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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми дослідження. Саксофонне мистецтво сучасного 
Китаю постає однією з найрозвиненіших галузей музичного мистецтва у 
світі. Незважаючи на те, що вперше саксофон з’явився у Китаї напри-
кінці ХІХ ст., активний розвиток виконавства, методики викладання гри 
та створення національними композиторами власного репертуару отри-
мав справжнього поступу лише на початку ХХІ ст. Історичний шлях 
адаптації саксофону в музичне мистецтво Китаю був справді довготри-
валим, що пов’язується з тотальним захопленням національним інстру-
ментарієм, а також відмінністю консервативного китайського соціуму, 
що склався упродовж багатовікового періоду правління імператорських 
династій, від європейського соціуму, де відбувалась безперервна його 
трансформація. Перші твори національних композиторів з’явились у 
1950-х роках – у творчості Фань Шенці, який здійснив спробу перекладів 
декількох улюблених китайських мелодій. Розвиток мистецтва гри і 
створення власного національного репертуару розпочався лише у період 
новітньої історії Китаю (від 1998 р.). В результаті вдосконалення вико-
навства, активізації концертної діяльності світових класичних та джазо-
вих виконавців, відкриття відділів «саксофону» в консерваторіях і роз-
витку тісної співпраці з провідними майстрами Заходу, саксофонне мис-
тецтво Китаю на початку ХХІ ст. сформувалось як важливе самостійне 
явище, а досягнення китайських саксофоністів визнані у всьому світі.  

Попри наявність досліджень окремих аспектів, спостерігається відсут-
ність узагальнень та теоретичного осмислення панорамного розгляду 
саксофонного мистецтва Китаю як комплексного явища, що включає 
національну композиторську, виконавську творчість і науково-методичні 
досягнення у тісній взаємодії культур Захід–Схід. Викладене вище зумо-
вило актуальність вибору теми дисертації. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, темами. Дисертацію 
виконано на кафедрі історії музики Львівської національної музичної 
академії імені М. В. Лисенка відповідно до перспективно-тематичного 
плану науково-дослідницької діяльності ЛНМА ім. М. В. Лисенка на 
2012–2017 рр. теми № 6 «Музично-виконавська творчість: теорія, історія, 
практика». Тема дисертації затверджена рішенням Вченої ради (прото-
кол № 3 від 20 грудня 2012 р.).  

Науковою проблемою представленого дослідження є теоретичне об-
ґрунтування розвитку саксофонного мистецтва Китаю у вимірах діалогу 
Захід–Схід, визначення національних традицій і міжнародних впливів 
саксофонного мистецтва в культурному просторі Китаю та актуалізація 
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здійсненого структурно-функціонального аналізу саксофонного мистецтва 
Китаю за напрямками: виконавство, композиторська творчість, науково-
методичне забезпечення початку ХХІ ст. 

Мета дисертаційного дослідження полягає у визначенні закономір-
ностей та тенденцій розвитку саксофонного мистецтва Китаю у взаємодії 
культур Захід–Схід.  

Завдання дослідження. Необхідність досягнення зазначеної мети 
передбачає виконання наступних завдань:  

‒ висвітлити концептуальне поле діалогу культур як важливого чин-
ника розвитку саксофонного мистецтва в Китаї; 

‒ осмислити особливості процесу розвитку музичного мистецтва духо-
вих інструментів у Китаї в контексті історії національної філософії і 
культури; 

‒ виявити шляхи поширення світової саксофонної музики в китай-
ський культурний простір в умовах міжкультурного діалогу;  

‒ здійснити аналіз основних напрямів діяльності і систематизувати 
досягнення провідних саксофоністів Китаю;  

‒ виявити результати співпраці українських та китайських митців у про-
фесіоналізації саксофонного мистецтва у Китаї; 

‒ провести структурно-функціональний аналіз саксофонного мистец-
тва Китаю за напрямками: виконавство, композиторська творчість, 
науково-методичне забезпечення початку ХХІ ст.; 

‒ охарактеризувати жанрово-стильові параметри і типологічні особли-
вості музичної мови саксофонної творчості композиторів Китаю.  
Об’єкт дослідження – феномен саксофонного мистецтва у світовій 

музичній культурі. 
Предмет дослідження – розвиток саксофонного мистецтва Китаю 

у діалозі культур.  
Хронологічні межі дослідження охоплюють період від 1896 р. 

(першого прикладу використання саксофону у створеному Лі Інгеном 
першому військовому оркестрі Китаю) – початку ХХІ століття. 

Методи дослідження ґрунтуються на міждисциплінарній інтеграції 
наукових принципів філософії, культурології, естетики, історії, мистец-
твознавства, музикознавства. Методологічною основою роботи послугу-
вала сукупність підходів і методів: герменевтичний, який забезпечує 
інтерпретацію артефактів з позиції вияву та передачі смислових структур 
текстів культури; аксіологічний – виявити ціннісні орієнтири і перс-
пективи взаємодії локальних культур в рамках культурної уніфікації; 
джерелознавчий – долучити архівні, особисті та опубліковані матеріали 
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до дослідницького процесу; історико-культурний – для аналізу динаміки 
культурно-історичних процесів розвитку китайського музичного мистецтва 
та відтворення панорами мистецького та концертного життя Китаю на 
засадах принципів об’єктивності, історизму, діалогізму та плюралізму; 
систематизаційний – для визначення факторів систематизації окремих 
явищ у різних сферах саксофонного мистецтва Китаю; синергетичний – 
при розгляді композиторської спадщини китайських композиторів у вза-
ємозв’язку з європейськими надбаннями і співставленні різних національ-
них шкіл саксофонного мистецтва як феномену світової музичної куль-
тури; культурологічний – для осмислення динаміки загальнокультурних 
процесів у саксофонному мистецтві Китаю; музикознавчий – для аналізу 
саксофонного репертуару в творчості китайських композиторів в аспекті 
тенденцій його розвитку; теоретичного узагальнення – для підведення 
підсумків дослідження. 

