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Рецензия 
от проф. д-р Ганка Неделчева, СУ  „Св. Климент Охридски”, ФНОИ 

на дисертационен труд на тема: 

 

Историческо развитие на клавирното изкуство в Китай 

от 1913 до наши дни 

 

 

от ЛИ ЙЪЛЪН 

 

докторант в катедра ,,Пиано”, Инструментален факултет, 

 

НАЦИОНАЛНА МУЗИКАЛНА АКАДЕМИЯ „ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ“ 

 

 

за присъждане на образователна и научна степен „ДОКТОР” 

в научно направление 8.3. „Музикално и танцово изкуство“ 

 

 

Представеният дисертационен текст е част от  художествено- 

творческата докторантура на Ли Йълън, пианист и педагог от Китай, 

докторант в катедра ,,Пиано” на ИФ. Той съдържа 150 машинописни 

страници основен текст, структуриран чрез Предговор, 6 тематични глави, 

Заключение и Библиография от 98 заглавия, уточнени като китайски онлайн 

научни журнали, китайска база данни за докторантски и магистърски тези, 

китайска библиотечна база от данни (монографии), свързани с обекта на  

изследователската работа. 

Ще си позволя да започна рецензията с последния елемент на 

дисертацията – Библиографската справка, която излъчва информация не 

само за темата, избрана от докторанта, но и за самия него, а това в голяма 

степен предпоставя констатациите, оценките и адмирациите, които пораждат 

структурните елементи на изследователския труд в тяхната естествена 

последователност. Мащабното проучване на публикациите по темата е 

налице. То респектира не само със своя обем, но и с начина, по който е 

осъществено – вещо, професионално, с явно любопитство и отговорност. 



 2 

Наличието на библиотечни единици и online ресурси е нормален стандарт за 

подобни академични процедури, но сериозното проучване на докторантски и 

магистърски тези не е обичаен факт. Очевидно е, че докторантът има висока 

мотивация, знае да търси и намира необходимите детайли от всички 

възможни източници.  

Предговорът (с функция на Увод) Китайската клавирна музика и 

нейният културен контекст ситуира мястото на музиката в хилядолетната 

история на Китай в социален и образователен план като неизменна част от 

ритуалната култура и възпитание, формирани под влияние на философски 

школи и духовни учения. Докторантът афишира своята  научно - 

изследователска цел: ,,да представи задълбочен анализ на етапите на 

възникване, разпространение и развитие на музиката за пиано в Китай”(стр 

9) в рамките на период, надхвърлящ продължителността на век в унисон с 

политическите метаморфози на историческото време. 

  ГЛАВА ПЪРВА. Историческите извори на китайската музика за 

пиано представя докторанта и умението му да приложи детайлизиран 

исторически и културологичен подход при анализ на събития в техния 

хронологичен порядък, имащи отношение към появата на първите образци на 

клавесин в Китай, откриващи пътя на първите ученици и първите 

композиции. Текстът изобилства с любопитни исторически факти, които се 

четат с увлечение, което пораждат приказните сюжети. Изследователският 

рефлекс на докторанта, обаче, безпогрешно насочва към зоната на науката, 

която не позволява приемането на хипотези без доказателства. Изразени са 

лични логични аргументи за тяхното отхвърляне като недопустими и 

недостоверни.   

Появата на първия клавишен инструмент, както и  инструментално - 

образователните практики с него, са определени като продукт на обективно 

социално-икономическо и политическо развитие на Китай под влияние на 

западно-европейска културна традиция. Докторантът въвежда прецизна 

периодизация, която характеризира с процеси и личности - двигатели ( Шън 

Сингун, Ли Шутун и Дзън Джъмин  – музикални педагози, автори на песни и 

учебни помагала). 

