особености в 

произведения  от различни стилове.  

 Обект на настоящият дисертационен труд са начините на зву-

коизвличане на саксофона при различните стилове, като се поставя 

особен акцент върху стила на традиционната китайска музика.   

 Посредством продължителен подбор и изучаване на материали, 

изследване, систематизиране и емпиричен опит и анализ на произве-

денията на различни изпълнители (по отношение на начин и техники 

на изпълнение) авторът обобщава особеностите на техния стил и 

трудностите при техниката и извежда по-успешни и точни начини на 

изпълнение. Част от задачите също така се състои в обобщаването 

на по-добри методи на преподаване, с които да бъде даден стимул на 

равномерното развитие на изпълненията и преподаването на саксо-

фон, с което образованието в бъдеще да бъде по-систематизирано. 

 Методологията на първо място включва планиране, система-

тично събиране на налични източници относно съвременната ситуа-

ция и историческата обстановка, за да може да се добие подробна и 

систематизирана представа за част от явленията. Голям брой мате-

риали са анализирани, синтезирани, сравнени и обобщени, с което е 

изведена основната информация в дисертацията.  Освен това, е из-

ползван методът на наблюдението – наблюдавани са проблемите на 
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околните изпълнители на саксофон, като са обобщени някои по-

подходящи начини на изпълнение. На трето място е използван лите-

ратурен метод на изследване. Чрез изследване на литературата по 

този въпрос са събрани част от материалите и по този начин са под-

брани и овладяни правилните методи на изследване на проблема. На 

последно място е направено обобщение на опита, като по отношение 

на проблема са проведени обобщение и анализ.  

 Практическото значение на дисертационния труд се изразява 

в това, че обектът е тясно свързан с по-голямата част на изпълните-

лите. Работата може да бъде използвана при преподаването на сак-

софон в Китай, така че десетките хиляди обучаващи се да разберат 

многообразието на инструмента. Изложението и допълнителното 

обобщение на методите и техниките на изпълнение, прилагани при 

различни стилове, могат да допринесат за постигането на по-голяма 

яснота и улеснение в обучението в бъдеще и за подобряването на 

методологията на преподаването в Китай, като я направи по-добре 

теоретически обоснована и систематизирана.  

 Основните приноси на настоящия дисертационен труд са в об-

ластта на преподаването на саксофона, особено в съответствие със 

ситуацията в Китай. Във връзка с това, той прави описание и обоб-

щение на методи и техники за изпълнение, използвани в различните 

стилове музика. Същевременно се фокусира върху обяснението на 

тези техники по по-систематизиран начин, за да бъде предоставия 

методология в преподаването на саксофон в Китай. Сравнени са 

особеностите в стиловете и начините на изпълнение на саксофон и 

на тази база авторът предлага стандартизация, която да бъде използ-

вана от саксофонистите в реалното изпълнение. Не на последно мяс-

то, трудът представя особеностите на произведения от китайската 
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народна музика и нови термини от тях, което служи за инструмент 

на опознаването на тази сфера в България.  

  Дисертационният труд се състои от седем глави. Първата 

представя накратко особеностите и развитието на саксофона.  

 Втора глава анализира важността на базовите упражнения на 

саксофон. Много ученици, студенти и любители не изпълняват дос-

татъчно добре тези упражнения, което при напредване в нивото води 

до много по-големи трудности, които попречват на усъвършенства-

нето и ученето. Това е доказателство, че научно обоснованите и 

ефективни базови упражнения са изключително важни.  

 В трета глава е представен анализ на няколко класически про-

изведения и се обобщават техниките на изпълнение, музикалният 

стил, трудностите в техниката, особеностите на тембъра и др. Ос-

новните изисквания за изпълнението на класическата музика включ-

ват лекото преминаване между тоновете, предаването на емоцията 

на мелодията и създаването на чувство в мелодическата последова-

телност. Освен това, изпълнителят в определена степен трябва да 

притежава умения за анализ на произведението, както и да анализи-

ра от професионална гледна точка структурата на музикалната фор-

ма, ладовете и тоналността, особеностите на акордите и др. Само по 

този начин произведенията могат да бъдат изпълнени красиво.  

 В четвърта глава са представени особеностите на произведе-

нията от китайската народна музика в изпълнението на саксофона и 

влиянието, което те оказват. Обект на изследване са произведения за 

саксофон в традиционен китайски стил, които са събрани, система-

тизирани и класифицирани. Разяснени са историята на написването 

и творческите прийоми на оригиналното произведение, а също така 

и особеностите в стила на някои аранжирани наново мелодии. Нап-

равена е съпоставка на разликите между аранжимента и оригинала. 
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Посредством приведени примери е направен анализ често използва-

ните техники при изпълнението на саксофон на произведения от ки-

тайската народна музика и на особените начини на изразяване на 

емоциите.  

 Пета глава основно представя джаз изпълнението и анализира 

артикулацията в джаза. Комбинирани са две джаз песни и е направе-

но изследване на начините на артикулация в джаза, на базата на кое-

то са изведени заключения и предложения за начините на култиви-

ране на добра артикулация в джаза. Предоставя справка за учащите 

се, с която да могат да подобрят джаз изпълненията си.  

 Шеста глава се фокусира върху техниките за изпълнение на 

извънгрифови тонове, като за тази цел съчетава исторически мате-

риали и личния опит на автора. Предоставено е систематизирано 

обяснение и обобщение на принципите на звукоизвличането, поста-

новката на устата и дишането и упражненията на обертоновете. 

Предложени са начини за изпълнението на извънгрифови тонове в 

музикални произведения. Всичко това предоставя теоретична подк-

репа, както и практически аргументи за техническото развитие в из-

пълненията на саксофон и тяхното разпространение.  

 Седма глава представя разпространението и развитието на сак-

софона в Китай. Първо е направен анализ на развитието на препода-

ването на саксофон в страната, като за тази цел са разгледани раз-

лични групи, които изучават саксофон в Китай, след подбор на съ-

ответни данни. Базирайки се на тях, авторът анализира недостатъци-

те, които възникват в образователните системи при професионалис-

тите и любителите, които изучават саксофон, и предоставя начини за 

разрешаване на проблемите и в двете области.  

ГЛАВА ПЪРВА – Основни упражнения при саксофона 
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1.1. История и развитие на саксофона 

 През 1840 година известният белгийски майстор на музикални 

инструменти Адолф Сакс проектира и изобретява саксофона. Този 

инструмент е по-особен, защото съдържа качествата както на медни-

те, така и на дървените духови инструменти. Въпреки първоначал-

ните възражения срещу саксофона, фактите доказват предимството 

на инструмента и патентоването му през 1846 година потвърждава 

това. В течение на непрекъснатото си развитие саксофонът се прев-

ръща в изобретение, с което белгийците се гордеят.  

 Саксофонът е дървен духов инструмент, но притежава особе-

ности и на меден духов инструмент. Тръбата е изработена от мед и 

други сплави и затова той има характеристиките на меден духов ин-

струмент.  

 Принципът на звукоизвличането на саксофона е подобен като 

този на кларинета, който също има бамбуков мундщук. Звукът, кой-

то се издава, е предизвикан от трептенето на бамбуковия платък. 

Поради това саксофонът спада и към дървените духови инструмен-

ти. “От гледна точка на диапазона и силата на звука, който се издава, 

саксофонът не отстъпва по останалите медни духови инструменти. 

От гледна точка на качеството на звука, той не само показва предим-

ствата си като дървен духов инструмент, но и се смесва с уникалната 

яркост на метала, за да стане още по-гъвкав. От гледна точка на 

структурата, саксофонът е съставен от клапанната системата на 

Бьом и това прави механичната му система по- закономерна, а час-

тите му – по-гъвкави. По отношение на външен вид, повечето сак-

софони имат формата на лула и това прави инструмента по-

специален и модерен. Поради това трудността и особеностите при 

саксофона не са по-малки в сравнение с кларинета и флейтата. В 

същото време неговото уникално място проличава още по-ясно при 
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тембъра и при предухване. Като цяло, саксофонът е предпочитан 

сред всички музикални инструменти именно поради специалната 

структура и ефекта на звука”1. 

 До днес саксофонът се е развивал приблизително два века. През 

това време стиловете и жанровете в изпълнението на саксофон ста-

ват по-разнообразни. Проявата им е не само резултат от теоретичния 

опит на саксофонистите, а е също и неизбежен резултат от развитие-

то на музиката.  

1.2. Постановка на устата 

 Правилната постановка на устата при свиреното на саксофон е 

важна основа за изпълнението на музикалния инструмент. Много 

начинаещи саксофонисти пренебрагват това и не обръщат достатъч-

но внимание на тази основна практика. Ролята на правилната поста-

новката на устата е да се свържат в едно тялото на изпълнителя и 

самият инструмент. Това помага на въздуха да се движи гладко в 

тръбата и по този начин тя да издаде звука. Много учащи се смятат, 

че могат да свирят на саксофон и че дори понякога достигат правил-

ния тембър, но след това изведнъж установяват, че не могат да дос-

тигнат ниските тонове, а средният регистър не е стабилен. При опит 

да бъде изсвирен висок тон се появява изкривяване на звука и други 

проблеми. За голяма част от тях е загадка как международни майс-

тори успяват да изсвирят стабилен и добър тембър, въпреки че уст-

ната постановка да е по-различна и особена. Нека разгледаме нак-

ратко някои проблеми при постановката на устата и упражненията 

за техника, която трябва да бъде усвоена.  

