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СТАНОВИЩЕ 

 

от проф. д-р Даниела Андонова, НМА „Проф. Панчо Владигеров”,  

за дисертационния 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“ 

 

 

           Ли Йълън е зачислен като докторант към Клавирната катедра, ИФ на НМА през 

2019 г.  

          Бакалавърска степен по пиано, изпълнителски профил той завършва в Университета 

в Хънан, а Магистърска степен в Бард колеж  към Музикалната академия Лонджи. По 

програма за академичен обмен Ли Йълън специализира пиано в университета на 

Централен Арканзас, където има концертни участия. Печели награди на конкурси в Китай. 

         През 2017 г. постъпва на работа в Университета за наука и технологии в Хънан. 

         Негови публикации са: На китайски език: „Значението на популяризирането на 

китайски произведения за пиано в колежи и университети, трудности в развитието и мерки 

за разрешение“ и на български език: „Изграждане на професионалното музикално 

образование и началото и развитието на музиката за пиано през периода 1919 – 1937 г.“   

  

           Темата на дисертационния труд на Ли Йълън е интересна и сравнително 

нетрадиционна за ИФ със своята историческа насоченост. Докторантът изследва в 
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исторически аспект последните сто години. Представени са изключително много и 

подробни факти, които онагледяват композиторското творчество за пиано в Китай в 

различните музикални центрове и региони.  Затова този докторантски труд има 

енциклопедична стойност, изчерпателно и в хронологичен ред разкрива развитието на 

китайската клавирна музика. Събиран е исторически материал от много разнородни 

източници: библиотеки, докторантски трудове, магистърски тези, електронни, 

ръкописи, интервюта, историческа и друг вид научна литература. Докторантът се 

опира на данни, за които има доказателствен материал.   Ли Йълън подхожда 

аналитично и задълбочено към всички свои констатации в представянето на авторите с 

техните произведения и естетика. Впечатляващ е обемът на библиографията и 

източниците, които докторантът е проучвал, за да издири, подреди и обобщи подробни 

сведения за композиторите, тяхното клавирно творчество. Систематизираните данни са  

в тясна връзка с историческите и политическите предпоставки за развитието на 

класическата музика в Китай във всеки един етап. Периодът на изследването 

представлява много сложната историческа епоха на 20 век, изпълнен е с войни, със 

смяна на политически режими и доктрини, оказващи непреодолимо влияние върху 

музикалните творци. От друга страна това научно изследване систематизира не само 

историческите периоди и композиторско творчество  като години, но проследява и дава 

сведения за развитието на  различните региони, създаването на педагогически и 

изпълнителски музикални школи, музикални университети и колежи, както и 

департаменти по музика в университетите в една така голяма държава като Китай. 

                      Дисертационният труд е обемен – 152 страници и е структуриран в 

предговор/увод, шест глави, заключение, библиография. 

            Докторантът фокусира своето изследване изключително върху клавирната 

музика от последните сто години, но представя и факти за началото на развитието на 

класическата музика в Китай и за навлизането на първите клавишните инструменти в 

Китай. Тези факти разкриват за европееца  непознати специфики и хоризонти на 

развитие, като се има предвид изолираността на феодалната китайска империя не само 

като географска отдалеченост, но и като политическа зависимост. Докторантът отделя 

специално внимание на връзката и взаимодействието на китайската класическа музика 

със западно-европейската, особено през 19 век, с традициите на руската култура, както 

и влиянието на фолклорните традиции и на спецификата на характерния ладо-тонален 

начин на музикалното мислене. Тези факти са предмет на изложението в 

ПРЕДГОВОР/Увод и в ГЛАВА ПЪРВА. Докторантът разкрива историческите извори 

на китайската музика за пиано за ранния  период 1840 – 1919 и нейното приложение. 

Дава сведения за обучението,  изпълнителската дейност и композиторите, които творят 
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в този етап.  

