
Рецензия 

от проф. д-р Красимир Драганов Тасков  

Композитор и пианист, НМА “Проф. П.Владигеров”- София  

за присъждане образователна и научна степен „ДОКТОР”  

в професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство, научна специалност 

Музикознание и музикално изкуство (05.08.02)  

на Докторант Ли Йълън (Китай)  

За ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД НА ТЕМА:  “Историческо развитие на клавирното изкуство 

в Китай от 1913г. до наши дни”  

Клавирна катедра ИФ, НМА„Проф. П. Владигеров“   

Научен ръководител проф. д-р Маргарита Кръстева 

 

Творческата биография на Ли Йълън е базирана на успешно обучение в Китай и САЩ, 

с редица концертни изяви като пианист, с престижни отличия,както и с педагогическа 

дейност - младши преподавател по пиано в Художествения колеж към Хънанския 

институт за науки и технологии  Хънан, гр.Синсян.  

Образование 01.09.2010 г. — 30.06.2014 г. Хънански университет, пиано, 

изпълнителски профил (Бакалавър), Университет на Централен Арканзас, пиано, 

изпълнителски профил (Академично посещение) , изпълнителски профил 

(Магистратура) 15.02.2019 г. — 02.10.2022 г. НМА “Проф. П. Владигеров”гр. София,   

обучение по пиано и научен ръководител проф. д-р Маргарита Кръстева.   Творчески 

 множество самостоятелни 

концерта по повод 123 години от рождението на известния български композитор 



проведен и отлично оценен докторантски концерт по повод дипломирането му в 

Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ гр.София. 

  Изборът на  темата на докторантска разработка на  Ли Йълън е твърде актуален ,  

предвид възможността да познава в детайли и мотивацията му като педагог,  

представяйки в пълнота развитието на клавирното изкуство в Китай, което , особено  в 

последните години е във фокуса на внимание на световната културна общност, с 

постоянни забележителни успехи на китайски пианисти. Интересът на докторанта е 

подкрепен и от изследвания обемен масив данни - голяма част от онлайн източници и с 

максимален ресурс от други печатни архивни или нови литературни издания. 

I. Актуалност на научната разработка 

Избраната от докторанта Ли Йълън тема  “Историческо развитие на клавирното 

изкуство в Китай от 1913г. до наши дни” представлява пространно научно 

историографско изследване на етапите , формиращи възхода на това изкуство, както и 

метаморфозните превратности , свързани със социално-политическата обстановка в 

Китай през този времеви период . В Предговора Ли Йълън  проектира основните 

параметри на своето научно изследване, а именно - „задълбочен анализ на периодиката 

на  възникване, разпространение и развитие на музиката за пиано в Китай, 

изхождайки от социално-историческия контекст на разглеждания широк времеви 

диапазон (от 19 в. и началото на 20 в.) стр. 9. Той се позовава на  философските 

възгледи от далечното минало, свързани с  две основни течения – конфуцианството и 

даоизма, които са отправна точка в разбиране на спецификата и дават представа за 

същината и особеностите на китайското музикално изкуство. Считам , че в този 

първоначален текст е заложена концептуалната идея на докторанта, чрез осмислено 

изведена методологична предпоставка на научния труд. 

Актуалността на научната разработка е продиктувана и от безспорния  факт, свързан с 

изключителните, трайни международни успехи на китайски пианисти в последните 60 

години, от методите на педагогическо усъвършенстване и широк интерес с навлизане в 

културния бит на Китай на инструмента пиано, което допринася в най-висока степен за 

пиетет към стойностни културни ценности и образование. 

Докторантът уместно представя тезата си, относно  интегрирането на привнесено от 

европейската култура музикално изкуство , и по - специално наличие на пазар с внос на 



пиана и рояли , с литература за пиано и динамично развитие на клавирното 

изпълнителство в ранния период (1840–1919). 

Той отбелязва факта за постепенно възприемане на европейска култура от местното 

общество, започващ с „отхвърляне, преминаващ през пълно приемане и завършващ с 

пълноценно преливане в местната култура и превръщане на неразривна част от нея“ 

стр.  9. 