 
1
 Ingham, Richard. Saxophone. Beijing: People’s Music Publishing House, 2007, p 18.  
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 1.2.1. Постановката на устата при класическо изпълнение 

 При класическото изпълнение е нужно първо да намерим огле-

дало и да се упражняваме пред него. По този начин изпълнителят 

може да следи дали използва правилната техника и при грешки да се 

коригира. Постановката на устата при изпълнението на класическия 

саксофон е подобна на тази при кларинета. При неправилна поста-

новка е възможно да се нарани долната устна и да се стигне до ин-

фекция. Ако дълго време е използвана неправилната техника, тя до-

ри може да предизвика изкривяване на зъбите. Затова е нужно да 

внимаваме каква е постановката на устата.  

 В началото, по време на упражненията на постановката на уста-

та, трябва да бъде обърнато внимание на следните проблеми: 

 (1) Не трябва да се избързва с практиката. Упражняващият се 

трябва лека полека да открива позицията и усещането на устните и 

мускулите, участващи във формирането на постановката. Също 

трябва да усеща как звучи темброво, създавайки си правилна кон-

цепция; 

 (2) Мундщукът и долната устна в никакъв случай не бива да бъ-

дат захапвани силно с долните зъби. Това е често срещана грешка. 

Много саксофонисти захапват мундщука и оставят вдлъбнатина. 

Също така, долните зъби могат да наранят долната устна и дори да я 

разкървавят. При такава постановка при изпълнението на класичес-

ки саксофон се губи силата на звука, стабилността и пълнотата му; 

 (3) Дишането не бива да е единствено през носа, а също така 

през ъгълчетата на устата, заедно с носа, защото при изпълнението 

на саксофон е нужно голямо количество въздух и бързото му поема-

не и издишване. Ако се вдишва единствено през носа, е възможно да 

не бъде достигнато идеалното състояние, и затова е необходимо да 

се диша и през носа, и през ъгълчетата на устата. По време на уп-
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ражнение и двете устни не трябва да се отделят от мундщука. Вдиш-

ването се случва чрез отварянето и затварянето на ъгълчетата на ус-

тата. По този начин дишането няма да попречи на формата на устата 

при следващия дъх и само така тембърът на звука може да се под-

държа без промяна. На по-късен етап изпълнителят ще може спо-

койно да се справи със сменянето на въздуха при мелодии с по-бърз 

ритъм и няма да се безпокои, че няма да му стигне въздухът.  

 (4) Всеки има различна челюстна структура, което води до раз-

лики при избора на мундщук. Затова ъгълът на захапване на мунд-

щука също не е напълно еднакъв. Първоначално трябва да се намери 

най-подходящата вибрационна точка. Първо трябва да се започне от 

долния край мундщука с малко въздух и лека полека позицията на 

устните да се измести към началото (върха) на мундщука. От тази 

точка може да бъде поет повече въздух и да се направи тест, а след 

това позицията да се премести към долния край и да се направи про-

ба. След това може устните да обгърнат по-горната част на мунд-

щука. Така е възможно устните да се придвижват и към крайната 

част на мундщука. Музикантът задължително трябва да се вслушва в 

разликата на звука при различната постановка на устата, като по то-

зи начин може да бъде открита подходяща точка за звукоизвличане-

то и да бъде фиксирана позицитията на устните върху мундщука. 

Авторът смята, че е разумно тази точка да е до 1/3 от върха на мун-

дщука от към края на наклона. Ъгълът между тръбата и тялото тряб-

ва да е между 70 и 90 градуса. Поемането на трърде много или твър-

де малко въздух, както и размерът на въпросния ъгъл могат да пов-

лияят на гладкото поемане на въздуха и на вибрацията на мундщука, 

като от това зависи и тембърът; 

 (5) В началото е нормално мускулите на устата да се преуморя-

ват. При чувствителност и изтръпване и дори болка, трябва да бъде 
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направена почивка, по време на която устните не трябва да бъдат 

прехапвани или масажирани с ръце, в противен случай устните се 

пълнят с кръв твърде бързо и е възможно да настъпят неврологични 

увреждания. Ако това се случи, по време на последвалото упражне-

ние е възможно учащият се да загуби предишното усещане от прак-

тиката; 

 (6) Изисква се упражненията да са разделени. В началото може 

да се отделя една минута, след това времето да се увеличава бавно и 

заедно с подобряването на нивото на контрол постепенно да се 

удължава и времето за упражнения, докато музикантът се научи 

свободно да контролира постановката на устата; 

 

1.2.2.  Постановката на устата в джаз музиката 

 Практикуването на постановката на устата при джаза не е стро-

го определено, а тя е различна. Изискването е устата да е отпусната. 

Важното е устата да може да издържи и да не се напряга при дъл-

готрайни изпълнения. Постановката на устата при джаз изпълнение-

то зависи от човека. Всеки използва различна техника, но това пре-

дизвиква и различен тембър. Например известните саксофонисти 

като Чарли Паркър, Лестър Йънг и Сони Ролинс имат много специ-

фична устна постановка, когато свирят. Независимо от разликата на 
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звука, хората все пак харесват техните изпълнения. Докато в класи-

ческото изпълнение това не се приема, то в джаз музиката е напълно 

естествено. 

2.3. Упражнение на дишането и ритъма 

 1.3.1. Дишане при изпълнение - приложение 

 Начинът, по който се диша, е основно умение за всички изпъл-

нители на духови инструменти. Звукоизвличането на саксофона е 

предизвикано от въздуха, който е издишван. Той вибрира в мунд-

щука, което води до вибрация и във въздушната колона на инстру-

мента. Това е основата за издаването на звука. Поради тази причина 

начинът на дишането определя качеството на тембъра. За да е на-

пълно ефективно, е нужно да се използват едновременно диафраг-

мата и гръдният кош. При вдишването тялото трябва да е отпуснато, 

диафрагмата потъва надолу, коремът се разширява навън към кръс-

та. Приложната сила на въздуха попада на кръста. Центърът на опо-

рата е кръстът. При издишване въздухът се контролира чрез силата 

на разширяване на корема. В целия процес на вдишването посоката 

на движенията на тялото трябва да е надолу, без да се повдигат ра-

менете, да се прегърбва тялото или да се стяга гърлото. В противен 

случай това би повлияло на качеството на издвишането, да се пови-

ши напрежението на тялото и дъхът да бъде оставен извън контрол, 

което причинява недостиг на въздух при вдишване.  

 При издишане въздухът трябва да се изтласка от натиска на ко-

ремния мускул. Обемът на въздуха се контролира от приложната 

точка на силата на корема. Само така въдухът, който изпълнителят 

издиша, има стабилност, енергичност, свобода на контрола (прилича 

на контрола на хвърчило – може да бъде го издърпано по всяко вре-

ме). Освен това, по време на дишането трябва да се гарантира, че 
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тялото от гърлото до диафрагмата е напълно отпуснато до такава 

степен, че да бъде забвавено съществуването му. Това гарантира 

гладкия и естествен поток на въздуха.  

1.3.1.1. Начини на дишане 

 И при класическото, и при поп и джаз изпълението със саксо-

фон, коремът се издува навън и при вдишване, и при издишане. При 

издишане въздухът се избутва надолу, а не нагоре. Според китайска-

та медицина на това място се намира т.нар. дантиен (“център на 

енергията”, която се намира в долната част на корема, на около 9-10 

см. под пъпа, където се намира мястото на зараждане на „жизнената 

сила”). В традиционните китайски философски възгледи въздухът 

няма форма, но силата му е невероятна и невъобразима. Неуязви-

мостта на китайските майстори на цигун идва именно от този прин-

цип. Ако силата на дантиен се прилага по правилния начин, цирку-

лацията на кислород се увеличава и това има благобриятно влияние 

на тялото и здравето. Като цяло няма разлика в капацитета на белите 

дробове, по тази причина основният фактор се заключава в това как 

изпълнителят контролира и използва техниката си. 

 Според изследванията на експерти от различни области на нау-

ката съществуват три начина на дишане: 

А) Дишане през гръдната кухина.  

Б) Дишане през коремната кухина. 

В) Комбинирано дишане през гръдната и коремната кухина. 

1.3.1.2. Дишане 

 Без значение дали се изпълняват дълги тонове, етюди или пес-

ни, винаги съществува проблем със смяната на въздуха. Под „смяна 

на въздуха” се има предвид вдишването в процеса на изпълнение на 

музиката. Най-често се среща при класическото изпълнение на сак-
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софона. 

а) Необходимо е предварително да се открият естествените паузи в 

музикалните фрази, строфи или композиции, за да се определят мес-

тата на смяна на въздуха.  

б) Прилага се бързо вдишване, когато между фразите в музикалната 

строфа, няма пролуки или когато фразите са много дълги.  

в) За вдишването и издишването трябва да бъде оставено свободно 

пространство. По време на изпълнение на духов музикален инстру-

мент въздухът не трябва да бъде използван докрай, а смяната трябва 

да се осъществява в момента, когато остава достатъчно въздух за 

един или два такта. В противен случай ще се увеличат интервалите 

за вдишване и това ще има ефект върху продължителността на такта 

и в същото време ще предизвика недостиг на въздух, което ще пов-

лияе на естестическото въздействие на музиката.  

г) Когато се изпълняват тонове, които са непрекъснати във втората 

половина на такта, „смяната на въздуха” следва да е в края на фраза-

та, а не на знака за пауза.  

д) Когато изпълнява мелодия, която е непрекъсната, бърза и дълга, 

„смяната на въздуха” следва да бъде след възходящ или низходящ 

тон.  

е) „Смяната на въздуха” трябва да е бърза и точна. В края на музи-

калната фраза има кратко време за бърза смяна на въздуха. В ника-

къв случай не бива да се използва времето от първата нота в следва-

щата музикална фраза, за да се поеме въздух. 

