
 С Т А Н О В И Щ Е  

на  

доц. д-р Зорница Петрова 

(преподавател по клавирен съпровод и пиано  

 в АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ 

в  Катедра „Пиано и акордеон“ към Факултет „Музикална Педагогика“) 

за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ 

на 

 Ли Йълън 

По професионално направление 8.3.“Музикално и танцово изкуство“ 

По научна специалност “Музикознание и музикално изкуство“ 

В Инструментален факултет на НМА “Проф. Панчо Владигеров“, 

Клавирна катедра 

на тема: 

Историческо развитие на клавирното изкуство в 

Китай от 1913г. до наши дни 

 

  Още предварителният прочит на биографичните сведения за докторанта Ли 

Йълън дава категорична представа за млад пианист със сериозно и задълбочено 

отношение към своето професионално развитие. Клавирното си обучение и концертната 

си дейност развива основно в родния Китай, САЩ и България, което определя една 

логична симбиоза от различни посоки и специфики в изграждането на собствените 

високи клавирни компетентности. Естествен център на този процес е настоящата 

докторска дисертация на тема: „ Историческото развитие на клавирното изкуство в 

Китай от 1913г. до наши дни“. 

Ли Йълън разполага труда си в рамките на 148 страници, шест глави, Заключение 

и Библиографска част. Веднага бих искала да изразя респекта си към набора от  

използвани заглавия (изцяло от китайски автори): 40 - от китайски онлайн научни 

издания, 28 – от китайска база данни за докторанти и магистри и 30 заглавия -  от 

китайската библиотечна база. Вероятно поради тясната специфика на докторската тема, 



Ли Йълън не включва основни трудове от областта на европейската , задокеанската и  

,разбира се, българската клавирна  теория, които макар и опосредствено биха обогатили 

гледната точка на този  високостойностен  докторат. 

В краткия предговор към труда авторът дава ясните параметри на своята научна 

цел: „Настоящият труд има за цел да представи задълбочен анализ на етапите на 

възникването, разпространението и развитието на музиката за пиано в Китай, 

изхождайки от социално-историческия контекст на епохата от средата на XIX век до 

края на второто десетилетие на XX век“.( цит. стр.9) Тук той  определя и ясната 

философско-естетическа база, на която се опира развитието на клавирното изкуство в 

Китай, а именно мисловните традиции на Конфуцианството и Даоизма. 

Първа глава от дисертационния труд е озаглавена: „Исторически извори на 

китайската музика за пиано“. Ли Йълън излага  хипотези за появата на инструмента 

„пиано“, като се позовава на различни  исторически трактати, описващи възхода и залеза 

на не една китайски династии, управлявали през вековете. Докторантът подчертава 

ролята на църквите,  мисионерите (особено Матео Ричи  (1552-1610),  Томас Перейра 

(1645-1708), Теодорико Педрини (1671-1746), Жозеф-Мари Амио (1718-1793)  и подема 

на училищното образование за внедряването на първите прототипи на съвременното 

пиано. За ранен период от развитието на клавирното изкуство в Китай се определят 

годините между 1840 и 1919.“ Въпреки отварянето на пристанищата и появата на 

пианото на пазара на музикални инструменти, казва Ли Йълън, то не успява да получи 

широко разпространение в полуколониалната и полуфеодална територия, която е Китай 

от онова време. С разпространението на християнството обаче западната музикална 

мисъл постепенно започва да навлиза на всяко равнище на живота на хората и да оказва 

влиянието си върху местната култура“.( цит. стр.16) Постепенно, обаче, се създават 

условия за навлизането на западната наука и култура. Обособяват  се  школи от нов тип 

, в които се въвежда дисциплината „Музика и песни“,  западен нотопис, музикална 

теория, клавирна и органна музика. Това е дълъг процес, който според автора, полага 

базата за развитието на китайската музика през 20 век. През 1915 година в списание 

„Наука“ се появяват и първите клавирни образци, композирани от Джао Юенжън (1892-

1982). 

Втората глава на труда визира изграждането на професионалното музикално 

образование в неговия начален етап и развитието на клавирната музика през периода 



1919 – 1937.В историческия контекст на  обществения живот в Китай от началото на 20 

век се разглеждат първите професионални музикални натрупвания, свързани с 

„Движението за нова култура“. Вдъхновени от нови демократични идеи , ревизиращи 

живота на древното феодално общество във всичките му аспекти се появяват музикални 

асоциации за литература, изкуство и музика. На практика те са прототипи на школи по 

изкуствата, където началното клавирно обучение си проправя път. Тук Ли Йълън 

дълбоко подчертава ролята на университетите за музикално-естетическото възпитание 

на китайското общество от този период: Пекинския университет, Шанхайското 

специализирано висше педагогическо училище, Пекинското женско висше 

педагогическо учебно заведение, Шанхайската национална консерватория и др. 

