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Дисертационният труд на Мария Кумичин е първото цялостно, задълбочено и 

детайлно проучване на творческия път и дейността на фолклориста Тодор Тодоров, на 

научното му развитие, възгледи, теренна работа, тематични полета и подходи в 

трудовете му, изследванията му в областта „фолклор и съвременност”, също и 

историческите му изследвания, чрез което обаче успешно е представено по-общото 

развитие, линиите и тенденциите в науката „музикална фолклористика“, поставени в 

съответния идеологически и политически контекст на времето. 

Такъв подход при изграждането на текста е особено удачен и продуктивен – чрез 

една знакова и важна фигура да се направи „разрез“ на времето със съответните 

теренни и научно-концуптуални тенденции в утвърждаването на музикалната 

фолклористика. Два плана се преплитат в този „разрез“ – диахронният, фокусиращ се 

върху собственото вътрешно развитие на дисциплината и синхронният, който засяга 

„външните” изисквания към нея в съответния исторически момент. Бих казала, че 

дисертантката не просто изчерпателно е издирила и проучила теренните и научни 

материали, свързани с темата й, но е вникнала в тях, „вгледала“ се е в „картината“ на 

времето, която те изграждат, и именно това е задало ясната логика, последователност и 

структура на изложението. В този смисъл напълно аргументиран и пълноценно 

използван е историческият подход, избран от М. Кумичин – базиран на работа с 

архиви, документи и публикувани текстове на Тодор Тодоров, на публикации от негови 

съвременници фолклористи, а също така и на разговори и интервюта с участници в 

разглежданите процеси, което допълнително „оживява“ текста. 

Всяка една от трите глави на дисертационния текст има своята важност, но аз ще 

обърна внимание на някои находки и особено на открояващите приноси в тях, което е 

съществено за един дисертационен текст. В първа глава ще подчертая ценността на 

изведените характеристики и тенденции в теренната работа на българските музикални 

фолклористи до 80-те години на ХХ век в – организацията на този вид строго 

специализирана работа, класифицирането на видовете теренните проучвания – 

командировки, комплексни експедиции, моделът за осъществяване на записи в 

института, събирането на материали чрез откупки. 

С историческа конкретност са проследени процесите на постепенното 

избистряне на изискванията за събиране на информация от терена и на процедурите 

при обработването на материалите, специализираната работа по описване (и изготвяне 

на преписи), дешифриране, инвентаризиране – всички тези утвърдени за нас вече 

модели днес са ясни и работещи, но именно погледът върху тяхното формиране чрез 

обсъждания и дебати, чрез търсения и натрупване на практически опит, е особенно 



приносен за мен в тази дисертация. Едновременно с очертаване на емпиричния път за 

въвеждане на младите фолклористи в теренната работа М. Кумичин почти изцяло 

цитира един много интересен, но и важен документ – съхранена чернова на статия на 

Тодор Тодоров, публикувана през 1963 г., съдържаща систематизирани основните най-

важни принципи и насоки, установени към този момент. 

Съвсем естествено в логиката на изложението след общите принципи на 

тереннната работа се полагат теренният опит, принос, почерк и място на Тодор Тодоров 

в контекста на традициите, зададени от предшествениците му и установявани от 

съвременниците му. Това, което тук бих изтъкнала, е че дисертантката успешно 

представя терениста, но и проследява развитието на възгледите му по ключови за 

разглеждания период проблеми на музикалната фолклористика. Генералният „преход“ 

в развитието на Т. Тодоров, който тя дефинира, е от музикално събирачество към 

контекстуална теренна работа. В този преход прозират и различни етапи – от позицията 

на формиран в средата на Института за музика фолклорист-теренист, през повлияване 

от идеологически задължителните през социализма представи за фолклора, за да се 

стигне и до преодоляване на идеологическите рамки и връщане по нов път към 

осмислянето на функционалността на музиката в традиционната култура. Така М. 

Кумичин въвежда в научно обръщение редица важни факти от „неписаната история” на 

Архива и на Института и проследява тенденциите във възгледите за самата теренна 

работа в различните десетилетия и при различните фолклористи. 