ж) Разумната смяна често може да бъде в края на фразата. Ако фра-

зата е по-дълга, вдишването може да бъде направено на мястото, къ-

дето интервалът прескача или тонът се променя и т.н. С други думи, 

целостта на фразата не трябва да се нарушава. 
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 1.3.2. Упражнения за ритъм 

 Авторът смята, че ритъмът е предпоставка и основа в джаза. От 

гледна точка на техника, и що се касае до степента на овладяване на 

музикалната теория, независимо от нивото, в случай че липсва раз-

биране за ритъм, не може да става и дума за техника, хармония, им-

провизация и стил.  

 В тази част от дисертационния труд са разгледани   сегментаци-

ята (синкопирането) на ритъма, като са приведени няколко примера, 

сред които и мелодията на известната джаз песен "I Got Rhythm", 

класическата джаз мелодия “Autumn Leaves” и др., и суингът, като 

отново са дадени практически насоки и са приведени нагледни при-

мери.  

ГЛАВА ВТОРА - Артистична харасктеристика и звукоизвлича-

не на саксофона при класическото изпълнение 

2.1.  Анализ на класически композиции 

 Броят на произведенията за саксофон през 19-ти век не е толко-

ва голям, колкото при други музикални инструменти. От гледна точ-

ка на развитието на музикалната история, композиторите на най-

ранните произведения за саксофон не са толкова известни, колкото 

представителните композитори на музиката от Романтизма като 

Шуман, Вебер и др. Обемът на произведенията също не е много го-

лям, а също така те не могат да бъдат наречени „шедьоври“. Въпре-

ки това изучаването им и изпълнението им от саксофонистите са из-

ключително важни. На първо място, тези творби са написани лично 

от композиторите по лична покана от Адолф Сакс. Изучаването на 

тези произведения помага за разбирането на музиката от периода, 

овладяването на начина на изпълнение и култивирането на правил-
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ната звукова концепция у саксофонистите. Изучаването на тези про-

изведения може да помогне на изпълнителя да познава по-добре 

различните музикални форми, да усети културните характеристики 

на едно и също произведение и да се подобри цялостното му ниво. 

Повечето творби от този период принадлежат към вариационна му-

зика с нарастваща техническа трудност. „С изпълнението на тези 

произведения може да се засили не само концепцията на саксофо-

нистите за тембъра, но и да се демонстрират солистичните характе-

ристики на саксофона. Овладяването на различните необходими 

умения също може да бъде направено посредством упражняването 

на вариационните строфи. В определена степен те могат да бъдат 

използвани и като технически етюд. Изучаването им играе важна 

роля за изграждането на способностите на изпълнителите” 2. 

 През последните години изследванията върху произведенията 

за саксофон в Китай и в чужбина се фокусират главно върху творби-

те на 20-ти век, докато творбите от 19-ти век се споменават рядко. 

Първа причина за това е, че произведенията от 20-ти век имат зна-

менателно значение за развитието на техниката на саксофона по от-

ношение на изискванията за композиция и трудността на изпълне-

нието, и напълно разкриват различните възможности в нея. В тази 

част са синтезирани са различни източници от Китай и чужбина, ка-

то според личния опит на автора е направен анализ на класическите 

произведения за саксофон през 19-ти век, като същевременно са 

предоставени биографична справка за композиторите и контекстът 

на написването на творбите, а именно:  

1.  „Fantaisie sur un theme original” от Жул Демерсман, която има 

голям принос за популяризирането на инструмента и развитието на 

 
2
 Ingham, Richard. Saxophone. People’s Music Publishing House, 2007, p. 58.  
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произведенията за саксофон във времето след изобретяването му и 

може да се нарече класика от музиката за саксофон от 19 век. 

2. „Fantaisie Freischutz” от Джером Савари, чието изучаване  е важно 

за основната техника на начинаещите саксофонисти. За да се изпъл-

ни добре това музикално произведение, музикантът трябва да позна-

ва културата на тази опера, за да подобри способността си да овла-

дее това музикално произведение. 

3. „Variations sur un theme espagnole” от Пол Агрикол Генин, която е 

разгледана най-вече от гледна точка на особеностите, които я отли-

чават от предните две произведения.  

2.2. Важността на цялостните способности при изпълнението на 

класическа музика 

 Цялостното овладяване на уменията за изпълнение на саксофон 

изисква комбинация от много фактори. На първо място, се изисква 

пълно и обективно познаване на развитието на музикалната история, 

естетическите концепции и промените в социалните модели. Чрез 

изучаването на произведения за саксофон от различни периоди, из-

пълнителите могат да подобрят своето разбиране на тези фактори и 

по този начин да схванат духа на времето в тези произведения.  

 На второ място, за да се овладеят правилно тези произведения, 

изпълнителят трябва да има известни способности за анализ на ком-

позицията и да може да анализира музикална структура, ладовете и 

тоналността, музикалния образ и особеностите на акордите от про-

фесионална гледна точка. Култивирането на тези способности играе 

положителна и важна роля за подобряване на бъдещата музикална 

грамотност на изпълнителите.  

 Трето, за да научи творби с по-особен стил, изпълнителят тряб-

ва да овладее фундаменталните знания, да познава различни нацио-
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нални музикални култури и живота и биографията на композитори-

те.   

 Композицията на произведения за саксофон през 19 век е дъл-

боко повлияна от музикалния стил на романтизма, преклоняващ се 

пред свободата на индивидуалността и богатите промени. Разгледа-

ни са основните общи особености на произведенията от периода, 

техниките и детайлите, на които обучаващите се трябва да обърнат 

внимание.  

ГЛАВА ТРЕТА - Артистични характеристики и звукоизвличане. 

Влияние на китайската народна музика при изпълнението на 

саксофон 

3.1. Характеристики на оригиналните произведения в китайска-

та народна музика при изпълнението на саксофон и тяхното 

влияние  

 Развитието на саксофона в Китай има стогодишна история. За 

този кратък период, китайската музика за саксофон се появява и за-

почва да се развива. Днес музикалните жанрове в Китай основно 

включват класически, поп и джаз саксофон. Това са и основните 

стилове в света. През последните години все повече млади китайски 

саксофонисти участват в Международната конференция по саксо-

фон, организирана от Международната асоциация на саксофонисти-

те. За жалост обаче на тази международна сцена липсват изпълне-

ния, написани в китайски национален стил.  

 Произведенията за саксофон, които са в стила на китайската на-

родна музика, наследяват гените на традиционната китайска музика, 

показвайки темперамента и индивидуалността ѝ. Този сблъсък меж-

ду „новото“ и „старото“ привлича естетическото възприятие на ки-
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тайската публика.  

 Те са и основен обект на изследване в настоящата глава. Събра-

ни са и са подредени възможно най-изчерпателно произведения в 

народен стил. Класифицирани са и е анализирана историята на съз-

даването и творческите методи на оригиналните творби. Сравнени 

са разликите на оригиналните произведения и аранжиментите за 

саксофон. Като пример са анализирани произведенията за саксофон 

в китайски стил, като са показани често използваните техники и 

уникалните методи за емоционално изразяване.  

3.1.1. Анализ на характеристиките на оригиналните произведе-

ния за саксофон в китайски фолклорен стил през 20-ти век и 

тяхното влияние 

Разгледани са няколко китайски произведения, като е направен 

анализ на техниките на изпълнение за саксофон. В тази част от ди-

сертационния труд са въведени множество термини от традиционна-

та китайска музика и са представени различни национални инстру-

менти на Китай.  

Акцент е анализът  на „Китайска рапсодия No.3” (“Chinese 

Rhapsody No.3”), която е първото произведение в класически ки-

тайски стил, съобразено със саксофона. От техниката на композиция 

до начина на изпълнение цялото произведение е комбинация от ки-

тайски и западeн стил. Неин композитор е Хуан Анлун.  

Също така е представено влиянието, което произведенията на 

саксофон, написани в китайски фолклорен стил, имат върху музика-

та.  Първо, те обогатяват техниките за изпълнение на самия инстру-

мент, тъй като имитират техниките на изпълнение на китайски на-

родни инструменти според нуждите на произведението. Второ, те 

насърчават по-широкото разпространение и приложение на инстру-
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мента.  Трето, оригиналните произведения за саксофон извеждат ки-

тайската музика на световната сцена.   

3.2. Класификация, особености и влияние на музикалните твор-

би, написани в китайски народен музикален стил с аранжимент 

за саксофон 

3.2.1. Класификация на музикалните творби от китайския на-

роден музикален стил с аранжимент за саксофон 

 Сред адаптираните фолклорни произведения за саксофон, най-

важна част заемат произведения, базирани на народни песни и на-

родна инструментална музика.   

 Китайската народна музика заема важно място в традиционната  

култура.  В Китай има много видове народна музика, които обикно-

вено се разделят на пет категории: народни песни, танци, инстру-

ментална музика, опера и цю-и 3 . В дисертацията са представени 

произведения, адаптирани за саксофон на основата на тези катего-

рии. В процеса на изследването не са открити произведения за сак-

софон, чийто основен материал е жанрът цю-и. Авторът вярва, че 

такива ще бъдат създадени в близко бъдеще. 

3.2.1.1. Китайски народни песни 

 Народните песни представляват песенно изкуство, създадено 

колективно в процеса на труда или обществената практика от раз-

личните етноси в Китай в продължение на дълго време. Те са широ-

ко разпространявани устно и директно отразяват реалния живот. С 

нарастването на разпространението и популярността на саксофона в 

Китай много музиканти и композитори адаптират голям брой произ-

ведения на базата на ханските народни песни, които са добре приети 

 
3 Музикално изкуство, което включва изпълнение на балади, разказ на истории, хумористични 

диалози, анекдоти и др.  
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от по-голямата част от почитателите на саксофона.  