Теоретико-методологічну основу дослідження склали друковані 
наукові праці, матеріали періодичних видань та архівів.  

‒ зважаючи на те, що розвиток саксофонного мистецтва Китаю розгля-
дається в дисертації у площині діалогу культур, естетико-мистецтво-
знавчий дискурс зазначеної проблеми інтегровано на основі філо-
софських, культурологічних та мистецтвознавчих праць М. Бахтіна, 
В. Біблера, М. Бубера, Є. Більченко, П. Герчанівської, В. Карпова, 
С. Литвина, В. Личковаха, Лю Бінуена, В. Малахова, В. Сіверса, 
К. Станіславської, Л. Терещенко-Кайдан, В. Шульгіної, О. Яковлева; 

‒ дослідженням мистецького життя і музичної культури Китаю при-
свячені праці Ф. Арзаманова, Т. Будаєвої, Ван Дон Мея, Ван Юнхе, 
В. Виноградова, Л. Говердовської, Г. Карась, Лю Сінсіна, Лю Бінцяна, 
Лю Шіе Ціна, Нань Лінь У, В. Серебрякова, Сунь Цзинаня, Чень 
Лінцюнь, Чень Цзяньхуа, Ши Цзиня, Г. Шнеєрсона;  

‒ розгляд політико-економічних та історико-культурних питань Китаю 
представлений в працях В. Валицького, Ван Міна, Ін Луна, Л. Маркі-
зова, Сунь Цзинаня, В. Усова; 

‒ найбільш масштабними сучасними працями з проблем розвитку саксо-
фонного мистецтва в Китаї стали роботи Ге Мена, Лі Маньлуна, 
Ті Чхуо. Джерела, пов’язані з дослідженням походження та еволюції 
саксофону і духового інструментарію (Г. Берліоза, Ван Туна, В. Іва-
нова, О. Іванова, С. Левіна, Лі Юйшена, Д. Рогаль-Левицького, Хуан 
Хуй Цзи, Цзянь Цзихуа, М. Чулакі, Ю. Василевича);  

‒ джазового мистецтва та виконавства (Ю. Верменич, Ду Енн Тьяо, 
Дж. Коліер, В. Конен, П. Корнєв, О. Лундстрем, К. Мошков, О. Осей-
чук, Д. Савицький, Д. Саймон, У. Сарджент, Н. Свєтлакова, Ф. Шак); 
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‒ методики навчання та техніки гри на саксофоні (В. Авілов, В. Апат-
ський, І. Браудо, З. Буркацький, Ю. Василевич, М. Волков, Б. Диков, 
Ду Енн Тьяо, В. Іванов, Н. Карауловський, М. Крупей, Лі Маньлун, 
М. Мюль, І. Німан, Б. Прорвич, О. Ривчун, Ян Цзя Сан); 

‒ виконавської майстерності та інтерпретації саксофонного репертуару 
(В. Гойсак, М. Давидов, І. Єргієв, В. Крицький, Лі Маньлун, Лі Чен 
Чжао, Ж.-М. Лондейкс, Л. Максименко, І. Палійчук, Л. Смірнова, 
Ян Цань);  

‒ композиторської творчості (Н. Азарьонок, В. Актисов, Пей Ліан, Т. Се-
меновських, О. Щетинський);  

‒ саксофонного репертуару в творчості композиторів Китаю (Лі Юйшен, 
Чень Лінцюнь);  

‒ діяльності європейських та китайських саксофоністів (З. Буркацький, 
Ван Юй Мін, Ду Лін, Мен Жуо Хуа, У Чжан, А. Асмоловський, А. Кар-
пяк, С. Корецька, А. Сташевський, Ю. Чекан, М. Волков, Є. Гаври-
лов).  
Джерельну базу дослідження склали: 

‒ періодичні видання: «Голос фестивалю», «Зеркало недели», «Music 
Review», «Новый мир», «Советская музыка», «Тиждень», «Хай Вей» 
та китайські: «Искусство и культура», «Всесвітній обмін знаннями», 
«Музичний світ», «Північна музика», «Харбінський вісник»; 

‒ матеріали конкурсів і фестивалів (програми, буклети, відгуки у пресі); 
‒ матеріали енциклопедичних та довідкових видань;  
‒ матеріали Міністерств культури та освіти Китаю; 
‒ видання нотних творів для саксофона. 

Інформаційну допомогу в дослідженні склали ресурси Інтернет, що 
надали доступ до бібліографічних, біографічних, фактологічних і доку-
ментальних баз даних. 

Наукова новизна отриманих результатів визначається першою спро-
бою застосування у мистецтвознавчому дискурсі закономірностей та 
тенденцій розвитку саксофонного мистецтва Китаю у взаємодії культур 
Захід–Схід. 

Уперше: 
‒ комплексно досліджено процес історичного розвитку китайського 

мистецтва духових інструментів в контексті проникнення в музичну 
культуру Китаю саксофону та взаємодії культур Захід–Схід; 

‒ виявлено шляхи поширення досягнень світової саксофонної музики в 
китайський культурний простір;  
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‒ теоретично обґрунтовано внесок виконавської, композиторської, науко-
вої, педагогічної та суспільно-мистецької діяльності провідних саксо-
фоністів Лі Маньлуна, Лі Юйшена, Гао Сіня, Ду Енн Тьяо, Ван Ювея 
у розвиток китайського саксофонного мистецтва;  

‒ визначено роль провідних саксофоністів світу на розвиток саксофон-
ного мистецтва Китаю, їх вплив на формування музичної мови 
сучасного китайського репертуару; 

‒ доведено значення співпраці українських та китайських митців в ас-
пекті професіоналізації китайського саксофонного виконавства та роз-
витку репертуару; 

‒ охарактеризовано жанрово-стильові параметри саксофонної творчо-
сті композиторів Китаю; 

‒ визначено культурно-діалогічні риси музично-професійної школи 
саксофонного мистецтва Китаю. 
Набули подальшого розвитку: 

