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Дисертационният труд на Антон Ангелов „Масова култура и култура за масите“  

(Институционален контрол върху популярната музика в социалистическа България, 

концептуални модели, практика и социален контекст, 50-те -70-те години)  е в обем от 

225 страници, които включват Увод, три глави, които следват хронологически порядък, 

заключение, списък на ползваните  архиви  и библиография и три приложения.  

Темата на дисертацията  - за „леката“ музика и нейната „тежест“ в политиката, е от 

голяма важност за изследванията на социализма, като създава възможност да се 

разкрият важни механизми на контрола на свободното време от страна на властта, 

както и скрити форми на резистентност на обществото към този контрол.  

Темата на дисертацията представлява изключителен интерес и доколкото става дума 

политиката на режима към младежта и развитието на младежките култури, където 

могат да се видят и по-далечните проекции на тази политика. Изследването на 

историята на динамиката в упражняването на контрола и въздействието на властта над 

„звуковата картина“ на социализма е от голямо значение за разбирането на времето от 

50-те - до 70-те години.   

За написването на дисертацията докторантът е издирил и анализирал впечатляващ брой 

архивни документи на различни държавни и партийни институции, на Концертна 

дирекция, бюро Естрада, Българско Радио и много други , които едва с настоящата 

дисертация влизат в активна употреба като ценни извори за историята  на социализма.  

Антон Ангелов е посочил и  трудностите при работата с документите на тоталитарното 



управление, особено натоварени с идеологическа реторика, както и трудността да се 

разкрие гледната точка на „потърпевшите“.  Авторът си поставя за задача с 

изследването си да покаже общите тенденции в динамиката на вкусовете и 

взаимодействието им със системата на администриране.  

В увода авторът анализира основните теории и значения на понятията за маси и масова 

култура и популярна култура,  като представя основните теории : на Ортега и Гасет, 

Ханна Аренд, Франкфуртската школа (Адорно и Хоркаймер), Грамши, Джон Стори и 

други.  Дисертантът добре познава и  достиженията от последните години на 

изследванията на културните политики и процеси и политиката към младежта на Карин 

Тейлър, Улф Брунбауер, Ивайло Дичев, Евгения Калинова, Иван Еленков, Росица 

Генчева и други автори .  

Първа глава   „Първоначален институционален обхват на музикалното изкуство 40-те - 

50-те .“ обхваща 80 страници. В нея авторът сполучливо показва установяването на 

съветския модел на възпитание на масите и механизми и форми на контрол и 

определянето на границите, в които може да се простира изпълняваната музика, както и 

основните места на срещата с нея. Подчертава се ролята на Постановлението на ВКПб 

от 10 февруари 1948 за борбата срещу формализма, заклеймяването на джазовата 

музика, изтласкването на шлагерите, процеса на хомогенизация на културната 

традиция, изработването на йерархия на жанровете, утвърждаването на „масовата 

песен“ като емблема на епохата . Независимо, че в центъра на вниманието са 

институционалните политики, тук биха могли да се използват освен документите на 

институциите, също и спомените на саксофониста Людмил Георгиев, на Еди Казасян, 

за малко-по-късната епоха Жул Леви и други свидетелства. До известна степен липсва 

и един по-общ фон на основните тенденции на развитие на масовата култура по света 

след Втората световна война.    

Авторът сполучливо откроява появата на естрадата и нейната основна функция - „да 

насища свободното време с контролиран продукт“.  По нататък развитието на естрадата 

ще има ключова роля за масовата музикална култура. В отделните параграфи авторът 

детайлно очертава отделните участници в това поле:  ресторантските оркестри;  т. нар. 

„черни групи“,  радиопрограмите и ролята на местните радиоцентрали, звукозаписите 

на Радиопром.  Представени са различните фактори на въздействие, както и самите 

публики, при което техния вкус и стопанският интерес винаги играят определена роля 

наред с идеологическите съображения.  