 „Академичните среди обикновено разделят ханските народни 

песни на три основни тематични категории според различните музи-

кални характеристики – трудови песни, планински песни, малки на-

родни песни.”4. В процеса на събиране и сортиране авторът откри 

само една адаптирана трудова песен. Въпреки това тя не е предста-

вителна и по тази причина няма да бъде представен неин специали-

зиран анализ. В изследването на произведенията за саксофон, адап-

тирани от народни песни, са систематизирани народните песни от 

два различни жанра – планински песни и малки народни песни, с цел 

да се направи по-подробен анализ на стила на произведенията, мето-

дите на изпълнение и израза на емоцията.  

 В дисертационния труд са представени и анализирани пет народ-

ни песни, а именно няколко планински песни -„Кога ще цъфне 

софората” („When Will Sophorae Flower Bloom“), емблематична 

творба от провинция Съчуан, "Малката река тече”, от провинция 

Съчуан, както и малките народни песни „Жасмин“, превърнала се в 

нарицателно за китайска народна песен, и „Бродираната торбичка” 

от провинция Юннан и рибарската песен на етноса хъджъ „Плани-

ната Дадиндзъ е висока“.  

 Пример: „Кога ще цъфне софората”  

 
4
乔建中《中国经典民歌鉴赏指南》 人民音乐出版社，2002 Цяо Дзиенджун. Ръководство 

за оценяване на китайските класически народни песни. Шанхайско музикално издателство, 

2002.  
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3.2.1.2. Китайски народна инструментална музика  

 Въпреки че произведенията от китайската народна инструмен-

тална музика с транскрипция за саксофон не са много, все пак не 

липсват класически произведения, като „Лунна нощ сред цветята 

по пролетната река“, „Балада от Северна Хънан“, „Песен на риба-

ря в нощта“, „Отражение на луната в два извора", "Великата ре-

ка" и "Танц на етноса яо", всички от които са включени в учебните 

и изпитни материали за саксофонистите в Китай. Много от техники-

те на изпълнение на народни инструменти, като хуашъ на суона, 

хоуин на гуандзъ, мосиен на арху и др., са заимствани от китайските 

саксофонисти в процеса на изпълнението им. Те значително обога-

тяват уменията за саксофон.  

 Голям брой чуждестранни саксофонисти също обичат да изпъл-

няват такива класически произведения. Известният френски саксо-

фонист Клод Делангле веднъж издава специално заглавие, наречено 
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"Хармонично дихание", в което включва солото за два духови инст-

румента "Великата река", композирано от известните китайски 

композитори Уан Шълу (Wang Shilu) и Джу Гуанцин (Zhu 

Guangqing). След като този албум излиза, той е търсен от феновете 

на саксофона у нас и в чужбина.  

 В тази част на дисертационния труд са разгледани три произве-

дения от народната инструментална музика на Китай, а именно: 1. 

произведението за оркестър „Лунна нощ сред цветята по пролет-

ната река“, чийто аранжимент на тази песен е направен от традици-

онната песен за пипа5 "Пелин и барабани в здрача; 2. “Танц на етно-

са яо", който е класическо и емблематично произведение на китайс-

ката национална оркестрова музика, композирано съвместно от Лиу 

Тиешан (Liu Tieshan) и Мао Юен (Mao Yuan), а аранжиментът за ор-

кестър от национални музикални инструменти е направен от г-н Пън 

Сиу-уън (Peng Xiuwen); и 3. „Лунният дворец”, концерт от обой и 

гуджън, чийто аранжимент са саксофон и гуджън е създаден от из-

вестния китайски саксофонист Уан Цинцюен (Wang Qingquan). 

 Пример от „Лунна нощ сред цветята по пролетната река“:  

 
5 Пипа е китайски струнен инструмент с 2000-годишна история. Произвежда се от дърво или 

бамбук. Формата е полукрушовидна, има 4 струни. Първоначално за тях са използвани копри-

нени нишки, а в момента се използват повече стоманени нишки, въжета или найлонови влакна.  
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3.2.2. Особености на музикалните творби в китайския народен 

музикален стил с аранжимент за саксофон 

 Аранжиментите за саксофон в китайски фолклорен стил предс-

тавляват произведения, за които саксофонист или професионален 

композитор правят аранжимент в зависимост от регистъра и техни-

ките на изпълнение на саксофон. Всички те имат богат китайски 

фолклорен стил. Някои от оригиналните творби са директно транс-

понирани или основната мелодия на оригиналното произведение е 

използвана като материал за вторична музикална обработка. Прави 

се инструментален аранжимент, който запазва стила на първоначал-

ното произведение, и в същото време съответства на характеристи-

ките на саксофона и обичайните навици на изпълнение на  музикан-

тите.  
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 Широкото разпространение на аранжиментите на китайска 

фолклорна музика за саксофон прави така, че от една страна повече 

саксофонисти и композитори се отдават на тази работа и броят на 

песните постепенно се увеличава, както и техните видове. От друга 

страна, благодарение на непрестанните усилия на много композито-

ри, те постоянно се усъвършенстват, благодарение на което се поя-

вяват широко разпространени класически произведения. Използват 

се особеностите на китайската национална музика, като пентатонич-

ността, вокалността на техниките за изпълнение, неравноделните 

тактове и орнаментиката, което поражда интегрирането на нацио-

налните особености в музиката и глобалността на саксофона.  Всич-

ки тези особености са разгледани в контекста на изпълненията на 

саксофон.  

3.2.3. Влияние на музикалните творби от китайския народен 

музикален стил с аранжимент за саксофон 

 От анализите и изследванията в настоящата глава може да се 

види, че когато китайските композитори и саксофонисти създават 

аранжименти в народен стил, те се придържат към принципа да се 

използва същността и да се отхвърли ненужното. По този начин на 

базата на наследството на китайската национална народна музика, се 

създава модернистична иновативност, като едновременно се под-

държа националният дух и се създава нова слава. Произведенията за 

саксофон в традиционен стил са популярни не само сред китайските 

меломани, но и на световната сцена.  

 Видно е, че саксофонът заема доста тясна ниша в китайската 

народна музика и вече е станал популярен сред китайската музика, а 

репертоарът му има специална роля. На първо място, той насърчава 

популяризирането и развитието на саксофона в Китай. Освен това, 
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тези произведения вече са излезли на международната сцена и пред-

ставят на света отличното качество на китайска народна музика.  

Това е от полза за разпространението и развитието на китайската 

култура. На трето място, артистичната стойност на традиционната 

китайска музика има нови въплъщение и развитие чрез саксофона, 

който е напълно нов носител. 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА - Звукоизвличане при джаз изпълнението 

на саксофон и неговите особености 

4.1. Джаз музика - определение 

 „Джазът често е разглеждан като единствената оригинална 

форма на изкуство в САЩ, като американската класическа музика и 

като най-забележителната музика на 20-ти век. Но въпреки че е тол-

кова ценен, обикновено популярните медии и повечето учени водят 

само някои незадълбочени дискусии за него. Знанията за джаза ви-

наги изостават спрямо останалата музика. През последните няколко 

десетилетия тази разлика все още е очевидна. Част от причината за 

това се заключава в редица обществени и естетически фактори. За 

кратък период от време джазът претърпя драстични промени, какви-

то другите жанрове не са. От самото начало той навлезе в културния 

център като расова музика, превръщайки се в най-популярната му-

зика в Съединените щати. През този период той може да бъде чут 

дори на всяко радио и джубокс, а след това се превръща в пионер и 

отново се превръща в музика, харесвана от малцина - подкрепена 

само от интелектуалци и някои музикални фенове по света. Всички 

тези промени се случиха за по-малко от половин век. Днес, 100 го-

дини след началото на развитието на джаза, за много хора той се е 

разделил на различни видове. За някои хора той е авангарден или 
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алтернативен, докато за други е традиционен. Публиката не се е 

разширила значително, но разбирането му е станало по-задълбочено. 

Сега за повечето хора джазът е музиката на Дънк Елингтън, Каунт 

Баси, Дизи Гилеспи и Чарли Паркър. С други думи, той е станал ек-

вивалент на суинг и бибоп. Много музиканти, които са го изпълня-

вали през тези 100 години, вече не са между живите. Много хора не 

осъзнават, че джазът е претърпял огромни промени през последния 

половин век. Някои млади музиканти от различни стилове бързо се 

издигат. През последните няколко десетилетия "Ню Йорк Таймс" и 

"Нюзуийк" (“Newsweek”) често се учудват, че джаз музикантите сега 

стават все по-млади и по-млади, някои от тях все още са в тий-

нейджърска възраст или са едва в началото на 20-те си години”6. 

 Проследени са развитието на джаз музиката обаче след 50-те 

години на миналия век и различните гледни точки относно неговото 

съвременно състояние.  

 Също така е поставен въпросът дали джазът е импровизационна 

музика и е разгледано съчетанието на различните елементи и хиб-

ридните и смесените форми на джаз музиката.  

 Като една от най-важните музикални форми на 20-ти век разви-

тието на джаза е повлияно от много фактори като социална полити-

ка, икономика и културни концепции и др. Саксофонът, духов инст-

румент с история от повече от 180 години, със своя променлив стил 

и гъвкави методи на изпълнение в съвършена степен изразява чара 

на импровизацията на джаз музиката. Това перфектно съчетание 

създава естествена и тясна връзка между джаза и саксофона едно 

цяло. Стилът на изпълнение на саксофона е заемал ключова позиция 

 
6
 Szwed, John F.,《爵士乐聆听指南》p6 任敏翻译，三联书店出版，2018, Суид, Джон Ф. На-

ръчник за слушане на джаз. Издателска къща Санлиен Тиенди, 2018, с. 6. 
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в развитието на джаз музиката. 