Авторът на дисертационния текст характеризира ранния период на 

китайската музика за пиано (1840–1919) с навлизане на инструмента пиано, 

на християнската музика и църковните произведения в Китай  и въвеждане на  
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занятия по пиано в редица религиозни училища. Съобщава се интересен 

факт, свързан със създаването на школи от нов тип в края на ХIХ век (1898) 

със специфичен социален  резонанс ,,въвежда се дисциплината „Музика и 

песни“, в следствие на което западният нотопис, музикална теория, както 

и самата музика, изпълнявана на пиано и орган, се пренасят от учебната 

зала към обществото като цяло” (стр 17). 

Като важен детайл в тази обща картина  на клавирно инструментално 

присъствие докторантът въвежда хронологично следващите процеси - на 

клавирно обучение (Марио Пачи, 1878–1946, италиански концертант и 

педагог; американски педагози  Рут Стал, Греъмс), на изпълнителска дейност 

и създаване на първите пиеси за пиано от композитора Джао Юенжън, 

публикувани през 1915. Въпреки елементарните похвати на композиране, 

които не търпят сравнение с европейските от това време, Ли Йълън с 

основание  определя този период като фундамент за по-нататъшното 

развитие на професионалната авторска китайска музика не само за пиано.  

Научно-изследователският подход позволява на докторанта да сумира 

изводи, да извежда тенденции в условията на динамични процеси на 

създаване, приемане и отхвърляне на чужд музикално-исторически опит, 

което е повод за адмирации. 

ГЛАВА ВТОРА. Изграждане на професионалното музикално 

образование и развитието на клавирната музика през периода         1919 – 

1937 продължава музикално-историческия обзор в контекста на 

социокултурните реформаторски процеси  в Китай. Отново впечатляващ вкус  

на автора към историческата фактология!  И не само. В своя текст той 

проследява причинно-следствена обвързаност между събития,  музикално-

образователни структури и културни институции в Китай, музикални 

общества, специализирани музикални издания (сп. „Музика”, музикално 

периодично издание ,,Нова музикална вълна”), оркестри с гостуващи големи 

солисти, училищни педагози по музика  и техните първи възпитаници.  В 

този съзидателен процес се вписват знакови личности в китайската 

музикална култура (Сяо Йоумей, Хуан Дзъ, Лао Джъчън, Хъ Лютин, Дзян 

Динсиен, Лиу Сюе-ан, подпомагани в  историческата им мисия от 

високообразовани музиканти – Борис Захаров, Александър Черепнин, Нюлон 

(Великобритания), г-жа Хасман (Холандия). ,,Основаването и дейността на  

музикалните общества не само оживява музикалния живот на градското 



 4 

население през тези години, но и силно стимулира изграждането и 

развитието на нова форма на музикално образование, което ще зароди и 

оформи организации за специализирано преподаване на пиано, при което 

основа е европейската система, а именно – поставят първоначалната 

основа и имат просветителска роля”(стр 35). 

 Докторантът посочва 1919 като начало на професионалното 

клавирното обучение, свързано със създаването на  музикални курсове в 

Пекинския университет (1922), основаването на  Националната 

консерватория в Шанхай (1927), музикални факултети във висши 

педагогически  училища. Тези факти  кореспондират  по време с други - 

появата на композиции за пиано, клавирни акомпанименти на художествени 

песни  от Цин Джу и Хуан Дзъ, за да се стигне до различни състезателни 

формати, стимулиращи  творческата енергия на композиторите  (,,Състезания 

за мелодии за пиано в китайски стил” на Черепнин, „Състезание за пиано в 

китайски стил“). 

Авторът на дисертацията не се ограничава с параметрите на 

фактологичния описателен порядък. Наблюденията и анализите на 

посочените процеси го отвеждат към изводи, обобщения и оценки: 

,,Китайската музика за пиано от 1919 - 1937 г. представлява 

съприкосновение и сливане между западното изкуство и традиционната 

китайска музика. Композиторите от този период от самото начало на 20-

те години напълно следват стила на композиция на Запада, като 

постепенно започват да прокарват нов път за националните 

специфики”(стр 62 ). Творческата активност на китайските композитори  

превръщат този период  по мнението на автора в ,,най- блестящата глава в 

развитието на китайската музика от първата половина на ХХ век.” 