Задълбочено са изведени патриотичните приноси на първите музикални педагози, сред 

които „блести“ делото на Сяо Йоумей. Тази знаменита личност докторантът с право 

определя като „пионер в китайското професионално музикално образование” и 

„основоположник на съвременната китайска музика”.(цит.стр.38) Подробно е  

разгледано значението на руския пианист, възпитаник на Санктпетербургската 

консерватория  Борис Захаров като първи професионален преподавател по пиано в 

Китай, а също и на Александър Черепнин (ученик на Лядов) като вдъхновител на 

първите клавирни образци в национален стил. 

Трета глава на дисертацията представя развитието на клавирното изкуство в 

Китай в контекста на войната  (1937 – 1949). Обучението по пиано, макар и разпокъсано 

в окупираните райони, частично продължава. По респектиращ начин Ли Йълън 

представя оцелелите около 20 творби за пиано в хронологична последователност, като 

същевременно дава представа за основните им художествени и жанрови особености. 

Четвърта глава разглежда клавирната музика през началния период от 

развитието на Нов Китай или Китайската народна република (1949 – 

1966).Специализираните музикални учебни заведения се изграждат „ по  модела на 

СССР“. „Издадените през този период произведения за пиано са над 360, което 

надхвърля общия брой за всички няколко предходни десетилетия“ – заявявя  авторът, 

който не спестява  крайностите и грешните концепции на господстващата идеология. 

(цит. стр.87) Тук  се подчертава и огромното значение на процъфтяващата клавирна 

педагогика в лицето на Ли Цуейджън, У Лъ- и, както и на знаменитата руска 

пианистка((ученичка на Лев Оборин) Татяна Кравченко. 



Пета глава е посветена на  „Бедственото положение и оцеляването на китайското 

клавирно изкуство през периода на Великата културна революция ( 1966 – 1976).Този 

раздел представлява трогателен разказ за огромните културо-просветни щети , които 

нанася на китайския народ така наречената „Велика културна революция“. Ли Йълън 

представя погрома във всички сфери на обществения живот, включително и в 

развитието на клавирното изкуство от този период като упорито поддържа 

историческата картина и нейните причинно-следствени ракурси. Пред нас се разкрива 

тежка за съпреживяване действителност :“ Всякакви ценни книги, плочи, нотни записи, 

музикални инструменти и др. са унищожени почти напълно. Всички литературни и 

художествени организации една след друга са разпуснати, училищата са принудени да 

спрат дейността си. Много авторитетни специалисти и професори са определени като 

„реакционен академичен авторитет”. Предишните педагози и пианисти са репресирани 

и изпращани да извършват физически труд в селата. Някои пианисти дори са водени по 

улицата за назидание, жестоко пребивани, търпели са всякакви несправедливости“ и т.н. 

и т.н.(цит. стр. 111).Подробно е отразено и състоянието на композиторското творчество 

за пиано, подкрепено с хронологична таблица. 

Шеста глава на дисертацията е озаглавена:“ Освобождение и разцвет на 

клавирното изкуство след Политиката на реформи и откритост от периода 1976 – 2000 

г“. Процесите на реабилитация относно клавирното изкуство и творчеството за пиано са 

представени задълбочено и правдиво. Отварянето на китайската музикална култура към 

световния творчески елит е отразено с много факти ,имена и биографични сведения. 

Ясно са изведени актуалните постижения на новите поколения китайски пианисти по 

международните конкурсни и концертни подиуми. 

И накрая, в обобщен вид бих искала да отразя и мотивирам общата си 

положителна оценка  за настоящата докторска дисертация: 

 Трудът дълбоко респектира с безупречен езиков стил, при това на 

„нематерен“ език 

 Развитието на китайската клавирна култура е ситуирано в широки и 

всеобхватни исторически и  обществено-политически   рамки 

 Научното познание се поднася пълнокръвно, с точно отразена причинно-

следствена логика между събития, творческа фактология, педагогически 

традиции и т.н. 



 Авторът развива тезата си в много ясно зададен и прецизно осъществен 

модел, който обхваща „пълната картина“:  

исторически контекст   

клавирно изпълнителство  

клавирна педагогика  

китайско творчество за пиано   

бележити педагози   

бележити изпълнители  

бележити композитори 

 Ли Йълън .отразява приносите на дисертационния труд правдиво и 

достоверно 

 Бих си позволила едно колегиално предложение: Ако трудът бъде издаден, 

(което ще е от изключителна полза) нека в последната глава намери място 

и вече утвърдилата се българо- китайска връзка в областта на клавирното 

изпълнителство и теория. В НМА „Проф. Панчо Владигеров“ и АМТИИ 

„Проф. Асен Диамандиев“ се обучават десетки китайски докторанти, а и 

магистри – факт, който следва да бъде отбелязан в подобно  богато 

историческо изследване.  

В заключение, като искрено поздравявам научния ръководител- проф. д-р 

Маргарита Кръстева за прецизното подпомагане на този наистина ценен и полезен труд, 

предлагам с убеденост на  уважаемото научно жури да присъди по достойнство 

образователната и научна степен „доктор“ на Ли Йълън.  

 

 

22.08.2022г                                              Изготвил Становището: 

Пловдив                                                   доц. д-р Зорница Петрова 

 

 