‒ характеристика виконавського та навчального репертуару китайсь-
ких саксофоністів, з’ясовано ступінь поширення в Китаї творів для 
саксофону українських композиторів; 

‒ методичні засади саксофонного мистецтва Китаю: навчальні посіб-
ники Ян Цзя Сана – як приклад першого серед національних авторів 
підручника; Ван Ювея (учня українських педагогів Ю. Василевича та 
З. Буркацького) – як приклад найновішого видання навчальних по-
сібників для вищого рівня розвитку техніки саксофоніста.  
Теоретичне та практичне значення отриманих результатів полягає 

в можливості розширення знань про розвиток саксофонного мистецтва 
Китаю. Положення дисертації, присвячені сучасній композиторській, 
науково-методичній та виконавській діяльності китайських саксофоніс-
тів можна використати при підготовці лекцій з розвитку саксофонного 
мистецтва як в Китаї, так і в Україні. 

Особистий внесок здобувача: введено в науковий обіг ряд саксо-
фонних творів китайських композиторів, а також  запропоновано новий 
підхід до аналізу шляхів поширення світової саксофонної музики в китай-
ський культурний простір. Дисертація є самостійною науковою працею. 
Всі публікації здобувача одноосібні. 

Апробація результатів дисертації здійснювалась на всеукраїнських 
та міжнародних наукових конференціях: Наукова конференція «Молоде 
музикознавство» (Львів, 2012), Міжнародна науково-практична конфе-
ренція «Камерно-інструментальний ансамбль: традиції та сучасний ви-
мір» (Львів, 2013 і 2016), Всеукраїнська науково-практична конференція 
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молодих науковців «Музикознавчі студії» (Львів, 2015), науково-прак-
тична конференція «Сучасне мистецтвознавство: науковий та методич-
ний аспекти» (Київ, 2014), Міжнародна наукова конференція молодих 
музикознавців «Музикознавчі студії – 2016» (Львів, 2016), V Всеукраїн-
ська науково-практична конференція «Мистецька освіта в європей-
ському соціокультурному просторі ХХІ століття» (Мукачеве, 2016). 

Публікації. Основні положення та висновки дисертації викладено у 
9 наукових роботах, 4 з яких надруковані у наукових виданнях, затвер-
джених ДАК МОН України як фахові з мистецтвознавства; одна зі ста-
тей опублікована в зарубіжному фаховому виданні.  

Обсяг і структура дисертації. Робота складається зі вступу, 3-х роз-
ділів, 8 підрозділів, загальних висновків, додатків та списку використаних 
джерел. Список використаних джерел складається з 292 позицій, у т.ч. – 
56 іноземними мовами, з яких 44 – китайською. Обсяг додатків – 15 сто-
рінок. Загальний обсяг дисертації – 228 сторінок, основного тексту – 179 
сторінок. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У Вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, сформульо-
вано мету і завдання, визначено об’єкт, предмет та методи дослідження, 
розкрито наукову новизну та практичне значення отриманих результатів, 
представлено методологічну та теоретичну основу дослідження, вказано 
на зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами, подано 
інформацію про апробацію результатів дослідження, структуру і обсяг 
дисертації. 

Перший розділ – «Теоретичні засади дослідження музичного мис-
тецтва Китаю в концептуальному полі діалогу культур». Для роз-
криття діалогічної сутності розвитку китайської музичної культури дослі-
джено концептуальне поле діалогу культур у різних сферах наукового 
знання та зроблено висновок щодо перспективності використання методо-
логії аналізу міжкультурного діалогу як чинника розвитку саксофонного 
мистецтва Китаю. 

Здійснений аналіз концепції діалогу культур у підрозділі 1.1 – «Проб-
лема діалогу культур: філософсько-мистецтвознавчий дискурс» – проде-
монстрував, що у науковій літературі проблема діалогу культур розгля-
дається в різноманітних дисциплінарних ракурсах: в дослідженнях з філо-
софії, культурології, соціології, філософської антропології, мистецтво-
знавства. Діалог в цілому, а також його структура, відносини між учасни-
ками діалогу стали предметом розгляду в герменевтиці, фундаментальній 
онтології, теорії пізнання, літературознавстві, семіотиці, мистецтвознавстві, 
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зокрема музикознавстві. Будь-яка національна культура виникає не від-
окремлено, а у взаємодії з іншими культурами. Необхідним законом її 
існування є постійне звернення до досвіду інших культур. Виходячи з 
цього, можна зробити висновок, що культура – це поле взаємодії різних 
культур на всіх етапах свого існування – як на етапі становлення, так і на 
етапі функціонування та розвитку. 

У підрозділі 1.2 «Методологічні підходи дослідження музичного мис-
тецтва Китаю в умовах міжкультурної взаємодії Захід–Схід» дослі-
джено еволюцію мистецьких традицій країн далекосхідного регіону, 
зокрема Китаю, як з точки зору вивчення їх функціонування в рамках 
сучасного історико-культурного процесу, так і з точки зору осмислення 
культурної дифузії та глибинної інтеграції культур. Теоретичною базою 
проведеного дослідження послугували праці з теорії діалогу у різних 
галузях знань. Зроблено висновок, що, «Захід» і «Схід» – це різні соціо-
культурні парадигми, які протягом тисячоліть співіснують між собою, 
борються, взаємодіють та впливають одна на одну. «Захід» і «Схід» – 
парна категорія, якою виражено одночасно і єдність культури, і її дихо-
томію – розподіленість на багато в чому принципово відмінні моделі 
культурної ідентичності. Захід і Схід одночасно визнають і взаємовиклю-
чають один одного, втілюючи діалектику єдності і множинності культури 
як складного цілого. 