ГЛАВА ТРЕТА. Развитие и нововъведения на китайската клавирна 

музика в периода на войната – 1937-1949 въвежда към период в развитието 

на китайската музикална  култура, белязан от две войни – Антияпонска (8 

години) и гражданска (4 години). С това докторантът свързва потребността 

от създаване на песни и произведения, стимулиращи патриотичните 

настроения и бойния дух на китайския народ. Той оценява като истински 

героизъм оцеляването на обучението по пиано и сценичните изяви на 

пианистите, както и творческа продукция на композиторите, която въпреки  

намаленото си количество ги отвежда все пак до атонализма. 
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 Докторантът разглежда протичането на обучението по музика в 

различните райони на Китай като отчита влиянието на японските музикални 

педагози във висшите училища или университети, както и отстояване на 

китайско музикално-педагогическо  присъствие в трудните военни години. 

По-нататък наблюденията му се насочват към протичането на клавирното 

обучение, водещи клавирни педагози (местни и чужди) от този период и 

пианисти-концертанти. Постижението в подхода на докторанта е логичното 

експониране на факти и фигури, които изграждат системата на клавирното 

обучение  и школа в Китай. 

 По подобен начин е въведен и обзор на китайската музика за пиано, 

създадена в този период като симбиоза между европейски и национални 

традиции. Ли Йълън коментира доминацията на клавирната миниатюра в 

обкръжение от концерти, ансамбли и др. крупни  жанрове в творчеството на 

водещи композитори от това време като Дзян Уън-йе, Дин Шандъ, Сан Тун, 

Ди Уей и др.  

Прави впечатление биографичното представяне на  всеки един от тях, 

както и коментари за образността и естетическите послания на техните 

творби, които отново илюстрират връзки с европейските музикални традиции 

(обучение извън Китай или с преподавател-чужденец). Намерен е 

подходящият професионален език, който представя информацията във 

формат, близък до анотация.   

 Заключението  на докторанта към глава трета отчита разликите в 

създадените образци на китайска клавирна музика в сравнение с ранния 

период от нейното създаване: с констативни оценки ,,жанровото 

разнообразие е по-голямо, образните характеристики включват природни 

картини и притежават силна връзка с китайската автентична музика, а 

всичко това е далеч от ранните образци, имитиращи западноевропейската 

музика.”  (стр 85).   

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА. Реформи и иновации в клавирната музика през 

началния период на изграждането на Нов Китай – 1949 – 1966 

1 октомври 1949 маркира началото на нов исторически период процес, 

наречен НОВ Китай. Докторантът представя периода на съзидание и подем в 

културнообразователен план, настъпил след век от войни и хаос. Той посочва 

значимостта на няколко факта от това време:  възникване на Централната и 

Шанхайската консерватории, които за кратък срок са последвани от 
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създаване на още 7 учебни заведения, ангажирани с подготовка на 

педагогически кадри  за професионално музикално образование, създаване  

на нови специализирани  Факултети по пиано, които изграждат пианисти-

педагози и инструменталисти и  огромен брой музикални училища във 

всички големи административни райони, увеличаване на издаването на 

музикална литература, в т.ч. и по пиано. Всичко това  докторантът 

обобщава с констатацията: ,,Нивото на обучението по пиано получава 

безпрецедентно развитие след основаването на Нов Китай” (стр 86). 

 Този процес според Ли Йълън е тясно свързан с образователния опит 

на съществуващия СССР. Татяна Кравченко заедно с Ли Цуейджън, У Лъ-и е 

сред водещите клавирни педагози на Нов Китай. При експонирането на 

информацията авторът на дисертацията следва логиката в предишната Трета 

глава.  Той илюстрира значимото присъствие на клавирното изкуство с 

постиженията на изявени пианисти-изпълнители от първото десетилетие на 

Нов Китай  – лауреати на авторитетни международни конкурси Фу Цун 

(Шопен конкурс), Лиу Шъкун (Унгария) , Гу Шън-ин (Женева),  Ин Чъндзун     

(Чайковски” конкурс) .   

