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 Представеният за защита дисертационен труд на Антон Ангелов е 

структуриран в увод, три глави, заключение, библиография и 3 приложения с 

общ обем 224 страници. Основният текст от тях съставлява 210 страници. Той 

е резултат на 4-годишната работа на автора като редовен докторант в 

Катедрата по история и теория на културата във Философския факултет на 

Софийския университет с научен ръководител проф. днк Иван Еленков. 

Трудът се разполага в широкото поле между културологията, историческата 

антропология, социалната история и музикологията. Донякъде това се дължи 

и на интердисциплинарното образование на самия автор. Той е роден през 

1985 г. в София. След завършване на средното си образование той се записва 

за студент в Историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. През 

2008 г. се дипломира като „бакалавър“ в специалност „Етнология“ и 

продължава образованието си в магистърската програма по „Етнология и 

културна антропология“ в ИФ. Дипломира се с отлична оценка през 2010 г. с 

дипломна работа на тема: „Консумативна култура и стокови проекции на 

Запада в социалистическа България (60-те - 80-те години)”. Отбелязвам всичко 

това, тъй като го смятам за важно за развитието на докторанта, когото 

познавам като мой бивш студент и в качеството ми на рецензент на неговата 

дипломна работа. От 2011 г. той е редовен докторант в КИТК. Представеният 

за защита дисертационен труд не представлява обикновено разширение и 

усъвършенстване на старата магистърска теза, както се процедира напоследък 

в немалка част от случаите. Без съмнение тя има общо със старата тема, но по-

скоро като концептуализация и методологически подход. В конкретния случай 

става дума за стеснение на широкото поле на консумативизма с фокус върху 

популярната музика в социалистическа България и свързаните с нея 



производства и циркулации на ролки, плочи, касетки и др. артефакти, както и 

върху цялостната „интонационна среда“ в изследвания от него период. Самото 

заглавие на труда съдържа в себе си известна закачка, препращайки към 

идеологическия дебат от 70-те години и по-специално към официозния труд 

на Богомил Райнов „Масовата култура“. В него тя е дефинирана като „евтина 

и долнокачествена стока за масова консумация, предназначена за манипулация 

на трудовите слоеве от населението в буржоазния свят“. Както по-нататък 

убедително ще докаже авторът, масовата култура ще се окаже органично 

присъща не само на „капиталистическата действителност“, но и на 

социалистическата, и в частност на българската такава, в степен на размиване 

на разликите между нея и елитарната култура.  

 В увода Ангелов се спира подробно на целите и задачите на своето 

изследване, както и на избраната от него методологическа рамка. Сред 

основните цели той е откроил особено: изясняването на еволюцията на 

официалния дискурс за профила на популярните музикални жанрове през 

различните вътрешни периоди; установяването на формите на взаимодействие 

с реалните нагласи у публиката и на пътя за култивиране на определени 

вкусове; анализ на цялостния механизъм на функционирането на популярната 

култура през социалистическата епоха в България. С оглед на тези цели 

авторът е формулирал и няколко по-конкретни задачи: проследяването на 

опитите за концептуализация на феномена от страна на режима; 

реконструкция на институционалното развитие на официалните структури, 

натоварени с производството и регулацията на популярната музика; оформяне 

на изводи за общия социален контекст, в който протичат изследваните от него 

процеси. Следва да се отбележи, че допълнителна трудност в проучването 

представлява избраната от Ангелов хронологическа рамка, разположена 

между 50-те и 70-те години на ХХ век. Изследователите на тази епоха добре 

знаят, че вътре в тази хронология могат да бъдат обособени поне три 

самостойни периода – на сталинизма, междинното време на 60-те и годините 

на Людмилаживковата „културна революция“. Съобразяването с особеностите 

и социалния контекст на всеки един от тях, без да се губи основната нишка, 

представлява методологическо предизвикателство, с което авторът в общи 

линии е успял да се справи. Подходът на дисертанта е като цяло историко-

рекоструктивен, основан на критичния анализ на документите, но в него 



успешно са интегрирани и антропологически и социологически методи – 

правени лично от него анкети, интервюта, собствени теренни наблюдения. 