Завдяки взаємним зусиллям у педагогічній, композиторській, вико-
навській, суспільно-музичній сферах музичної культури Сходу та Заходу 
діахронні та синхронні методи стали пріоритетними в процесі поєднання 
синхронного (у взаємній асиміляції сучасного досвіду) та діахронного 
діалогу (пізнання засобами пропагування давніх музичних інструментів 
та зразків народної творчості). Засобами музичного мистецтва діалог 
культур Сходу та Заходу вийшов на значно вищий рівень комунікації та 
інтеграції кращих зразків національної музики у світове виконавство. 

В дисертаціях сучасних дослідників Сун Жуй Луна, Сун Яньін, Ван І 
та інших розглядаються питання українсько-китайських культурних і 
музичних зв’язків у відповідності до проблем взаємодії культур «Схід–
Захід». Ці дослідження стали вагомим внеском у розроблення проблем 
міжкультурного діалогу як важливого чинника розвитку музичного мис-
тецтва Китаю. 

Другий розділ «Саксофонне мистецтво у культурному просторі 
Китаю». Дослідження шляхів проникнення та адаптації саксофону в 
музичне мистецтво Китаю потребувало розгляду історичного розвитку 
китайського музичного мистецтва духових інструментів. У підрозділі 2.1 
«Особливості розвитку музичного мистецтва для духових інструментів 
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Китаю в контексті історії національної філософії і культури» здійс-
нено аналіз розвитку китайської духової музичної культури, який систе-
матизовано згідно п’яти періодів: перший, найбільш довготривалий період 
правління імператорських династій, упродовж якого сформувався дуже 
різноманітний національний інструментарій. В ході аналізу вияснено, 
що проникнення саксофону в музичний простір Китаю було неможли-
вим через зосередження на розвитку національних традицій і значну 
«закритість» до європейських надбань. Виявлено, що проникнення саксо-
фону в китайське музичне мистецтво розпочалось із його застосування 
в оркестровій духовій музиці. 

Другий період Китайської Республіки (1912–1949) до початку «куль-
турної революції» (1966) характеризується відкриттям музичних навчаль-
них закладів, становленням професійного музичного мистецтва, активі-
зацією економічних взаємин Китаю із Заходом, що вплинуло на розши-
рення контактів зі світовими виконавцями. Серед адаптованих у Китаї 
європейських досягнень стало запровадження саксофону і поступове 
його засвоєння. Виділяється творчість першого національного професій-
ного виконавця і композитора Фань Шенці. Період Культурної револю-
ції (1966–1976), позначеної як одна з найбільших соціальних та культур-
них катастроф ХХ ст., характеризується зупинкою в розвитку саксофон-
ного мистецтва. Далі виокремлюється четвертий період нової історії 
Китаю (до 1998 р.) – встановлення творчих контактів з провідними саксо-
фоністами світу і поширення у Китаї творів світового саксофонного 
репертуару. П’ятий період новітньої історії Китаю (від 1998 р. – до на-
ших днів) характеризується запровадженням у консерваторіях спеціалі-
зації «саксофон» (у 1998 р. в Пекінській консерваторії, у 2000 р. – в Сичу-
аньській), розвитком педагогіки, науково-методичних досягнень, вико-
навської і композиторської творчості, активізацією міжнародних контак-
тів та виведенням китайського саксофонного мистецтва у міжнародний 
музичний простір.  

У підрозділі 2.2 «Еволюція саксофонного мистецтва у світовій куль-
турі та його поширення в китайському культурному просторі» з метою 
проведення аналізу засвоєння у Китаї західних традицій розглянуто 
еволюцію застосування саксофону у європейській оперній творчості, 
камерно-інструментальній, симфонічній та джазовій. Досліджено прикла-
ди проникнення в простір китайської музичної культури концертуючого 
саксофону із Заходу, розвиток джазового саксофонного виконавства Китаю, 
що вплинув на процес фемінізації китайського саксофонного мистецтва. 
Визначено роль у популяризації саксофону в Китаї американського 
саксофоніста українського походження Кенні Джі (Інокентій Горелік), 
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що став першим зарубіжним виконавцем, який розпочав популяризацію 
китайської музики в світі. 

У підрозділі 2.3 «Тенденції взаємодії українських та китайських митців 
у професіоналізації саксофонного мистецтва Китаю» здійснений аналіз 
українського саксофонного репертуару та ступінь його засвоєння у Китаї 
показав, що найбільш популярною у виконавській практиці стала твор-
чість сучасних композиторів. Прихильність до авангарду та пост-аван-
гарду, множинність стильових поєднань, використання саксофонних темб-
рів як мальовничих фарб, сонорики – ось сукупність домінуючих тенден-
цій творчості Ю. Гомельської, К. Цепколенко, Л. Самодаєвої, В. Рунчака, 
В. Цайтца, С. Пілютікова, О. Шмурака, яка привернула увагу виконавців 
і сприяла особливій популяризації окремих їх творів у Китаї.  

Особливе місце в даному підрозділі присвячено аналізу саксофон-
ного мистецтва Львова останнього двадцятиліття. Виявлено посилення 
звернення до саксофону у творчості М. Скорика, В. Камінського, В. Цайтца, 
колишніх випускників Львова Г. Гаврилець, Д. Капиріна, І. Небесного. 
З метою популяризації відомостей у Китаї про особистість В. Цайтца 
(педагога автора даної роботи) досліджено аспекти виконавської, педаго-
гічної, композиторської та наукової діяльності професора, здійснено ана-
ліз «Концертіно» як одного з найпопулярніших у Китаї творів сучасного 
концертного репертуару.  

Серед українських митців, що активно долучаються до процесу роз-
витку саксофонного мистецтва в Китаї, обрано приклад діяльності про-
фесора Ю. Василевича. Досліджено аспекти його праці на міжнародному 
фестивалі «Золотий саксофон» у Цзинчені та Всекитайському конкурсі 
виконавців на духових інструментах в Пекіні, здобутки кращих китай-
ських учнів професора в Україні – лауреатів українських, китайських та 
міжнародних конкурсів (Куан Юань, Лі Гедзя, Ду Чжао, Хе Ян, Ці Чунь-
цюа, Ван Ювей). 