 Пораждането, трансформацията, деривацията и развитието на 

една музикална форма са свързани с нейните уникални културен 

фон и социално развитие, като тя непрекъснато се обогатява и при-

добива нови нива и конотации. Разнообразието от стилове в джаза и 

многото особености са тясно свързани със саксофона. Основно е ба-

лансираното интегриране на двете в импровизацията. Експресив-

ността на саксофона е уникална. Неговите особености в изпълнение-

то много добре се допълват с импровизационната форма на джаз му-

зиката, носейки голямо артистично удоволствие на публиката. Заед-

но с подема и развитието на класическата и джаз музиката в Китай 

през последните години, саксофонът спечелва любовта на публиката 

със своя красив и вълнуващ тембър и богатите и разнообразни фор-

ми на изразяване. За да го направят по-стандартизиран и системати-

чен, много музикални и художествени институти в Китай създават и 

специалности за саксофон.  

 Саксофонът заема изключително важна позиция в джаза. Той се 

е превърнал в емблематичен инструмент в този жанр, а самият стил 

на инструмента също е този, който може най-добре да подсили спе-

цификите на джаза и затова е един от незаменимите инструменти в 

ранната и съвременната джаз музика. От много гледни точки, той е 

изиграл важна роля в историята на музикалния жанр. Промените в 

стила на изпълнението на инструмента спомогнаха за трансформа-

цията и развитието на джаза. Той е интерпретиран съвършено чрез 

саксофона, а от своя страна чрез джаза инструментът също проявява 

успешно своите потенциал и стойност. Всяка промяна в стила на 

джаза и напредъкът в естетиката са инициирани от много забележи-

телни саксофонисти. Всичко това е неделима част от усъвършенст-

ването на самия инструмент, подобряването на техниките и разра-
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ботването на нови методи за изпълнение. 

4.2. Каква е артикулацията при джаз музиката? 

 Артикулацията е основен музикален термин при джаз саксофо-

ните. Тя се отнася до начина на озвучаване на една нота или на фра-

за, съставена от множество ноти. Различната артикулация може да 

формира спецификите на различни музикални стилове. Тя гарантира 

началото и края на определен звук, неговата дължината, колебанията 

и затихването му. В същото време тя може също да определи раз-

личните тембър, интензивност и точност на височината на саксофо-

на. Изпълнението на различна артикулация също е една от особенос-

тите на джаза, но тя е по-важна за доброто изразяване и обогатяване 

на музиката. Въпреки това за разлика от класическата музика, в пар-

титурите на джаз музиката рядко се появяват знаци за артикулация. 

Това зависи от личните навици на изпълнителя. Тъй като джазът ос-

новно е лична импровизация, артикулацията също се определя от 

изпълнителя по време на изпълнението. Строгостта, либералността и 

толерантрността също са много важна характеристика на джаза.  

 Освен това, „импровизацията е основната особеност на джаза, а 

знакът за пауза се е превърнала в специален знак за атрикулация, 

който може да се контролира от изпълнителя по негово желание. 

Точно както хората не мислят за паузата между всяко изречение в 

процеса на ежедневната комуникация, но мислят за думите, които 

ще бъдат изразени. Едни и същи думи могат да бъдат изразени по 

различни начини от различните хора и се формира личен начин на 

говорене. В джаз музиката ще чуем паузи и промеждутъци между 

фразите. Понякога един изпълнител може да не изсвири няколко ин-

тервала или дори няколко такта след дадена фраза. Този начин на 
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изпълнение също се е превърнал във важна част от артикулацията”7.  

 Някои емблематични джаз саксофонисти като Чарли Паркър, 

Лестър Йънг, Джон Колтрейн, Сони Ролинс, Стан Гец и др. имат 

много високо ниво на изпълнение. Артикулацията на всеки от тях 

също има свои собствени специфики. Тези особености създават и 

предоставят богат музикален опит за по-късните изпълнители, но 

често много саксофонисти, които току-що започват да изпълняват 

джаз, мислят само за нотите и игнорирали използването на артику-

лацията, лишава изпълненията им от "джазов привкус". Следовател-

но трябва да се обръща внимание на комбинацията от нотите и арти-

кулацията и да бъде имитирана артикулацията на някои изпълните-

ли.  

4.3. Различни начини на артикулация при изпълнението на джа-

зова музика на саксофон 

Разгледани са няколко основни начини на артикулация в джаза, 

като е обърнато специално внимание върху правилния начин за из-

пълнение и са приведени примери, а именно: tonguing, обърнатата 

джаз артикулация (Turnaround Jazz Articulation), акцентирането на 

високи тонове, изпълнението на две с легато и две със стакато и тех-

никата за преместване на акцента при шестнайсетини ноти.  

4.4. Кратък анализ на приложението на джаз артикулацията в 

две джаз композиции 

 При реално изпълнение, ако за една и съща фраза се използва 

различна джазова артикулация, това ще доведе до напълно различни 

ефекти. Именно поради тази промяна някои изпълнители са създали 

собствен стил. В дисертацията за пример са използвани „Звездни 

 
7张啸路《爵士萨克斯演奏教程》p12上海,上海音乐学院出版社，2015 Джан Сяолу. Курс по 

джаз саксофон. Музикално издателство на Шанхайска консерватория, 2015, с. 12.  
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очи“ („Star Eyes”) от Каннонбал Адерли (Cannonball Adderley) и 

„Потвърждение“ („Confirmation”) от Чарли Паркър, за бъдат нап-

равени кратък анализ, сравнение и обобщение на артикулацията, из-

ползвана в двете произведения.  

 В „Звездни очи” ("Star Eyes"), създадена съвместно от Джийн 

дьо Пол (Gene de Paul) и Дон Рей (Don Raye) са разгледани техника-

та  tonguing, артикулацията две с легато и две със стакато, свързана 

артикулация в някои бързи фрази, построени от шестнадесетини но-

ти, както и някои специфични методи на артикулация като порта-

менто и диференцирани тонове. 

 Пример: Две с легато и две със стакато 

 

  Пример: Низходящо портаменто  

  

 В "Потвърждение", композирана от Чарли Паркър през 1946 г. 

и поставила еталон за бъдещия бибоп, често се използват tonguing, и 

обърната артикулация, акцентираното изпълнение на високите тоно-

ве, много орнаменти на проходящи тонове и обемни звуци, две с ле-

гато и две със стакато, портаменто. Всички тези техники са разгле-

дани и анализирани подробно, като са приведени и множество при-

мери. Два от тях са следните:  

Пример: Tonguing 
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 Пример: Акцентирано изпълнение на най-високите ноти фа диез 

(F#) и сол (G) 

 

Също така е направена съпоставка на начина на приложение на 

артикулацията в двете композиции.  "Star Eyes" и "Confirmation" са 

едновременно представителни произведения на суинг джаза и тем-

пото е около 200. И Каннонбал Адърли, и Чарли Паркър използват 

голям брой последователни осмини ноти в своите импровизации. И 

в двете музикални произведения те използват tonguing, акценти на 

високите ноти, скрити ноти и портаменто, за да създадат артикула-

цията на фрази, но методите им на използване са различни. 

  Чрез анализа и сравнението на двете произведения, можем да се 

учим от това как те използват артикулацията в импровизациите си и 

да имитираме различните методи за артикулация.  

4.5. Как да се изработи джаз артикулацията?   

4.5.1. Обучението на джаз артикулацията в ежедневната прак-

тика 

 След изследването на двете джазови произведения от един и 

същи стил, изпълнени от двама различни саксофонисти, е установе-

но, че артикулацията на двамата музиканти всъщност има и прили-

ки, и разлики. Те отразяват наследството и новаторството на джаз 

артикулацията и са добри примери, които могат да бъдат заимствани 

и прилагани. В импровизациите си много изпълнители трябва само 

да изпълняват гамите правилно, да разлагат акордите, често използ-

ват кратки изречения (licks), модели (patterns) и др. Как се изпълнява 

това съдържание всъщност е душата на музиката и само така може 
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да бъде отразена емоцията. Това зависи от използването на артику-

лацията. Музиката на много начинаещи джаз изпълнители винаги 

звучи странно, липсва ѝ джазово „усещане”. В крайна сметка причи-

ната за това е, че не са използвали правилната артикулация в изпъл-

ненията си. Например, много ученици винаги използват много ак-

центирано стакато като избор на артикулация, или от началото до 

края използват една и съща техника. Тези проблеми правят цялост-

ната музикална експресия да стане много неподвижна. Правилната 

техника трябва да бъде спокойна, умерена и последователна. Така че 

при изпълнението на джазовата мелодия, е препоръчително да не се 

опитва импровизация със собствена артикулация. Можем да вземем 

някоя фраза от импровизацията на някой саксофонист, за да имити-

раме техниката, използвана от него. 

  Освен това, диктуването и анализът на музиката, изпълнявана 

от джаз музиканти, също е много важен начин за обучение. Много 

учащи се използват диктовка, за да получат импровизираните фрази, 

но повечето от тях записват височината на нотите и ритъма, а не из-

ползват знаци за артикулация. В резултат на това има много голяма 

разлика между това, което записват, и аудио записа. В този вид дик-

товки няма анализ на артикулацията. Следователно, при диктовка 

трябва да запишем в максимална степен техниките, които изпълни-

телят използва, и да запишем детайлите. Например, къде има стака-

то, кои ноти са акцентирани,  портаментото и др. При този вид дик-

товка импровизационните фрази на джаз музикантите могат да бъ-

дат научени чрез последвалата практика. Само след непрекъснато 

натрупване можем постепенно да формираме свой собствен стил на 

артикулация.  