 Медологическата рамка на изследването е едновременно общо 

философска и тясно културологична. Той въвежда понятието „маси“ през Хосе 

Ортега и Гасет, за да стигне до неомарксистката интерпретация на 

обществените групи на Антонио Грамши. Към нея той ще се върне и в края на 

работата си. Културологичният анализ започва със известното есе на Клемент 

Грийнбърг „Авангард и кич“ от 1939 г., минава през Фракфуртската и 

Чикагската социологическа школа, съвременните им Стюарт Хол и Пади 

Уанъл, за да стигне до постмодерни автори като Джон Стори. Не са подминати 

и изследователи, които работят върху българска проблематика, каквито са 

Карин Тейлър и Улф Брунбауер, както и родни автори като Ивайло Дичев, 

Иван Еленков, Евгения Калинова и Росица Генчева. Тук следва да се изкаже 

съжалението, че в тази част дисертантът само е изложил заглавията и 

проблематиката им, без да е стигнал до критичен техен прочит и без да става 

ясно с какво от тезите им е съгласен и с какво – не. 

 Същинската част на изложението започва с текст, посветен на 

първоначалния институционален обхват на музикалната култура от края на 40-

те докъм края на 50-те години. Дисертантът проследява постепенното 

обхващане на т. нар. „концентриращи артисти“ в структурите на Съюза на 

композиторите, имащ първоначално почти изцяло синдикални функции. След 

това се спира на чисто музикалните измерения на популярното, фокусирайки 

се върху основните жанрове на това време – масовата песен, шлагера, джаза и 

фолклора. Не само в тази част на изложението, но и в цялата работа, твърде 

внимателно е проследено противоречивото отношение на режима към джаза. 

Обърнато е внимание на първоначалната търпимост към него през т. нар. 

„отечественофронтовски период“, превръщането му във вид „идеологическа 

диверсия“ в края на 40-те години, а по-късно – и на постепенното равнодушие 

и дори умерено насърчаване в късните десетилетия на социализма. По същия 

начин е проследен пътят на фолклора – трансформирането на старите оркестри 

в своеобразни народни филхармонии и пропагандирането чрез 

новосъздадените Държавни ансамбли за народни песни и танци на специфичен 

стерилизиран и естетизиран вариант на фолклора. Проследени са и 

различините употреби за актуални пропагандни цели на този вид 



новоконструиран фолклор. Така авторът е навлязъл в един проблем, който 

леко се отклонява от неговата пряка тематика, но е много важен с оглед 

цялостната трансформация на музикалната култура през този период. В 

бъдеще бих му препоръчал да доразвие маркираните тук проблеми в 

самостоятелен текст. 