Розглянуто саксофонний репертуар Міжнародних фестивалів та кон-
курсів України «Контрасти», «Сакс академія», «Золотий саксофон Оде-
си», «Сельмер – Париж», «Індивідуаліс». Участь і перемоги в них китай-
ських саксофоністів постають каталізатором розвитку саксофонного 
мистецтва Китаю на початку ХХІ ст. Розширення діалогу культур шля-
хом активізації контактів, проведення лекцій і майстер-класів, можли-
вість навчання китайських студентів в українських музичних закладах та 
засвоєння українського репертуару суттєво вплинуло на розвиток вико-
навської майстерності і розширення репертуару китайських саксофо-
ністів кінця ХХ – початку ХХІ ст. 
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У третьому розділі «Національні традиції і міжнародні впливи у 
сучасному саксофонному мистецтві Китаю» шляхом аналізу концерт-
ної, педагогічної, методичної, композиторської та музично-суспільної 
діяльності найбільш яскравих представників сучасного китайського саксо-
фонного мистецтва представлено докази тих вагомих здобутків, що з’яви-
лись у Китаї упродовж 1998–2016 років.  

У підрозділі 3.1 «Творча діяльність видатних саксофоністів сучас-
ного Китаю в аспекті діалогу культур» досліджуються напрями стрім-
кого розвитку китайського саксофонного мистецтва на початку ХХІ 
століття і утвердження його як значного явища в музичному просторі 
сучасного світу. 

Здійснено аналіз діяльності Лі Маньлуна – провідного вченого, компо-
зитора, педагога, музично-суспільного діяча і виконавця, який уперше 
в Китаї підніс популярність саксофону до нечуваної висоти. Систематизо-
вано його досягнення в галузях: заснування спеціалізації «професійна 
гра на саксофоні» у Пекінській консерваторії; в першості розширення 
національного саксофонного репертуару; створенні фундаментальних 
наукових досліджень з саксофонного виконавства та педагогіки, підруч-
ників, вперше орієнтованих на специфіку китайської музичної мови; 
в новаторстві створення навчальної програми на VCD, аналогів якої 
у світі не існує; в ініціаторстві організації у Китаї серій концертних 
циклів та заснуванні конкурсів для саксофоністів; у сприянні співпраці 
з провідними педагогами та виконавцями світу. 

В аспектах розвитку міжнародної діяльності розглядаються здобутки 
Лі Юйшена (представника, що отримав освіту за межами Китаю – в Ка-
наді): заснування за сприяння П. Броді спеціальності «професійна гра на 
саксофоні» в Сичуаньській консерваторії; організація періодичних лек-
цій американських саксофоністів П. Броді та Дж. Хоуліка, концертів і 
майстер-класів спільно з зірками світового саксофонного мистецтва; 
заснування Міжнародного табору «Яньтай-Ченду» для систематичного 
проведення міжнародних фестивалів та Міжнародного симпозіуму «Голос 
осені» за участі провідних вчених з Франції, Бельгії, Росії, України, 
Канади та США; пропагандист і палкий популяризатор національної 
саксофонної творчості за межами Китаю. 

Розгляд творчих досягнень Ду Енн Тьяо обрано в аспекті досліджен-
ня розвитку національного джазового саксофонного виконавства. Його 
виконавські інтерпретації активно сприяють інтеграції кращих зразків 
китайської національної музики у світове виконавство. Творчість Гао Сіна 
досліджено як представника молодого покоління: аспекти сольної вико-
навської та педагогічної діяльності в Університеті Теннесі, переможні 
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результати у міжнародних конкурсах як виконавця та на симпозіумах як 
науковця.  

У підрозділі 3.2 «Жанрово-стильові параметри саксофонної твор-
чості композиторів Китаю» здійснено аналіз творів китайських компо-
зиторів для саксофону початку ХХІ ст., який дає підстави класифікувати 
їх творчість у проявах трьох основних тенденцій. Перша (домінуюча) – 
тяжіння до роботи з національним музичним матеріалом: переклади та 
аранжування авторських і народних пісень та інструментальних мелодій, 
асоціювання його звучання з давніми національними інструментами 
(сона, піпа) і притягнення у саксофонне виконавство способів інтонування 
на них (твори Чжао Цзипіна, Ду Маньцяо). 

Друга тенденція – в перекладах творів світової класики. Виділено 
творчість Інь Чжи Фа, який запровадив виконання засобами ансамблів 
саксофоністів творів зі складною поліфонічною технікою; на прикладах 
вокальних дуетів Моцарта розвинув у сучасному дуетному виконавстві 
вміння передати нюанси особливостей вокального звуковедення і пока-
зати значення тембру людського голосу як найважливішого засобу музич-
ної виразності. 

Третя тенденція позначилась у створенні оригінальних авторських 
творів: вироблення системи образної символіки, мальовничість «звуко-
писання» у створенні картин природи (п’єси Сюй Чжипіня, Хуана Шу 
Цзюня, Цзюнь Вана); тяжіння до збереження національного колориту 
шляхом використання національних мелодійних зворотів та образів, пента-
тонного ладу, хореїчної ритміки, несиметричності фраз (творчість Хуан 
Аньлуна, Лю Сун Ліна, Чу Ван Хуа). В оркестровій музиці – симфонічні 
увертюри Чжана Сяолу та Ля Хуан Чжи, концерти Чу Ван Хуа як заснов-
ника даного жанру в Китаї, балети Хуан Ань Луна, що першим серед 
китайських композиторів використав можливості тембрових фарб саксо-
фона для створення образних характеристик персонажів.  

Твори вражають багатством використання сучасних технічних при-
йомів: субтони, фруллято, закритий слеп, звучання обертонів, голосова 
тонація тощо, що сприяє наданню виконавцям великої творчої свободи і 
можливості «різнопрочитання» текстів. Глобальне наближення народно-
національного, модерністичного і джазового напрямів дало можливість 
прояву індивідуальності творчої особистості композиторам і виконав-
цям. 