Друга съществена отправна точка в труда е свързана със съпътстващо творчество за 

пиано от китайски композитори, паралелно с изпълнителската практика, което е обект 

на представяне и анализ в няколко поредни глави от изследването. 

Научната разработка е структурирана в обем на научния труд - основен текст  от 150 

страници  систематизирана проблематика , изведена в Шест основни глави с множество 

подзаглавия, Предговор и Заключение, с приложена изключително богата 

библиография от 98 заглавия, нотни  примери и други, с точен и коректен превод на 

български от оригиналния китайски език. 

Прави впечатление детайлизираното представяне на множество творчески биографии 

на пианисти и композитори от различни етапи на историческото развитие на 

клавирното изкуство в Китай. Считам, че такъв подход е близък до лексикографско 

представяне и обосновано е подходящ за по -пълното и широко представяне дейността 

на значими личности, с важна роля в развитието на това изкуство – в педагогиката, 

изпълнителството и творчеството. 

ГЛАВА ПЪРВА. УВОД. Историческите извори на китайската музика за пиано. 

Проследяват се последователно етапите на най- ранен период на проникване на 

инструмента пиано и образци на клавирна европейска музика, както и на първи 

професионални образци в създаване на китайска музика за пиано, възникване  на 

клавирни школи  (1840 – 1919).  Очевидно дисертантът е проучил и използва солиден 

текстови архив за този ранен период, което допринася за приносния характер като 

информация и обобщеност на научната теза. 

В последващите глави 2,  3 и 4,  Ли Йълън проследява постепенното, възходящо 

развитие на клавирното и композиторско изкуство в Китай, свързани с организация на 

учебния процес и широк обществен и музикантски интерес. Тези текстове имат сходен 

методологичен модел на представяне, с исторически справки за ситуациите на 



държавно управление, както и с конкретни кратки творчески биографични данни за 

водещи имена на пианисти и композитори с принос и представителна роля в 

клавирното изкуство, представящи отделни етапи в развитието му.  

ГЛАВА ВТОРА. Изграждане на професионалното музикално образование и 

началото и развитието на клавирната музика през периода 1919 – 1937 г. 

Докторантът дава  аргументирани обяснения и ценна документална информация за 

системна организираност на учебния процес на обучение. Представя богата 

информация за възникване на няколко висши учебни заведения в Китай, в Шанхай и 

Пекин с водещи педагози- пианисти по това време, като Сяо Йоумей  и  Борис Захаров 

от Русия, които подготвят професионални кадри и първи випуски с китайски пианисти. 

Паралелно с това се създават и първите образци, пиеси за пиано, изградени на  

специфична национална  звукоинтонационна основа, подпомогнати и инициирани  

педагогически от дългогодишното пребиваване в Китай на известния композитор 

Александър Черепнин, както и от талантливи музиканти- Лао Джъчън, Хъ Лютин , 

Дзян Динсиен, Лиу Сюе-ан.  

В тази глава се представят и интересни данни , както за китайските музиканти,  

основатели на професионалната клавирна музика с изграждане на стройна система в 

учебния организиран процес, така и за творческата дейност на видни представители на 

европейската и руска музика ,  като пианиста - педагог Борис Захаров и Александър 

Черепнин - композитор и пианист. Те извеждат и дават силен тласък, нова насока към 

качествено ниво на китайската музика , в създаване на китайски национален стил. 

ГЛАВА ТРЕТА. Развитие и нововъведения на китайската клавирна музика в 

периода на войната – 1937 -1949 г. 

 Този  исторически сложен и смутен , като политическа обстановка период се 

характеризира с разширяване границите на музикално-педагогическите институти в 

Китай, което допринася за все по - широкото разпространение на обучението по пиано 

и повишаване интереса и културата сред многомилионното население не само в 

културните центрове, а и в повечето провинции. Отделено е подобаващо място за 

ролята на някои деятели и изпълнители от висок ранг , като Блис М. Уайънт ,Алфред 

Витенберг ,Джоу Гуанжън , Дун Гуангуан, които допринасят за успешното повишаване 

на професионалните и артистични критерии, а оттам и световни признания на нова 



генерация млади пианисти и композитори. Докторантът предоставя подробен обзор на 

творчество и изпълнителски изяви от този период, което е ценна информация и 

отправна точка към последващо развитие на тези две направления .  