Втората глава  на дисертационния труд - „Социални промени в края на 50-те и началото 

на 60-те. Забавление и идеология. Институционално строителство през 60-те“ -  

обхваща времето от  края на петдесетте до  началото на шестдесетте години и е в обем 

от 82 страници. Авторът проследява промяната в официално контролирания музикален 

репертоар като проекция на социалните промени в тези години с появата на т. нар. 

„магнетофонна младеж“.  Масовата песен запада (запазвайки позиции в училищата и 

други възпитателни институции), композиторите „хоровици“ и „песенници“ 

постепенно отстъпват първенството си, утвърждават се композитори на забавна музика.  

Създаден е естрадно-танцовия оркестър на Българското Радио.  Авторът извлича 

появата на новите участници  „специфични групи (най-вече младежи), обединени от 

общи интереси, от стремеж към определен стил на живот, споделящи свои неформални 

места на обмен, светове със свои вътрешни йерархии, естетически критерии, свой език 

и изразност“  (с. 115) от процесите на урбанизация към началото на 60-те години. Този 

централен извод, според мен се нуждае от повече аргументация. В стремежа си да не 

изпусне контрола над „магнетофонната младеж“,  са и много сполучливо представените 

от автора опити на социокултурно инженерство (с.121):  опитът да се подмени 

младежката култура и да се спечелят младежите за  „генномодифицираните“ продукти - 

съвременни танци,  проектирани отгоре.  Изключително интересни са и данните за 

работата на бюро Естрада  в този период:  изработването на правилници, които се 

опитват да регламентират всички моменти на работата, определяне на програмите за 

нощните заведения, използването на множество артисти от Полша, ГДР и други страни. 

За читателя  са особено забавни цитираните протоколи от прослушванията на 

ресторантските изпълнители, и които дават представа за реалностите на местното 

всекидневие и музикални вкусове. Авторът е направил и ценни наблюдения върху 

работата на Балкантон и репертоарът на звукозаписите в този период.  Процесът на 

академизиране на подготовката на изпълнителите на естрадна музика е преломен 

момент в нейното развитие през 60-те години. Тук Антон Ангелов разкрива малко 

познати моменти от появата през 1966 г. , дискусиите и реализирането на идеята за 

създаването на Полувисшия отдел на Консерваторията.  Важен фактор на тези промени 

през 60-те е публиката, чиито процеси на вътрешно диференциране са представени от 

автора в края на втора глава.  Изначалният  стремеж на режима за създаване на единна 

култура и единна публика претърпява неуспех. 



Трета глава на дисертацията е най-малка по обем и по-скоро представя основните 

насоки на развитие на институционално равнище в края на изследвания период.    

В заключението Антон Ангелов обобщава наблюденията си върху явлението „естрада“, 

и динамиката на неговите значения в продължение на изследвания от него около 

двадесет и пет годишен период, достигайки до извода, че въпреки тази динамика, 

естрадата през цялото време е белязана от своя центростремителен заряд. Така всяка 

публика се стреми да я „притегли“ към себе си, докато дойде момента на нейното 

разпадане с отпадането на институционалната й поддръжка. 

Работата на Антон Ангелов е сериозно професионално постижение и принос към 

културната история след 1944 г.  Въпреки трудностите на работата по темата, свързани 

с работата с документи, пропити от идеологическата реторика на времето, 

дисертацията се чете леко, езикът е точен, спокоен и ясен, оценките са добре 

формулирани.  Дисертацията разкрива много важни моменти за културната политика на 

комунистическия режим в България и затова се надявам, че ще бъде публикувана.  

Авторефератът отразява добре основните положения на дисертационния труд.   

Смятам, че дисертацията на Антон Ангелов „Масова култура и култура за масите“ 

притежава  всички качества, необходими за получаването на образователната и научна 

степен „доктор“. 

 

 

Благоевград, 30. 4. 2015 г.                                              Доц. Кристина Попова 

 

 