 Създаването на повече от 360 композиции от една сериозна група  

китайски композитори Дин Шандъ, Уан Лисан, Чън Пейсюн, У Дзуцян, Ду 

Минсин, Джу Дзиен-ар, Сун Ицян е висок атестация за подема, 

характеризиращ този нов период в историята на Китай. Те са представени с 

биографични и творчески данни, които се допълват от естетически и 

композиционни творчески търсения. Посочени са и някои творчески спорове, 

базирани на идеологически различия, съпътстващи развитието на китайската 

култура и социален живот.  

Висока степен на аналитичност и оценка носи обобщението на 

докторанта в структурната единица на дисертационния труд, наречена 

,,Приемственост в традициите”: ,,Първият образователен план по 

специалност „Музика” за висшите педагогически учебни заведения поставя 

началото на професионалната подготовка по музика (1952)... изцяло по 

модела на образователната система в СССР,  а обучението по пиано е 

включено и в специализираните задължително избираеми предмети, 

въведени са курсове по съпровод на пиано..” 
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Обобщението на музикално-образователните процеси в този период 

посочва  високи постижения, които се мултиплицират в клавирната 

педагогика, изпълнителско  и композицията. 

 

В ГЛАВА ПЕТА. Бедственото положение и оцеляването на 

китайското клавирно изкуство през периода на Великата културна 

революция – 1966 – 1976 докторантът очертава параметрите на едно мрачно 

десетилетие, обявило война на западната култура е определено от него като 

най-голямата катастрофа от създаването на КНР. В този контекст ,,пианото 

се превръща в „бракувана вещ“. Пианото е наклеветено като буржоазен 

инструмент. „Гласът“ му е почти напълно забравен на територията на 

Китай. Музикалното изкуство влиза в най-трудния си период. Творчеството 

за пиано не само че не се развива, но е и подложено на сериозен удар. 

Консерваториите и висшите педагогически институти прекратяват всички 

преподавателски дейности и публични изяви.”(стр112) И продължава 

описанието  по-нататък  ,,Музикантите в тях са репресирани, унижавани, 

бити публично и изпращани на трудово Превъзпитание. Обучението по 

пиано от този период основно се концентрира върху импровизационния 

акомпанимент, а всички песни са свързани с революцията”.(стр 115) 

Авторът на дисертацията аргументира всички успешни изяви на Ин 

Чъндзун, и като  пианист,  и като  композитор, за да реабилитира западните 

културни традиции в Китай, като го издига в исторически значима фигура за 

този период. В своите наблюдения Ли Йълън констатира, че  активността на 

останалите композитори е фокусирана върху обработки за образцови 

представления, обработки на народни песни за традиционни китайски 

инструменти, обработки на песни или местни народни мелодии и по-малко 

други клавирни форми.  

Докторантът представя в Таблица 1. авторите, титулите и годините на 

създаване на творбите. Тя е последвана от подробно запознаване с 

биографични и творчески характеристики на посочените композитори:  Ин 

Чъндзун, Ду Минсин, Ли Инхай, Чу Уанхуа, Уан Дзиенджун, Чън Джъмин.  

 

ГЛАВА ШЕСТА. Освобождение и разцвет на клавирното изкуство 

след Политиката на реформи и откритост от периода 1976 – 2000  

представя панорама на нов етап в развитието на Китай, започнал с 
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въвеждането на нова Политиката на вътрешни реформи и отвореност към 

чужбина през декември 1978. Тази структурна глава от дисертационния текст 

илюстрира политически, социален и културен разцвет, който достига до 

днешните дни. Той обхваща и обучението по пиано, и композиторското 

творчество за пиано и по своето съдържание илюстрира еволюцията на 

клавирното обучение в Китай. 