Ли Йълън уместно коментира  своята теза , че ,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 ) 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА. Реформи и иновации в музиката за пиано през началния 

период на изграждането на Нов Китай – 1949 – 1966 г.  се характеризира със стройна 

организация, направена изцяло по модела на образователната система в СССР, като се 

използват съветските учебни планове и програми. Обучението по пиано е включено и в 

специализираните задължително избираеми предмети, увеличени са курсовете по 

съпровод на пиано. Очевиден е бързият темп на реорганизация на музикалното 

образование в този период.  Качеството на обучение дава очевидни резултати, като  все 

по-често китайски музиканти излизат успешно на световните сцени и конкурси, 

разширява се обсега с квалифицирани кадри за музикалното образование. В резултат на 

тази нова тенденция са налице постигане на забележителни успехи.  

Този период се характеризира според Ли Йълън с педагогическо израстване на 

обучението по пиано и тясно интегриране със Консерватории в СССР и Европа, 

изтъквайки ролята на водещи фигури сред клавирните педагози, като Татяна  

Кравченко, Ли Цуейджън, У Лъ-и,  чиито заслуги са безспорни за високо 

професионална подготовка и реализация , за забележителни успехи на  плеяда млади 

пианисти в този период на международни конкурси и фестивали. Те успяват да 

мотивират , да изведат в обучението възможностите и потенциала на редица таланти - 

лауреати на авторитетни международни конкурси Фу Цун (Шопен, Варшава), Лиу 

Шъкун (Ф.Лист,Будапеща) , Гу Шън-ин (Женева),  Ин Чъндзун (Чайковски, Москва). 

ГЛАВА ПЕТА. Бедственото положение и оцеляването на китайското клавирно 

изкуство през периода на Великата културна революция – 1966 – 1976 г.  

Това е очевидно най- сложната историческа обстановка в Китай през 20 в. ,когато 

цялостния икономически живот е поставен в ситуация на краен социокултурен 



екстремизъм и репресии към всички слоеве на населението, период на пълна изолация 

и върховно изпитание на цялото общество , като изкуството се принизява до  

елементарни форми на съществуване, основно от популярно- фолклорен тип.  

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.”(стр.112) , а  ,,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) 

 

ГЛАВА ШЕСТА. Освобождение и разцвет на клавирното изкуство след 

Политиката на реформи и откритост от периода 1976 – 2000 г.  

Докторантът уместно определя този исторически период на разцвет на културата и 

изкуствата в Китай, в който очевидно се явява най-успешен , с върхови постижения на 

редица съвременни и актуални пианисти . Сред именитите представители са Кун 

Сяндун, Ланг Ланг, Уан Юдзя, Чън Са, Ли Юнди, Сун Инди, Джан Хаоджън, Пан 

Линдзъ, получаващи неизменно високо публично признание в световен мащаб. 

Чрез „Политиката на реформи и откритост“ за обучението по пиано се откриват нови 

възможности на бъдещо развитие. Няколко десетилетия след нейното начало в Китай се 

създават условия за изграждане на забележителни педагози и млади пианисти. Техният 

успех е не само личен успех, а и на закономерно натрупване на професионални умения 

и стойностни открития в областта на клавирното майсторство, на разширяване 

обучението по пиано сред максимално широк обсег млади кадри. Докторантът 

представя дейността на 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. Динамичното и 

радикално реформиране в музикалния живот е продиктувано от засиления интерес и 

посещения в Китай на редица световни музиканти  в китайските висши учебни 

заведения (Пендерецки, Шчедрин, Губайдулина,  Сейджи Одзава, Зубин Мета, Даниел 

Баренбойм, Владимир Ашкенази, Леон Флейшър, Иво Погорелич), както и постоянен 

педагогически обмен с широк географски обсег. 