 В реалните изпълнения можем да конструираме собствени имп-

ровизации, на базата на издиктуваната артикулация. Трябва също да 
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обърнем внимание на дишането между фразите. Тъй като при духо-

вите инструменти има нужда въздухът на бъде „сменян”, обикнове-

но ще оставим „празно място” между двете фрази, които свирим. По 

същия начин, когато пеем, трябва да направим вдишване, за да изпе-

ем следващата фраза, но контролът върху собственото ни дишане е 

по-лесен, отколкото при музикални инструменти. По тази причина 

можем да използваме начините за дишане при пеенето, за да упраж-

няваме дишането при импровизация на духови инструменти. Нап-

ример, преди да импровизираме на инструмент, можем с пеене да 

упражним дадената фразата,  да запишем мелодията, която пеем, 

времето за дишане между фразите и след това да възпроизведем с 

инструмента според дишането при изпятия преди това вариант. Това 

може да накара фразите ни да звучат по-скоро като „изречения“, а не 

като механични изпълнения. 

4.5.2. Упражнения върху техниките на tonguing 

 При джаз саксофоните един от важните фактори, влияещи вър-

ху тяхната артикулация е стакатото. Стакато е началото на нотата 

(attack) и краят на нотата (Release). То контролира начини на арти-

кулация като акцентирането, тенуто и др. По тази причина в насто-

ящата част от главата са дадени много практически съвети за изпъл-

нението на техниката и е аргументирана важността на упражнения-

та.  

ГЛАВА ПЕТА - Техника и изследване върху извънгрифовите 

тонове при изпълнението на саксофон 

5.1. Исторически контекст на извънгрифовите тонове при из-

пълнение на саксофон 

 В процеса на непрекъснатото развитие на музиката във все по-
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вече и повече произведения за саксофон се появяват извънгрифови 

тонове. Те се появяват и в джазовите, и в класическите, и в популяр-

ните произведения. Освен това са харесвани от много музиканти. 

Изпълнението на извънгрифови тонове се прави посредством научни 

методи, така че могат да бъдат изпълнени само при определена ос-

нова за изпълнение.  

 Първото произведение, което систематизира извънгрифовите 

тонове е "Топ тонове за саксофон", написана от Сигурд Рашер. Тази 

статия внимателно анализира и изучава артикулацията на извънгри-

фовите тонове и пръстовката. Впоследствие се ражда книга за из-

ползването им в джаз импровизациите - "Нов подход към джаз имп-

ровизациите". Тази книга предоставя на джаз музикантите по-широк 

спектър от ноти. Много известни джаз изпълнители по това време, 

като Джон Колтрейн, Пол Дезмънд и други, също включват извънг-

рифови тонове в собствените си импровизации.  

 През цялата история на развитието на китайския саксофон има 

все повече музиканти, използващи извънгрифови тонове, а професи-

оналните студенти в големите музикални академии също имат ос-

новни познания за изпълнението им. С увеличаването на броя на 

публикациите относно извънгрифовите тонове и с непрекъснатото 

усъвършенстване и надграждане на различните части на саксофона, 

за някои изпълнители вече не е достатъчно използването им в ори-

гиналната музика. Някои саксофонисти започват да изследват раз-

лични пръстовки и ги оптимизират, за да може да ги адаптират към 

изискванията на различните музикални стилове, така че извънгри-

фовите тонове да могат да бъдат по-добре интегрирани в самата му-

зика. Има и много класически изпълнители, които използват своя 

собствена техника на апликатура при изпълнение на извънгрифови 

тонове, когато свирят една и съща песен, но не е задължително 
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пръстовката им да е абсолютно еднаква, и по тази причина емоцията 

е представена по различен начин. В края на 20 век някои изпълните-

ли вече не са доволни от това те да бъдат помощна техника за имп-

ровизация. Те се опитват в кулминацията на импровизациита да из-

пълняват някои важни роли и се превръщат във важно техническо 

звено на импровизацията. А още повече имат функцията да насърча-

ват развитието на музикалната мотивация. Джаз изпълнителите като 

Майкъл Брейкър често използват извънгрифови тонове по време на 

импровизация, което значително подобрява изразителността на му-

зиката. Досега използването им е много често срещана техника на 

изпълнение в Европа и Америка и много съвременни произведения 

на саксофон често ги включват.  

 Понастоящем изследванията върху техните техники за изпъл-

нение  на саксофон включват основно три аспекта: първият са изс-

ледванията върху принципите на озвучаване; вторият са анализите 

върху методите за упражнение на техниките на извънгрифовите то-

нове, и третият са изследванията върху техниките за изпълнение на 

извънгрифови тонове и сливането на мелодиите.  

5.2. Особености на извънгрифовите тонове при изпълнението на 

саксофон 

 Изпълнението на извънгрифовите тонове се основава на умени-

ето за овладяване на нормалния регистър на саксофона. Това е по-

нататъшно надграждане на височината на тона, произведен при 

нормална пръстовка. Необходимо е известно време, изследване и 

упражнения. Извънгрифовите тонове имат богата експресивна сила. 

В класическата музика извънгрифовите тонове са широко използва-

ни в концерти, сонати и други жанрове. Добавянето им разширява 

регистъра и допълнително засилва музикалната експресивност. Из-



38 

 

ползването им в популярната музика може да направи звуковия 

ефект по-шокиращ и да стимулира раздвижването емоциите на пуб-

ликата, с което да подобри привлекателността на музиката. Извънг-

рифовите тонове в джаз музиката често се появяват в импровизаци-

онни мотиви, развития, кулминации и т.н., за да изразят мислите на 

музиканта и да пуснат свободата, смелостта и толерантността на 

джаз музиката. 

5.3. Принципи на звукоизвличането и практически методи на 

изпълнението на извънгрифови тонове на саксофон 

 „Принципът на звукоизвличането на извънгрифовите тонове 

при изпълнението на саксофон изисква системна и научна практика. 

Процесът на обучение се формира от тясната връзка между теоре-

тичните знания и практиката. Правилният метод на звукоизвличане 

може да направи звуковите им вибрации по-добри, което осигурява 

силна техническа подкрепа за по-комфортно изпълнение. Използват 

се флажолетите, образувани от комбинацията от промяната на ди-

шането, постановката на устата и на апликатурата. Начинаещите 

трябва да притежават известна степен на умения. Тази техника може 

да бъде овладяна само при систематична практика. Методите за уп-

ражнение на извънгрифовите тонове се получава чрез комбинация 

от самообучение и упражнения. Правилният метод на упражняване 

може да позволи на музиканта да разреши проблема по-бързо и да 

създаде солидно базово умение. В същото време може да формира 

памет на мускулите и памет на дишането, за да се подготви по-добре 

за изпълнението на извънгрифовите тонове”8. 

 Разгледани са принципите на звукоизвличането, упражненията 

на извънгрифовите тонове, както и упражненията на техниките за 

 
8 Luckey, Robert. Saxophone Altissimo. Advance Music, 1993, p. 35.    
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пръсти при изпълнение на извънгрифовите тонове. На третата част е 

направен особен акцент, като е предоставено подробно описание на 

различните изпълнения на пръстовката. След това се включват раз-

ширени упражнения, които спомагат за изпълнението на извънгри-

фови тонове, които се различават от базовите, тъй като при тях 

трябва да има по-добро дишане, добра постановка на устата и други 

техники. Въз основа на дългогодишен практически опит, системати-

зиран от китайски и чуждестранни книги и аудио-визуални материа-

ли относно извънгрифовите изпълнения, авторът  обобщава няколко 

лесни метода на учене при упражненията с чиста октава, упражне-

ния на гамата и упражненията на стакато.  

5.4.  Анализ на изпълнението на извънгрифови тонове в различ-

ни музикални стилове 

 Използването на извънгрифови тонове се използва широко в 

джаза, класическата и поп музиката и е популярно сред изпълните-

лите. В класическата музика за тези тонове при саксофона може да 

бъде използвана техника, за да се изпълни най-дълбокия израз на 

съдържанието на музиката, а също така може те да изразят вокал-

ността на музиката във високия регистър чрез красивата и спокойна 

мелодия. В джаз музиката песента обръща повече внимание на ко-

лорита на хармониите, концепцията за импровизация, монолитност-

та на структурата и други елементи. Добавянето на извънгрифове 

тонове внася нови акценти в импровизацията, а персонализираното 

изпълнение се засилва допълнително. Хармонията и гамата са въп-

лътени по-ярко. Най-общо казано, техниката на изпълнение на из-

вънгрифови тонове осигурява силна техническа поддръжка на сак-

софона, и е дълбоко обичана от класическите и джаз музикантите, и 

увеличава изразителността на саксофона. За да се онагледят тези 
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твърдения, е направен анализ на извънгрифовите тонове в няколко 

произведения: 1. “Concertion da camera” на Жак Ибел (Jacques Ybel), 

известен френски композитор на 20-ти век; 2. “La Ronde des Lutins” 

на италианския композитор Бацини; 3. "Pick up the pieces", която е 

джаз песен във фънк стил.  