 Сериозна част от първата глава е посветена на изграждането и 

регламентирането на държавната концертна инфраструктура – Дирекцията за 

музикално творческо изпълнителско изкуство, регламентацията на естрадното 

изкуство по подобие на съветското такова, опитите за подкопаване на 

държавната регламентация „отдолу“, контролът върху жанровия облик на 

радио „София“ и над радиотранслационните централи, върху ресторантските 

и „хоремаг“-оркестрите и пр. Така Ангелов очертава институционалната рамка 

на новата централизирана държавна структура, изградена през 50-те години, в 

която впоследствие ще настъпят промени, но като щяло ще запази облика си 

чак до рухването на режима. В частта, посветена на процентното 

разпределение на музикалните жанрове, е анализиран и сложния цензорен 

институт, разположен на различните нива в производството, верификацията и 

разпространението на забавната музика (с. 64 - 75). Оказва се обаче, че този 

добре смазан цензорен механизъм действа безотказно единствено по 

отношение на държавното радиоразпръскване. Когато то бъде сведено до 

селските радиоточки, поверени на местни „кадри“, големият идеологически 

наратив понякога бива замърсяван от битовизми, „незрели прояви“ и комични 

ситуации (с. 74 - 75), описани от Ангелов с добре сдържан хумор. В още по-

голяма степен цензурата губи своята всеобхватност при опитите да бъдат 

вкарани в нормите т. нар. „черни групи“, пък и разрешените ресторантски 

оркестри. Между тези два параграфа – 1.5. и  1.8 съществува видима връзка и 

при евентуално издаване на труда бих препоръчал разместване на 

съдържанието, така, че те да попаднат в непосредствено съседство.  

 За особено приносна намирам частта, посветена на началото на 

социалистическата звукозаписна индустрия. Както институционалната й 

рамка в лицето на новосъздаденото Държавно индустриално предприятие 

„Радиопром“, така и асортимента на първите грамофонни плочи, досега не са 

били интерпретирани в научната литература. Същото се отнася и до анализа 



на идеологическата грижа за т. нар. „хигиена на репертоара“. В този смисъл  

приносът на Ангелов е не само интерпретативен, но и чисто фактологичен.  

 Втората част на работата е посветена на сложното и преходно време на 

60-те години. Изложението следва избраната в първата глава стратегия на 

представяне на изследвания проблем в по-широкия социален и политически 

контекст, както и в рамката на все по-силния възход на консумативната 

култура. Авторът е проследил дебата за характера на българската забавна 

музика на страниците на сп. „Музика“, официален орган на Съюза на 

българските композитори, очертал е и зоните на контактност и конфликтност 

с парадигмата на предходния период (с. 106 - 122). Както е известно, това е 

времето на силното влияние на западната поп-култура, която режимът ту 

отрича и се стреми да забрани, ту се опитва да замести с по-близък до 

представите му местен еквивалент. Именно тази сложност и двойнственост на 

отношението към популярната музика авторът се е опитал да очертае и 

анализира. Проследявайки дебата, дисертантът въвежда и новите имена на 

естрадните композитори и изпълнители, които ще останат знакови чак до края 

на века – Тончо Русев, Васил Андреев, Емил Димитров, Лили Иванова и др. 

Приносен момент в текста е анализът на опитите за създаването на български 

еквиваленти и заместители на световните танцови стилове. Става дума за 

танца „Добруджана“ и някои други усилия за роден отговор на 

„идеологическата диверсия“ на западната популярна култура. Следвайки 

структурата на предходната глава, и тук Ангелов е отделил в самостоятелен 

параграф описанието на институционалния център на популярната музикална 

култура. В случая става дума за създаденото през 1960 г. ДСП „Естрада“. На 

тази структура е възложено организацията, набирането на изпълнители, 

устройването на концерти, цензурата и цялостната регламентация на 

музикалния живот в НРБ. Друг акцент в тази част на изложението е 

прерастването на споменатото вече предприятие „Радиопром“ в държавната 

звукозаписна компания „Балкантон“. Очертани са основните стопански и 

репертоарни параметри, превръщащи компанията в абсолютен монополист 

при продажбите и диктуването на вкусовете на българската публика, 

забраняващ дори сключването на договори на български изпълнители с чужди 

звукозаписни компании. Проследена е и промяната във възприемчивостта на 

режима към популярната култура и въобще в разбиранията му за допустимост. 



Най-ясно това е демонстрирано през личността на популярния до 1944 г. певец 

на шлагери Аспарух Лешников, на когото е забранено да твори от края на 40-

те години, но през разглеждания период започва преиздаване на шлагерите му  

(с. 148). Изложението за „Балкантон“ се оказва много важно за концепцията на 

автора, тъй като през историята на институцията той разказва и за 

постепенното избистряне на съдържанието на понятието „българска естрада“. 