               ГЛАВА ВТОРА е доста обемна и значима, тя разглежда  историческата 

обстановка и предпоставките за последващи събития в музикалния живот до 1937 г. В 

нея докторантът дава сведения за изграждането на професионалното музикално 

образование - началото и развитието на клавирната музика за този период; за 

основаването на нови музикални асоциации и ранните изпълнения на пиано, за 

създаването на Общество за изследване на музиката към Пекинския университет (1919 

– 1922) като изтъква промяната в естетическата насоченост в периода 1926 - 1929. 

В тази глава докторантът разглежда Първия етап на изграждането на обучението по 

пиано в ранните учебни заведения, създаването на  Факултета по музика към 

Шанхайското специализирано висше педагогическо училище, създаването на 

Факултета по музика на Пекинското женско висше педагогическо учебно заведение и 

на Висши курсове по музика към Пекинския университет, създаването на Шанхайската 

национална консерватория. Изтъкнати са ярки личности в исторически план от 

чузбина и Китай с голям принос за създаването на композиторската школа в Китай: 

Сяо Йоумей, Борис Захаров, Цин Джу, Хуан Дзъ, Александър Черепнин,  Лао Джъчън, 

Хъ Лютин, Дзян Динсие,н Лиу Сюе-ан.  

В този период се създава специализираното музикално образование в Китай от периода 

на новата история и са организирани първите „Състезания за мелодии за пиано в 

китайски стил” на Черепнин и ранната професионална  

композиция за пиано в Китай. Всяка глава завършва с обобщение и главни изводи за 

изследвания период 

            В ГЛАВА ТРЕТА Докторантът разглежда Развитието и нововъведенията на 

китайската клавирна музика в периода на Голямата война – 1937-1949 (Втората 

световна, войната с Япония и Гражданската война в Китай)). Противоречив 

исторически период. Хилядолетната история на Китайската империя, а по-късно на 

Китайската република е изтъкана от непрекъснати възходи и падения, не само като 

съществуване, но и като цялостно развитие. 

Дадени са сведения за обучението по пиано в различните райони на Китай във военния 

период 1937 – 1949. 

 Основни деятели на клавирното изкуството в периода на войната (1937 – 1949 г.) са И 

Кайдзи, Хун Шъгуей, Ян Дзяжън, Фан Дзисън. 

Чуждестранните творци с голямо значение за клавирната музика от този период са 

Блис М. Уайънт (1895 - 1975) и Алфред Витенберг. 
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                  В Глава Трета Ли Йълън разглежда и дейността на основните изпълнители 

от периода на войната (1937 – 1949) и полагането на основата на изпълнителската и 

педагогическата школа в Китай. Това е труден етап в историята на Китай с две войни – 

с Япония и гражданската. В този период много от авторите се обръщат към атоналната 

музика, например Джоу Гуанжън, Дун Гуангуан. Докторантът прави и обзор на 

създадените произведения за пиано от периода на войната (1937 – 1949). Той посочва 

редица автори като Дзян Уън-йе, Дин Шандъ, Ди Уей, Сан Тун.  

              Предвид сравнително късното навлизане на клавишните инструменти в Китай, 

за мен би била интересна стиловата съпоставка между изразните средства, използвани 

от композиторите в различните периоди. Бих искала да прочета повече за 

евoлюирането на използваните композиционни техники, вида ладо-тонална основа, 

предпочитани жанрове. 

            В ГЛАВА ЧЕТВЪРТА докторантът дава сведения за един след военен възход в 

развитието на китайското музикално изкуство, с провеждани реформи и иновации в 

професионалното музикално образование и в музиката за пиано през началния период 

на изграждането на така наречения Нов Китай (създадената през 1947 г. КНДР), а 

именно периодът  между 1949 – 1966 г.  Тогава е основаван Факултетът по пиано към 

Централната консерватория и към Шанхайската консерватория, към съществуващите 

университети са отворени нови музикални факултети.засилени са връзките с 

тогавашния СССР, обменът на педагози изпълнители и композитори дава благотворен 

тласък в развитието на музикалното изкуство. Въведени са курсове по съпровод на 

пиано в програмите за обучение. 