ГЛАВА ШЕСТА - Разпространение и развитие на саксофона в 

Китай 

6.1. Исторически и културен контекст по време на навлизането 

на саксофона в Китай 

 Въпреки че точното време, когато саксофонът е въведен в Ки-

тай, е неясно, историческите факти показват, че това най-вероятно 

се е случило от края на 19-ти до началото на 20-ти век. Този период 

обаче е време на сътресения в китайското общество и следващи една 

след друга войни. Употребата и разпространението на саксофона се 

случват единствено по два начина: чрез военните оркестри, чиито 

членове са саксофонисти и чрез изпълненията на танцова музика в 

местата за забавление в големи градове като Шанхай, като отсъстват 

други начини. Саксофонът е силно засегнат по време на последвала-

та 10-годишна Културна революция (1967-1977) и развитието му 

временно спира. След Реформите на отваряне и откритост, подобно 

на други западни музикални инструменти, саксофонът сваля поста-

веното му петно на „капиталистическа декадентска култура“ и пос-

реща пролетта на развитието си. През 90-те години на миналия век 

поп музиката за саксофон, представена от Кени Джи, е широко разп-

ространена в Китай. Известни песни с аранжимент за саксофон като 

"Жасмин" и "Връщам се у дома" се разпространяват навсякъде в Ки-

тай. Едва в този момент хората наистина оценяват уникалния чар на 
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инструмента. Той е предпочитан от много професионалисти и люби-

тели.  

 Видно е, че в ранните дни има предимно два вида изпълнения: в 

почетните караули на военните оркестри на армията на националис-

тическото правителство и изпълнения на танцова музика в места за 

забавление в големи градове като Шанхай. По тази причина, когато 

проследяваме произхода на произведенията за саксофон в китайски 

фолклорен стил, трябва също да започнем с тези два канала за пре-

даване. 

 „Що се отнася до военните оркестри, въпреки че не са намерени 

точни документални записи, в раздела „Развитие на ранните и но-

вите военни песни” на втора глава в „История на съвременната ки-

тайска музика“ на Уан Шухъ  се споменава  цитат от книгата "Чер-

нови на военната музика": "мелодиите на тези военни песни са взети 

най-вече от мелодиите за барабани на първоначалните армии, а 

именно арии и речитативи на оркестри за духови и ударни инстру-

менти, популярни сред народа". Самият Ли Ингън пише книгата по 

поръчение от Юен Шъсюн. От това учените предполагат, че музика-

та, изпълнявана от военния оркестър на Юен Шъкай през 1899 г., 

има два източника. Единият са европейски, американски и японски 

мелодии, към които се пишат текстове. Вторият са аранжименти на 

китайски опери и ударна и духова музика. В резултат на това се поя-

вява зачатъкът на изпълненията на китайска народна музика на сак-

софон. След залавянето на два военни оркестъра на Гуоминдана, 

другарят Дзин Жунджън, командир на полевата армия на района на 

Шанси, Чахар и Хъбей, създава военен оркестър чрез реорганизация. 

В началото на своето създаване той се състои от повече от 30 души. 

Това е най-ранният предшественик на Военния оркестър на Китайс-

ката народноосвободителна армия. Конфигурацията е пълна, инст-
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рументите включват тромпет, саксофон, кларинет, флейта и барабан. 

На церемонията по основаването на Китайската народна република 

през 1949 г. множество военни оркестри от различни региони се съ-

бират, за да изпълнят „Марша на доброволците“, „Изтокът е чер-

вен“ и др. песни, демонстрирайки изцяло блясъка на военния оркес-

тър на Китайската народноосвободителна армия”9.  

 Струва си да бъде спомената епохалната музика от танцовите 

зали на Шанхай и други големи градове от 20-те и 30-те години. То-

ва е общ термин, с който  академичните кръгове обозначават попу-

лярна музика в Шанхай през 20-те и 30-те години. Представителните 

фигури, изпълняващи такива песни, включват китайски композито-

ри като Ли Дзинхан, Ли Дзингуан, Яо Лимин и Чън Гъсин и др. Тези 

изключителни композитори са най-ранните практикуващи този 

жанр. Сред тях приносът на г-н Ли Дзиншъ е особено виден. „По 

това време в Шанхай има оркестър, съставен от китайски музиканти, 

наречен Цинфън-у. Негов организатор е именно г-н Ли Дзинхуей. 

Всички песни, изпълнявани от тази група, са адаптирани от г-н Ли 

Дзинцяо. Сред тях има танцови песни с аранжимент от китайски на-

родни песни и опери, като „Леля Сяндзян“, „Ситен дъжд“, „Експ-

рес“ и др. Въпреки че тези песни запазват мелодичните характерис-

тики на традиционната китайска музика, те все пак имат силен джа-

зов суинг стил и ритмичност. Те са харесвани от публиката и са сър-

дечно наречени "китайски джаз" от шанхайците по това време”10. В 

джаз групите на Шанхай по това време саксофонът играе ключова 

роля. По тази причина може да се каже, че в търсенията на джазов 

 
9汪毓和《中国近现代音乐史》北京 p21，中国人民出版社，2003. Уан Шухъ. История на му-

зиката от новата история на Китай. Пекин: Издателство на университета Женмин, 2003, с. 21.  
10熊月之，马学强 选编，《上海的外国人》p47 上海，上海古籍出版社，2005. Сюн Юеджъ, 

Ма Сюецян. Чужденците в Шанхай. Шанхай: Шанхайско издателство на древните книги, 2005, 

с. 21. 
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стил на традиционни песни на групата Цинфън-у на г-н Ли Дзинцяо, 

е направена първата ключова стъпка за „национализация” на произ-

веденията за саксофон в най-новата история на Китай. 

6.2. Обща ситуация в обучението на саксофон в Китай 

6.2.1. Изследване на значението на преподаването на саксофон 

в Китай 

 Саксофонът е изобретен сравнително късно в историята на ев-

ропейските музикални инструменти, но в Китай той е представен 

почти едновременно с останалите западни духови инструменти. От 

края на династия Цин до шанхайската мода, от военната музика на 

учредителната церемония на КНР до Реформите на откритост, от 

популярната музика до джаза, от класиката до съвремието – саксо-

фонът претърпява дълго развитие. Преподаването също преминава 

много етапи - от първоначалното опипване на почвата до модела на 

съвременната педагогика, от простото имитиране до безпрецедент-

ния настоящ просперитет – развитието на преподаването също е 

дълго и си струва да бъде изследвано.  

6.2.2. Разделения на системата на преподаване на саксофон в 

Китай  

 От гледна точка на развитието на преподаването на саксофон, 

според съдържанието и целта, то се разделя на социални течения и 

академични течения. Популярната обществена школа има за цел из-

пълнението на музика. Съдържанието, което се преподава, включва 

предимно основни умения и техники с цел овладяване на изпълне-

нието на саксофон, така че да може да се използва по-добре в предс-

тавления или любителски занимания. То заема голям дял в препода-

ването на саксофон в Китай. Основен фокус на академичната школа 
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е професионалното обучение. Освен преподаването на основни уме-

ния и техники, по-голям акцент се поставя върху комбинацията на 

теория и практика, и дори овладяването на музикалната естетика. С 

разбирането и вниманието на хората към музиката, академичната 

школа постепенно започва да получава признанието на все повече 

хора. 

6.3.  Развитие на обучението по саксофон в Китай 

 6.3.1. Положение преди основаването на Китайската народна 

република 

 Съществуват писмени записи, които сочат, че по време на пе-

риода на управлението на император Канси на династия Цин запад-

ната музика е внесена за пръв път в двореца от мисионери. Около 

1886 г. Робърт Хърд, англичанин, служещ в китайската митница, ос-

новава първия духов оркестър в историята на Китай. След това по-

ради исторически причини той изчезва от сцената. През 30-те годи-

ни разцветът на шанхайските танцови зали разчита изцяло на поп и 

джаз музика, което стимулира развитието на саксофона. По това 

време преподаването на инструмента е предимни устно, но това съ-

що така до известна степен насърчава развитието на преподаването 

му.  

6.3.2. Първоначално развитие на обучението по саксофон след 

основаването на Китайската народна република  

 След основаването на Китайската народна република саксофо-

нът е смятан за "нездрав" музикален инструмент и изпълненията са 

забранени. Едва след въвеждането на Политиката на реформи и отк-

ритост чуждестранни изпълнители и китайци, учещи в чужбина, за-

почват да стимулират развитието на инструмента, като отново го 
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извеждат пред публика, като привличат много любители, които ис-

кат да го изучават. По това време повечето от учебните материали, 

използвани при преподаването, са основно материали от Европа и 

Америка. Преподаването на саксофон постепенно преминава от об-

ществената школа към академичната.  

 6.3.3. Професионално и продължаващо развитие на саксофо-

на след 90-те години 

 В началото на 90-те години китайската поп музика преживява 

безпрецедентно развитие. Саксофонът се превръща в специалност в 

Музикалната консерватория и е включен в материалите за официал-

ни изпити за западни музикални инструменти. В резултат препода-

ването на саксофон в Китай претърпява качествена промяна. В ми-

налото се акцентира единствено върху изпълнението, докато сега се 

стига до задълбочено изучаване на основата, техниките, теориите и 

методите на преподаване. Това е основен период на голямото разви-

тие на преподаването на саксофон в Китай. Голям брой хора започ-

ват да го да изучават, което поставя основите за просперитета и раз-

витието на китайското обучение на саксофон. 

6.4. Съвременна ситуация на обучението по саксофон в Китай 

6.4.1. Професионална теория  

 През последните десет години професионалните и теоретични 

книги и материали за преподаваненето на саксофон стават все по-

богати, откриването и закупуването им става по-лесно. Въпреки това 

обаче то все още се намира в процес на теоретични изследвания. В 

отличие от Европа и Америка, професионалната теория на Китай не 

е създала цялостна система. Това е главно защото музикантите об-

ръщат много повече внимание на изпълненията и пренебрегват тео-
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ретичните изследвания. Въпреки това през последните няколко го-

дини в областта на професионалното преподаване се появяват голям 

брой преподаватели, посветени на популяризирането на теорията и 

изследванията. Те се завръщат от обучение в чужбина и прилагат 

всички свои професионални знания в образователната система. Вед-

нага след това започват да излизат статии, книги и дейности за ака-

демичен обмен, свързани с изучаването на теорията на саксофона. 