Ли Йълън посочва факти за разширяване на контактите между 

китайските консерватории и подобни образователни структури по света. 

Отчита силно изразени процеси на реформиране, които обяснява и с 

посещението на емблематични фигури от световния музикален елит в 

китайските висши учебни заведения (Пендерецки, Шчедрин, Губайдулина,  

Сейджи Одзава, Зубин Мета, Даниел Баренбойм, Владимир Ашкенази, Леон 

Флейшър, Иво Погорелич) или ангажирането им като гост-преподаватели там 

(сър Саймън Ратъл, Сейджи Одзава, пианистите Леон Флейшър, Фу Цун). 

          Докторантът представя най-значимите клавирни педагози  от този 

период (Джоу Гуанжън, Лин Юен, Джу Гун-и, Джу Яфън, Дан Джао-и) с 

международното им признание като членове на жури и с успехите на техните 

възпитаници.Заслужено място в историята на съвременното китайско 

клавирно изкуство  авторът отделя на Кун Сяндун, Ланг Ланг, Уан Юдзя, 

Чън Са, Ли Юнди, Сун Инди, Джан Хаоджън, Пан Линдзъ, в чиито творчески 

биографии присъстват много награди от престижни конкурси, високо 

публично признание в различни точки части на света и оценки на пресата. 

В панорамата на този музикален разцвет се вписват и постиженията на  

китайските композитори, творящи и днес: Тан Дун, Сун Ицян, Чън И, 

Дзихао, Джао Сяошън, Чън Циган,  Джан Чао, Чън Дзунлян, Джан Шуай 

Ли Йълън отчита наличието на две тенденции в тяхното творчество: ,,В 

композициите от този период повечето музиканти от старото поколение 

поддържат развитието и търсенето на „китайската национална 

хармония”, а новото поколение прави смели крачки към съвременните 

композиционни техники и подходи към тематичния материал. Те 

експериментират с додекафонията, свободната атоналност и други 

модерни похвати.”(стр 140) Той класифицира техните творби в 4 основни 

групи: обработки за народни инструменти и песни, творби, интонационно 

свързани с традиционната китайска музика, съвременни пиеси с новаторско 
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формообразуване, хармония и композиционни техники - атонална 

система  и додекафония, камерно-инструментални жанрове.  

В своето Заключение докторантът обобщава аспектите на своята 

изследователска работа – исторически обзор, преглед на публикациите, 

нотни източници, анализ и синтез на личен опит – педагогически и 

инструментален, културни проекции във времето. 

За нуждите на настоящата рецензия  ще си позволя обобщение на 

общите впечатления и оценки на дисертационния текст: 

Представеният дисертационен текст е сериозно и задълбочено 

проучване на клавирното изкуство в Китай във всички възможни аспекти - 

исторически развой, педагогическа школа, изпълнителско изкуство и 

творчество за пиано. Синтезиран е опит в продължение на повече от век, 

който е илюстриран с постижения и публично признания в Китай и по света. 

Приемам безусловно посочените от докторанта научни приноси, които са 

безспорни и могат да бъдат база за надграждане с нови изследователски 

трудове по темата.     

            За настоящата процедура докторантът представя 2 публикации, 

свързани с проблемите на дисертационния му в Китай (,,Китайски хора на 

изкуството”, 2020/1) и  у нас (Сборник от поредицата ,,Докторантски четения 

2022”,  на НМА - под печат). Посочените публикации, както и неговият 

Автореферат разширяват научноизследователските параметри на автора в 

изясняване обекта на дисертационната му теза –  историческото развитие на 

клавирното изкуство в Китай в неговите проявления като клавирно обучение, 

изпълнителско изкуство и  клавирна музика.  

     Заключение: Въз основа на констатациите и оценките на 

представения дисертационен труд предлагам на Уважаемото НЖ да 

присъди научната и образователна степен ,,ДОКТОР” на Ли Йълън. 

 

Август 2022                                    проф. д-р Ганка Неделчева, 

                                                         член на Научното жури 

 

 

 