У підрозділі 3.3. «Науково-методичне забезпечення саксофонного 
мистецтва Китаю початку ХХІ ст.» запропоновано аналіз першої, 
створеної у Китаї для початківців (2003) «Школи гри на саксофоні» Ян 
Цзя Сана. Виявлено спадкоємні риси з подібними виданнями М. Мюля 
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(французька школа), Б. Дикова і М. Шапошнікової (російська). Прак-
тичний посібник «Етюди для саксофоніста» Ван Ювея (2012) розглянуто 
як єдину публікацію творів китайських саксофоністів в Україні, метою 
якої стало прагнення допомогти виконавцям здобути вищого рівня роз-
витку техніки, легко поратися з інтонаційними труднощами модерної 
мелодики сучасної музики. Здобутки Ван Ювея як виконавця розгляда-
ються в аспекті впливу українських педагогів Ю. Василевича та З. Бур-
кацького. 

У Висновках узагальнено основні результати дослідження: 
1. Досліджуючи концептуальне поле діалогу культур у різних сферах 

гуманітарного знання, зроблено висновок щодо перспективності вико-
ристання методології міжкультурного діалогу як чинника розвитку саксо-
фонного мистецтва Китаю. Визначено закономірності та тенденції роз-
витку саксофонного мистецтва Китаю у взаємодії Захід–Схід. Для роз-
криття діалогічної сутності розвитку китайської музичної культури, 
зокрема саксофонного мистецтва, доведено доцільність використання 
сукупності методологічних підходів, а саме: герменевтичного – з метою 
виявлення смислових особливостей діалогу культур; історико-генетич-
ного – з метою аналізу генезису і еволюції діалогу культур як культур-
ного феномена; дескриптивного і системного методів у процесі виявлен-
ня елементів діалогу культур як синергетичної цілісності, що самоорга-
нізується; аксіологічного – для виявлення ціннісних орієнтирів і перс-
пективи взаємодії локальних культур в рамках культурної уніфікації. 

2. Розглянувши процес історичного розвитку мистецтва духових 
інструментів в контексті проникнення в музичну культуру Китаю саксо-
фону з’ясовано, що причинами активного засвоєння саксофону лише після 
утворення КР (1912) стали боротьба імператорів проти проникнення в 
країну вільнодумства ззовні і зосередження виключно на розвитку націо-
нальних традицій.  

3. Виявлено, що увагу Китаю до багатства тембрових, колористич-
них і віртуозних характеристик солюючого саксофону привернули гаст-
рольна діяльність провідних виконавців Заходу і проникнення джазового 
мистецтва. На основі проведеного аналізу доведено, що поширення джа-
зового саксофонного виконавства у Китаї сприяло поступовій фемініза-
ції цього явища (найяскравіші – Се Ля Ян та Фань Сяонін). З метою про-
ведення аналогій в історично-хронологічному аспекті розглянуто еволю-
цію застосування саксофону у творчості західноєвропейських та україн-
ських композиторів, визначено ступінь поширення в Китаї їх реперту-
ару, досліджено аспекти співпраці. 
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4. Визначено, що зародження професійного розвитку гри на саксо-
фоні пов’язане у Китаї з діяльністю кафедри духових інструментів Пекін-
ської та Сичуаньської консерваторій, викладачі гри на кларнеті яких 
вперше ініціювали «перепрофілювання» на саксофоністів і для цього – 
здобуття освіти на Заході. В результаті, вперше у Китаї було відкрито 
класи професійної гри на саксофоні і запроваджено лекції та майстер-
класи кращих саксофоністів Заходу. Здійснено аналіз, підсумовано резуль-
тати та визначено роль виконавської, педагогічної та науково-лекційної 
діяльності у Китаї П. Броді, К. Делангля, Дж. Хоуліка, Ф. Мондельчі, 
Ю. Василевича, С. Колесова, які в сукупності сприяли збільшенню потоку 
бажаючих отримати фундаментальну освіту на Заході, розширенню 
виконавського репертуару китайських саксофоністів індивідуальними 
інтерпретаціями, виведенню їх наукової діяльності у міжнародний про-
стір та поширенню репертуару китайських композиторів у світі. Дослі-
джено здобутки китайських учнів П. Броді, К. Делангля, Дж. Хоуліка, 
Ю. Василевича, що навчались майстерності у їх класах в Україні, Європі 
та Америці. Розглянуто визрівання проблеми інтенсифікації відтоку кра-
щих саксофоністів з Китаю (наприклад – Гао Сіна, Ду Енн Тьяо). Аналіз 
результатів статистики останніх двох десятиліть вказує на значний їх 
відтік, однак доведено, що на сьогодні для півторамільярдного насе-
лення Китаю це явище поки ще не становить загрози. 

5. На прикладі аналізу саксофонного репертуару львівської, київської, 
одеської та харківської композиторських шкіл проведено паралелі та 
аналогії з творчістю композиторів пекінської та сичуаньської шкіл. Від-
значено аналогії між творчістю українських та китайських композиторів, 
домінуючим напрямком яких стала посилена опора на елементи націо-
нальної музичної мови і популяризація творів своєї національної музики 
у світі. Для китайських композиторів та виконавців ці методи стали пріо-
ритетними у процесі інтеграції кращих зразків китайської національної 
музики у світове виконавство.  

6. Проведений структурно-функціональний аналіз саксофонного мис-
тецтва Китаю за напрямками: виконавство, композиторська творчість, 
науково-методичне забезпечення початку ХХІ ст. показав стрімкий роз-
виток саксофонного мистецтва Китаю і виведення його до розряду од-
ного з найбільш значних явищ у сучасному музичному просторі світу, 
що доведено прикладами багатогранної діяльності та видатних творчих 
досягнень найбільш яскравих представників сучасного саксофонного 
мистецтва Китаю. Для цього розглянуто та систематизовано приклади 
діяльності Лі Маньлуна, Лі Юйшена, Ян Цзя Сяна, Ду Ен Тьяо, Гао Сіна, 
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Хуан Ань Луня, творчість яких відзначена найвищими нагородами і 
визнана у всьому світі.  