След застоя от периода на културната революция 1966 -1976 г.  музикалното изкуство в 

Китай се възвръща с нов, силен подем  в творческите среди , композиторите отново 

продължават свободно да продуцират активно, независимо и оригинално творчество. В 

този период се появяват много нови произведенията за пиано, базирани на съвременни 

композиторски техники и похвати . Появяват се различни системи на композиране- 

атоналната система (atonality music), дванадесеттоновата система (twelve-tone technique) 

и др. Композицията, по- специално за пиано, навлиза в една многообразна епоха на 

откритост и свобода, кореспондираща с ново , модерно светоусещане, съизмерима със 

световни тенденции в тази област. Творци, като Тан Дун, Сун Ицян, Чън И, Дзихао, 

Джао Сяошън, Чън Циган,  Джан Чао, Чън Дзунлян, Джан Шуай  се вписват успешно в 

постиженията на националната и световна композиторска практика и съвременни 

тенденции.  

III. Научни и научно приложими приноси 

 Дисертантът детайлно се е запознал с голям обем теоретична литература и архивни 

материали, направените изводи на научната теза и отделни детайли са последователно 

и логично изведени, примерите, които подкрепят направените заключения са 

убедително и удачно подбрани. 

До голяма степен поставените цели и задачи са реализирани. Докторантът предоставя  

множество документални доказателства за направените заключения.  

 Интересен акцент и модел на научно мислене представлява опит да бъдат 

съчетани музикознанието и социологията, да бъдат отразени връзките 

между развитието на музикалното изкуство и това на 

обществото.(стр.149, т. 5) от приноси на труда.  

Параметрите на докторантското изследване обхващат технологични и художествени 

постановки, клавирно-изпълнителска проблематика, предлагат съждения и сравнителен 

анализ от гледна точка на разбирането за съвременност и неговата лично оценъчност  

Тези направления на научното изследване са в основата на  цялостния поглед върху 

предложената тематична авторска концепция.  

 

 



IV. Препоръки. 

Ще отбележа, че някои от текстовете в главите от 1 до 6 изобилстват описателно  

откъм исторически събития в Китай. Но въпреки това, докторантът уместно изяснява 

чрез тях взаимовръзката между социално- икономически историческа обстановка и 

процесите на културно съзряване в Китай през няколко исторически етапа 1919 г. до 

наши дни. 

 Смятам, че Ли Йълън , който е и педагог, би могъл да изведе някои особености и 

принципи , характерни за китайската клавирна школа, в отличие от други световни 

школи - изработване на психо- физична устойчивост, концентрация при концертни и 

конкурсни изпълнения, звукоизвличане , постановъчни рефлексии, и редица други 

похвати. Това би допринесло за обогатяване на представите, като споделен опит.   

 В тази връзка се предполага включване на още по-конкретен и аналитичен 

специализиран подход в клавирната проблематика, в отличие от обичайното 

констативно изложение, което би разкрило допълнителни възможни аспекти на така 

представената тема на докторантската дисертация. 

V. Заключение. 

Авторефератът изцяло отговаря на съдържанието на дисертационния труд и 

представя всички негови най-важни страни. Посочените Шест приноса са безспорно 

изложени и свързани с необходимия доказателствен материал.  Представените 

публикации отразяват основни съдържателни аспекти от развитието и 

концептуалността на дисертационния труд и несъмнено са изиграли важна роля за 

достигането до съществени заключения и изводи . Концертно-изпълнителската дейност 

на Ли Йълън подпомага и отговаря на изискванията за тази докторантура.  

Представената за публична защита дисертация притежава качествата на 

стойностна научна разработка. Въз основа на констатациите и оценките  на 

дисертациония труд предлагам на уважаемото Научно жури да присъди научната 

и образователна степен ,,ДОКТОР” на Ли Йълън. 

Август 2022                                                                       проф.д-р Красимир Тасков 

                                                                                                член на Научно жури 