Следващата крачка в тази посока е създаването на полувисшия отдел за 

естрадни и народни изпълнители към Българската държавна консерватория. 

На този проблем Ангелов е отделил самостоятелен параграф (с. 156-162). 

Добре би било авторът да спомене първите преподаватели и абсолвентите на 

първите випуски на този отдел, тъй като тези имена доочертават облика на 

българската естрадна песен чак до края на века. Важен акцент в тази част на 

изложението представлява появата на телевизията през 1959 г. и нейното 

превръщане в част от всекидневието на българина към средата на 60-те години. 

Именно тя, както отбелязва авторът, „става и един от официозните канали, по 

които естрадната музика или по-скоро едно направление от нея започва да се 

кичи с ореола на представително национално музикално изкуство“  (с. 169). 

Следва да се отбележи обаче, че проблемът с ролята на телевизията при 

формирането и популяризирането на естетическите нагласи на българина само 

е маркиран, без да е проникнато в дълбочина. Не е цитирана и релевантна 

литература по темата.  

 Другият агент на промяната на вкусовете се оказва фестивалът 

„Златният Орфей“, определен с решение на Секретариата на ЦК на БКП от 

1966 г. като „най-голямата национална и международна проява на естрадното 

изкуство у нас“. Тук анализът е по-задълбочен и не страда осезаемо от 

фрагментарност.  

 Последната част от изложението е посветена на периода на цялостна 

централизация на българската култура, в това число и на музиката, започнал 

от края на 60-те години. Следва да се отбележи, че той продължава и по-късно 

– през целия период на управление на българската култура от Л. Живкова, но 

изложението на Ангелов не следва тази логика и приключва някъде към 

средата на 70-те години. В духа на възприетия от него подход в предходните 

глави, най-напред той спира вниманието си върху институционалната рамка 

на процеса – създаването на ГД „Българска музика“ през 1969 г. и на Съвета 



за музика към КИК през 1970 г. Тук следва да се отбележи, че в сравнение с 

предходните две глави, тази част от изложението е съществено по-кратка и 

схематична. Липсва анализ на новите музикални вкусове и публики през 70-те 

години. Съществен недостатък е цялостното игнориране на проблема със 

зоните на контактност и конфликтност на формирания вече модел на 

българската естрада със световните музикални стилове (и най-вече на 

различните течения в рок-музиката) и свързаните с тях младежки субкултури, 

които започват да се появяват именно тогава. По същия начин в изложението 

не е включен феномена на т. нар. „сръбска музика“, която също се оказва 

подривно явление „отдолу“, ерозиращо официалната „интонационна среда“. 

Добре би било тези проблеми поне да се маркират. 

 В заключението авторът се връща на поставените в началото цели и 

задачи и се опитва да направи равносметка на постигнатото в изследването си.  

Той стига до извода, терминът „естрада“ в многобройните му значения се 

оказва базисен за разбирането на цялата социалистическа култура, тъй като 

става дума преди всичко за институция, конструираща обобщена популярна 

култура. Авторефератът вярно пресъздава съдържанието на основния текст. 

Следва да се отбележи и фактът, че дисертантът е автор на четири публикации 

по темата на дисертационния си труд, две от които под печат. 

 Казаното дотук дава основание да се заключи, че за защита е представен 

стойностен и солиден труд, който заслужава най-висока оценка. Направените 

в рецензията критични коментари и бележки имат преди всичко 

препоръчителен характер при евентуално публикуване на дисертацията и като 

цяло не променят изцяло положителното ми отношение към текста. Всичко 

това ми дава основание убедително да гласувам „за“ при присъждането на 

Антон Ангелов на образователната и научна степен „доктор“ в професионално 

направление 3.1 – „Социология, антропология и науки за културата“. 

 

 

София, 26 април 2015 г.                      РЕЦЕНЗЕНТ: 

                                                                                      /доц. д-р Михаил Груев/ 