            Като изтъкнати личности в областта на обучението по пиано от началото на Нов 

Китай докторантът посочва Цуейджън, У Лъ-и, Татяна Кравченко.  Изявени 

изпълнители на пиано от първото десетилетие след основаването на Нов Китай имат 

високи постиженията на авторитетни международни конкурси. Лауреати са Фу Цун 

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

(„Чайковски” конкурс) .  Фу Цун, Лиу Шъкун, Гу Шън-ин.  

           Композитори, които създава клавирни произведения са за пиано от първите 

десетилетия след основаването на Нов Китай (стр. 99) са Дин Шандъ, Уан Лисан, Чън 

Пейсюн, У Дзуцян, Ду Минсин, Джу Дзиен-ар, Сун Ицян.  

          Начало на разпространението на идеите „с ляв уклон” и естетическият спор 

между Лю Дзи и Хъ Лютин в китайските музикални среди са предвестник към 
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началото на едно мрачно десетилетие. В музикалния живот се появяват лидери, които 

политизират изкуството, пропагандират развитието на вокално-хоровото изкуство, но 

не и на инструменталното. 

            ГЛАВА ПЕТА на дисертационния труд разкрива един силно драматичен, 

трагичен период от историята на Китай: идеологическото посегателство върху 

културата и изкуството, бедственото положение и оцеляването на хората на изкуството 

и китайското клавирно творчество през периода на Великата културна революция в 

продължение на едно десетилетие 1966 – 1976. Музиката и изкуствата са обявени за 

буржоазна привилегия, а дейците в тези области са преследвани и репресирани. В този 

период творят Чъндзун, Ду Минсин, Ли Инхай, Чу Уанхуа, Уан Дзиенджун, Чън 

Джъмин.  

                  ГЛАВА ШЕСТА разкрива разцвета на клавирното  изкуство след започването на 

т.нар. политика на реформи и откритост от периода 1976   – 2000 г. В исторически контекст 

са засилени контактите и творческия обмен  на Китай с държавите от Европа и Америка, 

което дава силен подем и       разцвет във всички области. 

         Изявени китайски пианисти от периода са  Джоу Гуанжън, Лин Юен, Джу Гун-и, Джу 

Яфън, Дан Джао-и, Кун Сяндун, Ланг Ланг, Ли Юнди, Уан Юдзя, Джан Хаочън. 

Основни композитори и творчесто в Китай след въвеждането на Политиката на реформи и 

откритост са Тан Дуън, Сун Ицян, Чън И, Цюен Дзихао, Джао Сяошън, Чън Циган, Джан 

Чао, Чън Дзунлян. 

 

             Дисертационния труд на Ли Йълън е с голяма научна стойност за 

разкриването на различните етапи на развитие на китайската музика и по-специално 

на клавирната музика през последните сто години. Той представлява една 

всеобхватна  панорама на историческата обстановка и предпоставките за развитие на 

музикалното изкуство, за създаването учебните заведения в отделните провинции: 

школи, колежи, Консерватории и Университети със съответните факултети. 

Представлява своего рода изчерпателен каталог на личностите, които творят: 

композитори, техните произведения и стил, педагози и изпълнители. Това изследване 

е мащабно и задълбочено. То дава познания в гореизброените области и може да бъде 

прилагано като учебна литература в различни учебни институции и да бъде в помощ 

на студенти, ученици и педагози. Има принос и за развитието на музикологията в 

Китай. 
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             Дисертационният труд на Ли Йълън на тема „Историческо развитие на 

клавирното изкуство в Китай от 1913 до наши дни“ напълно отговаря на изискванията 

на ЗНСНЗ. Той систематизира научен материал, кореспондиращ на исторически период от 

над сто години, има приносен характер и затова убедено предлагам на уважаемото 

научно жури да присъди на Ли Йълън научната и образователна степен „Доктор“ в 

научно направление 8.3. „Музикално и танцово изкуство“. 

. 

 

София, 2.09.2022                            Проф. д-р Даниела Андонова 

 

 