7. Визначено закономірності та тенденції розвитку саксофонного мис-
тецтва Китаю у взаємодії культур Захід–Схід.  В умовах глобалізації як 
найпомітнішого явища сучасності важливе значення має діалог культур. 
Активність діалогічної комунікації привела до проявів раціональної інтер-
претації особливостей музичної мови, семантичних смислів і образності 
при збереженні у саксофонному мистецтві Китаю національної самобут-
ності і національних традицій.  

Охарактеризовано жанрово-стильові параметри і типологічні особ-
ливості музичної мови саксофонної творчості композиторів Китаю. Роз-
ширення репертуару для саксофону найбільш яскраво виявилось у тяжінні 
до роботи з національним музичним матеріалом. Це стало домінуючою 
рисою їх творчості і проявилось в активному зверненні до жанру пере-
кладів. Розглянуто специфічні особливості музичної мови найбільш пока-
зових творів китайських композиторів: розширення інтонаційного слов-
ника при опорі на елементи національної музичної мови, пентатоніки в 
поєднанні з політональними прийомами, способу видобування звуків без 
певної висоти, прагнення композиторів/виконавців асоціативно наблизити 
звучання саксофону до національних духових інструментів, викорис-
тання елементів джазової музики.  

На основі проведеного дослідження визначені закономірності та тен-
денції розвитку саксофонного мистецтва Китаю, які виявляються у специ-
фічних особливостях окремих творів китайських композиторів, продикто-
ваних культурною тенденцією сучасності. Аналіз жанрово-стильових 
параметрів творів китайських композиторів початку ХХІ ст. доводить 
про ствердження у їх творчості тенденції синергізму національних тра-
дицій при засвоєнні сучасних композиторських технік. Володіння сучас-
ними музичними стилями і технічними прийомами виконання та комер-
ційне прагнення до задоволення потреб сучасної аудиторії приводить до 
творчих експериментів композиторів та універсалізації виконавців як 
імпровізаторів та акторів з розвинутими комунікативними навичками. 
Культурною тенденцією сучасності стало також глобальне зближення 
академічного та естрадного напрямів, яке надає можливість прояву інди-
відуальності творчої особистості. 

Проведене дослідження підтверджує перспективність подальшої роз-
відки проблем саксофонного мистецтва Китаю за окремими напрямами: 
виконавство, композиторська творчість, науково-методичне забезпечення.  
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студії». Львів, 25–26 лютого 2016. С. 76–78. 
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АНОТАЦІЯ 

Ло Кунь. Розвиток саксофонного мистецтва Китаю у вимірах 
міжкультурного діалогу. – Кваліфікаційна наукова праця на правах руко-
пису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознав-
ства (доктора філософії) за спеціальністю 26.00.01 «Теорія та історія 
культури». – Львівська національна музична академія ім. М. В. Лисенка, 
Міністерство культури України, Львів, 2017. 

Дисертація присвячена комплексному дослідженню саксофонного 
мистецтва Китаю ХХ – початку ХХІ ст. крізь призму міжкультурно-
діалогічного фактора. Створено цілісну панораму становлення й розвитку 
саксофонного мистецтва Китаю окресленого періоду. Досліджено кон-
цептуальне поле діалогу культур у різних сферах гуманітарного знання, 
виявлено ціннісні орієнтири і перспективи взаємодії китайської культури 
в рамках культурної уніфікації. 

Розглянуто процес історичного розвитку мистецтва духових інстру-
ментів в контексті проникнення в музичну культуру Китаю саксофону. З 
метою проведення аналогій розглянуто еволюцію застосування саксо-
фону у творчості західноєвропейських, українських та російських ком-
позиторів кінця ХІХ – початку ХХІ ст., визначено ступінь поширення 
в Китаї їх репертуару. Досліджено аспекти виконавської, педагогічної і 
науково-лекційної діяльності у Китаї П. Броді, К. Делангля, Дж. Хоуліка, 
Ю. Василевича.  

Проведено структурно-функціональний аналіз саксофонного мистец-
тва Китаю за напрямками: виконавство, композиторська творчість, нау-
ково-методичне забезпечення початку ХХІ ст. Відзначено тяжіння до 
роботи з національним музичним матеріалом і тенденцію до асоціатив-
ного наближення звучання саксофону до китайських національних духо-
вих інструментів. Розглянуто специфічні особливості музичної мови най-
більш показових творів китайських композиторів. 

У дисертації саксофонне мистецтво Китаю представлене як самобутнє 
і органічне явище в історії світового саксофонного виконавства та компо-
зиторської творчості. 

Ключові слова: діалог культур, саксофонне мистецтво Китаю, вико-
навство, репертуар, композиторська творчість, національна музична мова. 

 
 



17 

АННОТАЦИЯ 

Ло Кунь. Развитие саксофонного искусства Китая в измерениях 
межкультурного диалога. – Квалификационный научный труд на 
правах рукописи.  

Диссертация на соискание учёной степени кандидата искусствоведе-
ния (доктора философии) по специальности 26.00.01 «Теория и история 
культуры». – Львовская национальная музыкальная академия им. Н. В. Лы-
сенко, Министерство культуры Украины, Львов, 2017. 

Диссертация посвящена комплексному исследованию саксофонного 
искусства Китая ХХ – начала ХХІ в. сквозь призму межкультурно-
диалогического фактора. Создано целостную панораму становления и 
развития саксофонного искусства Китая обозначенного периода. Иссле-
довано концептуальное поле диалога культур в разных сферах гумани-
тарного знания, выявлено ценностные ориентиры и перспективы взаимо-
действия китайской культуры в рамках культурной унификации. 