През последните десетилетия те са все по-изобилни и запълват мно-

го от празните места в професионалното теоретично знание на Ки-

тай. Това означава, че и теоретичните изследвания в преподаването 

на саксофон постепенно се насочват към специализация и започват 

да вървят в крак със света. 

6.4.2. Обучение за придобиване на техника 

 Независимо дали учителят е от академичната или от обществе-

ната школа, методът на „устно преподаване" винаги е по-важната 

част от музикалното образование. Поради интеграцията и развитие-

то на съвременната музика, има огромен брой саксофони и разнооб-

разни стилове. Незабележимо се повишават и изискванията към сак-

софонистите, което предизвиква преподавателите по саксофон неп-

рекъснато да подобряват собственото си техническо ниво. Повечето 

учители в Китай подобряват техниките и методите на базата на соб-

ствената си практика и обобщават своя опит, който да преподадат на 

учениците си. Музикалното изпълнение е творческа дейност, която 

се определя от характеристиките на самото музикално изкуство. Без 

значение колко подробно е написана музикалната партитура от ком-

позитора, няма начин да се запишат вътрешният ритъм и фините 

промени в музикалното движение. Професионалното техническо ръ-

ководство е изключително важна част от изучаването на саксофона 
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и на други музикални инструменти. По тази причина техники, които 

някога са били смятани за по-трудни, сега са станали неотменна част 

от упражнения, например портменто, техники за изпълнение на из-

вънгрифови тонове, езично тремоло, гърлени звуци и др. Като оста-

вим настрана някои обективни фактори, от гледна точка на техни-

ческото ръководство, преподаването на саксофон в Китай в момента 

несъмнено се намира в по-зрял етап. 

6.4.3. Оборудване и методи 

 Заедно с бързото развитие на електронното оборудване, и в 

обучението по саксофон се използват все повече и повече помощни 

средства, например оборудване за корекция на записи, което може 

да прецени интервала и тембъра според амплитудата на вибрациите 

и честотата на възпроизвеждания звук. Това помага на музиканта да 

види съществуващите проблеми, за да коригира представянето си 

навреме. Развитието на Интернет прави преподаването лице в лице 

незадължително и е възможно видео онлайн обучение. Това не само 

премахва географските ограничения, но също така позволява на сту-

дентите удобно да учат у дома, спестява разходи и в същото време 

предоставя ефективно обучение. Някои учители често публикуват 

безплатни обучителни видеоклипове. Това значително помага на 

учащите се, които нямат време или не могат да си позволят обуче-

нието. Те могат да организират времето си според желанието си и да 

слушат урока многократно. Може да се каже, че оборудването и ме-

тодите за преподаване на саксофон днес са по-богати. 

6.4.4. Съдържание и форма 

 Настоящите учебни материали за саксофон на пазара са с бога-

то съдържание и разнообразни форми – те включват материали за 

деца и възрастни, от начално до напреднало ниво, за аматьори и 



48 

 

професионалисти, за солови и оркестрови изпълнения. Преподава-

нето на инструмента в Китай се основава най-вече на методите на 

обучение за класическо изпълнение. За да се култивира интересът на 

учениците, половината от учителите добавят поп песни в ранния 

етап на обучението, а други - малко джаз и блус. Може да се види, 

че в преподаването на саксофон на начално ниво все още съществу-

ва целенасоченост, съдържанието и формата са едностранчиви, кое-

то трябва да бъде реформирано. 

6.5.  Тенденции в развитието на преподаването на саксофон в 

Китай 

6.5.1. Многостранност в развитието на саксофона в Китай 

 Развитието на преподаването на саксофон в Китай все по-често 

показва тенденция на диверсификация. От една страна, разнообра-

зяването на формите на преподаване на саксофон, съчетано с раз-

нообразяването на техническите средства и теоретични спорове, 

прави развитието и промяната в преподаването на саксофон все 

по-значими. Тази диверсификация несъмнено е от полза за разви-

тието на преподаването, но в същото време време все още трябва 

да бъде обърнато внимание и на негативните ѝ ефекти, а именно 

повърхостност, липса на внимание към детайлите, липса на конк-

ретика, задълбоченост и внимание в преподаването, което ще до-

веде до провали.  

 6.5.2. Анализ на проблемите в обучението по саксофон в Ки-

тай 

 Преподаването на саксофон в Китай се развива в положителна 

посока. В процеса на развитие, поради ограниченията на много 

обективни фактори като история, околна среда и култура, задължи-
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телно изникват проблеми. Трябва да разпознаем настоящите проб-

леми и да не ги избягваме. Авторът смята, че в преподаването на 

саксофон в Китай има три основни проблема: 

  (1) На образователния пазар има твърде много хора. В Китай 

има много преподаватели, сред които не всички са професионалисти 

и има дори такива, които не умеят да свирят на саксофон и предават 

грешни знания на учениците. Това обърква правилното им разбира-

не за саксофона и ги заблуждава.  

 (2) Разбирането на педагогическите концепции. В преподаване-

то трябва да бъде изяснена образователната концепция. На първо 

място, едно професионалното преподаване, независимо каква е цел-

та на обучаващите се, трябва да предоставя професионални знания. 

Разбира се, учебното съдържание може да бъде коригирано според 

реалната ситуация, но професионализмът на преподаването не може 

да бъде пренебрегнат. Например, някои учители карат учениците да 

участват в състезания, или да се явяват на изпити без да имат солид-

на основа, за да отговорят на изискванията на родителите или учи-

лищата, и за да докажат нивото си и това на учениците си. Това 

всъщност силно уврежда крайния ефект на преподаването.  

(3) Липса на научни иновации. По време на преподаването на саксо-

фон винаги се придържаме към изминатия път на предшествениците 

и по тази причина липсава съзнание за иновации. Преподаването, 

което е в съответствие с личните способности на учениците, е осно-

вен образователен критерий за всеки преподавател. Освен това, учи-

телите трябва активно да изследват в духа на науката, да търсят 

пропуските в образованието и преподаването, за да ги компенсират 

навреме и непрекъснато да се адаптират към времето и нуждите за 

иновации в методите, формите, съдържанието и др. Те дори трябва 

да извършват научни изследвания. Обучението по саксофон в Китай 
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все още има много недостатъци в това отношение.  

6.5.3. Препоръки за адаптиране към развитието на преподаване-

то по саксофон в Китай 

 (1) Препоръчително е съответните отдели да въведат някои полити-

ки или ограничения, за да попречат на учителите, които влияят нега-

тивно на нивото на учениците, да влизат в класните стаи.  

(2) Да се установяви добра образователна и преподавателска среда и 

да се подобрие разбирането на хората за преподаването на саксофон. 

Това изисква съвместните усилия на професионалистите в Китай.  

(3) Активно да се насърчават обменът и дейностите по професио-

нално преподаване на саксофон, да се насърчава стабилното разви-

тие на професионалното преподаване и да се защитават научните 

концепции и методи на преподаване.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Изпълнението на саксофон е изключително технично, художес-

твено и научно. От гледна точка на последните три десетилетия, раз-

витието на саксофона в Китай е в разцвет, но тъй като той е западен 

инструмент, много китайски музиканти не са заинтересовани от не-

го, разбирането и изучаването на тембъра и техниките му все още са 

относително едностранчиви. Все още е нужно китайските саксофо-

нисти да работят усилено и да заимстват от ценния опит от чужбина, 

за да го внедрят в професионалната теория и практическите изпъл-

нения в Китай. За да се изпълняват различни стилове, трябва да бъде 

обърнато внимание на тембъра и на специфичните техники на из-

пълнение. Настоящата дисертация започва от анализирането на раз-

лични произведения, комбинира специфични методи за изпълнение, 

търси техники на изпълнение, а след това прави анализ и съпоставя 
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специфичните техники при класическия и джаз саксофона и тради-

ционните фолклорни произведения, като открива техните прилики и 

разлики и специфичните им лични особености. По този начин може 

по-пряко да бъде опознат начинът на звукоизвличане в различните 

стилове и да бъдат овладяни по-точно спецификите на музиката. 

Предстои изпълненията на саксофон в Китай да преминат система-

тизация, стандартизация и интернационализация и да бъде открита 

най-добрата точка на сливане между саксофона и народната китайс-

ка музика, което ще породи повече искри от сблъсъка им и ще дока-

ра развитието на саксофона в Китай на едно ново и по-високо ниво, 

като в същото време внесе и ново усещане в световната музика.  

ПРИНОСИ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

1. Настоящият дисертационен труд представя особеностите на про-

изведения от китайската народна музика и нови термини от тях, с 

което допринася за опознаването и разбирането на китайската музи-

ка в България.  

2. Допринася за улесняването и изясняването на преподаването на 

саксофон посредством описанието и обобщаването на методи и тех-

ники за изпълнение, използвани в различните стилове музика.  

3. Същевременно прави изучаването на тези техники по-

систематизирано за преподаването на саксофон в Китай.  

4. Посредством сравнението на особеностите в стиловете и начините 

на изпълнение предлага стандартизация, която да бъде използвана 

от саксофонистите в реалното изпълнение.  

СПИСЪК С ПУБЛИКАЦИИ, СВЪРЗАНИ С ДИСЕРТАЦИОН-

НИЯ ТРУД – 2 БР. 
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