Рассмотрен процесс исторического развития искусства духовых ин-
струментов в контексте проникновения в музыкальную культуру Китая 
саксофона. С целью проведения аналогий рассмотрено эволюцию исполь-
зования саксофона в творчестве западноевропейских, украинских и рус-
ских композиторов конца ХІХ – начала ХХІ в., определена степень рас-
пространения в Китае их репертуара. Исследованы аспекты исполни-
тельской, педагогической и научно-лекционной деятельности в Китае 
П. Броди, К. Делангля, Дж. Хоулика, Ю. Василевича. 

Проведён структурно-функциональный анализ саксофонного искус-
ства Китая в направлениях: исполнительство, композиторское творчество, 
научно-методическое обеспечение начала ХХІ в. Отмечено тяготение 
к работе с национальным музыкальным материалом и тенденцию к ассо-
циативному приближению звучания саксофона к китайским националь-
ным духовым инструментам. Рассмотрены специфические особенности 
музыкального языка наиболее показательных произведений китайских 
композиторов. 

В диссертации саксофонное искусство Китая представлено как само-
бытное и органическое явление в истории мирового саксофонного 
исполнительства и композиторского творчества. 

Ключевые слова: диалог культур, саксофонное искусство Китая, 
исполнительство, репертуар, композиторское творчество, национальный 
музыкальный язык.  
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SUMMARY  

Luo Kun. The Development of the Saxophone Art of China in Terms 
of Intercultural Dialogue. – The qualifying scientific work on the rights of 
the manuscript. 

Thesis for a Candidate Degree in Art Studies (Doctor of Philosophy) in 
speciality 26.00.01 – Theory and History of Culture. – M. Lysenko Lviv 
National Music Academy, Ministry of Culture Ukraine, Lviv, 2017. 

The thesis is devoted to the complex study of the saxophone art of China 
of the 20th – early 21st century through the prism of an intercultural dialogue 
factor. A holistic panorama of the formation and development of Chinese 
saxophone art of the period under review is created. The conceptual field of 
the dialogue of cultures in various spheres of humanitarian knowledge is 
studied, value guidelines and prospects of the interaction of Chinese culture 
within the framework of cultural unification are presented. 

The process of historical development of the art of wind instruments is 
considered in the context of the penetration of the saxophone into the musical 
culture of China. The causes of the late (after the Republic of China was 
formed in 1912) penetration of the saxophone into Chinese musical art and the 
possibility of its active adoption only after the termination of the reign of the 
imperial dynasties, their struggle against the penetration of free thinking from 
the outside, the closure of China as a result of the conservative foreign policy, 
denying European values and focusing exclusively on the development of 
national traditions, are revealed.  

In order to draw analogies in the historical and chronological aspects, the 
evolution of the saxophone use in the works of Western European, Ukrainian 
and Russian composers of the late 19th and early 21st centuries is studied, the 
degree of their repertoire popularity in China is determined, the aspects of 
cooperation are examined. 

It was determined that the origin of the professional development of 
saxophone playing and the growth of the saxophone repertoire in China are 
associated with the beginning of the activities of the Department of Wind 
Instruments of the Central Peking and Sichuan Conservatoires, whose clarinet 
teachers were the first to initiate the "conversion" to saxophone playing. For 
this purpose, the brightest of them went abroad in order to acquire saxophone 
education in America and Europe. As a result, the classes of professional 
playing the saxophone were opened in these conservatoires for the first time 
in China in 1998 and 2000; besides, "Experimental Centers" aimed at orga-
nizing music festivals, contests, lectures and master classes of world-famous 
saxophonists from Paris, Yale, London, Brussels, Vienna, Tokyo, Melbourne, 
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Toronto, Pittsburgh, Kyiv and Moscow were founded. The analysis has been 
made, the results have been summarized and the role of the performing, 
teaching, research and lectorial activities of the most important ones – Paul 
Brodie, Claude Delangle, James Houliсk, Migele Nalakeiva, Federico Mindelci, 
Carlos Aguilera, Yuriy Vasyilevych, Margarita Shaposhnikova, Sergey Kole-
sov – has been determined . 

Their combined activities helped to open classes of professional saxo-
phone playing in conservatoires of China, to increase the flow of talented 
musicians wishing to acquire a profound education abroad, to expand the per-
formance repertoire with individual interpretations, to put the scientific 
activity of Chinese saxophonists into the international orbit and to spread the 
repertoire of Chinese composers in the world. The achievements of Chinese 
students who had mastered the skill in the conservatoires of Ukraine, Europe 
and America in the classes of P. Brodie, C. Delangle, Y. Vasylevych are 
studied. In this respect, the growing problem of the outflow of the best young 
saxophonists from China at the present stage is considered (for example, most 
activities of Gao Xin and Du Enn Thyao take place outside of China). The 
analysis of the statistic results of the last two decades indicates a significant 
outflow, but it has been shown that at present this phenomenon is not yet a 
threat for China with its population up to 1.5 billion inhabitants. 

The structural and functional analysis of saxophone art of China, carried 
out in the areas of performance, composer creativity, music and professional 
school of the beginning of the 21st century, has shown rapid development of 
the wind instruments art in China and its transformation into the category of 
one of the most significant phenomena in the contemporary music world. This 
is proved by examples of multifaceted activities and outstanding creative 
achievements of the most outstanding representatives of modern saxophone 
art of China. For this purpose, examples of the activities of Lie Manyulloon, 
Li Yusheng, Yang Xia Sian, Du Enn Thyao, Gao Xin, Limen Yung, Huan An 
Lun, whose creative work has been distinguished with the highest awards and 
recognized throughout the world, are studied and systematized. 

The repertoire of Chinese composers of the early 21st century is classified 
in three areas: academic, modernistic and variety. The analysis of genre and 
style parameters of works for the saxophone of the Chinese composers of the 
beginning of the 21st century proves the assertion of the tendency of synergy 
of national traditions and modern composers’ techniques in their works. 

Key words: dialogue of cultures, saxophone art of China, performance, 
repertoire, composer’s creativity, national musical language. 
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