Главен принос на втората глава на дисертацията „Аспекти на проблема 

„фолклор и съвременност” в научната работа на Тодор Тодоров” е очертаването на 

идеологическия контекст, в който се вписва музикалната фолклористика в периода 50-

те – 70-те години на ХХ век. Изведени са основни постулати на марксистко-ленинската 

философия и естетика, проникнали през съветската фолклористика в научните позиции 

и понятийния апарат на музикалните фолклористи и рефлектирали върху основни 

постановки в тази научна сфера по онова време. М. Кумичин излага разбиранията на 

концепцията „що е фолклор“ – фолклорът като форма на недиференцирано обществено 

съзнание, неразчленима от труда, фолклорът като изкуство, като утилитарна функция и 

като тип художествена система. Разглеждайки новото осмисляне на функционалостта 

през 70-те и 80-те години, авторката всъщност установява, че първите стъпки в тази 

научна тенденция са проправени именно от Т. Тодоров. Нейното заключение е, че „под 

„промяна на функционалността на фолклора” се разбира именно – казано на днешен 

език – принципното изгубване на функционалната обусловеност на музиката в 

традиционната култура и придобиването от нея на нови функции в една модерна 

културна ситуация“ (с. 96). 

Чрез анализ на „разночетенията“ на термина „съвременен фолклор“ и новите 

функции на фолклора в модерното общество, но и чрез извеждане на реалните приноси 

в разработките на Т. Тодоров, дисертантката се стреми към доколкото е възможно 

обективен поглед към времето, успява да постигне изследователска дистанция, която 

прави наблюденията й ценни и ползваеми. Находка в тази глава е цитирането на 

документи (отчети), и особено на кореспонденцията на Т. Тодоров, чрез които се 

„открехва“ една врата, излагат се размисли, колебания и става видима „двойствеността 



в мисленето и поведението на изследователите в годините на социализма“ (по думите 

на авторката). 

Историческият подход и мислене в изследванията на Т. Тодоров са в центъра на 

третата глава на дисертацията. М. Кумичин проследява причините за възникването и 

моделите на прилагане на такъв подход в трудовете на фолклориста, поставяйки 

развитието му в контекста на състоянието и основните задачи на музикалната 

фолклористика в неговото време. От своя страна, това е пряко свързано с развитието на 

научните идеи в Института за музика и по-конкретно една, разгръщала се в течение на 

почти три десетилетия – големият колективен проект „История на българската 

музикална култура”. Принос на дисертацията е въвеждането в научното пространство 

за първи път и разглеждането на този проект като научно-исторически проблем през 

фигурата, позициите и документите на Т. Тодоров – с различните концептуални и 

структурни търсения, с вариантите на периодизация и жанрови типологии и пр. 

В голямата тема за историята на българската музикална фолклористика Т. 

Тодоров се налага като безспорен първопроходец. В дисертационния текст убедително 

са анализирани неговите текстове, които са причина за превръщането на музикалната 

фолклористика в една от първите музикологичните науки в България със своя 

детайлно, презицно и безпристрастно изложена история. От една страна Т. Тодоров 

утвърждава приемствеността в развитието й като дисциплна/наука, а от друга – именно 

той извежда и ясно дефинира методологията и тематичните й полета и подготвя 

теоретичните песрпективи и в следващия период – през втората половина на ХХ век. 

След всичко казано, налага се заключението, че научните качества на текста са 

безспорни, но бих искала да посоча и приложната му значимост – научните и особено 

архивните материали и документи, които за първи път се въвеждат и интерпретират, са 

прецизно издирени, проучени и подредени, а това е знак за висок професионализъм и 

опитност, каквито дисертантката несъмнено притежава. Доказала го е не само чрез 

публикациите, участията в научни форуми, проекти и пр., но чрез резултатите от 

архивната си работа, една малка част от които са изложени в Приложенията към 

дисертационния текст. А те съдържат: Пълната библиография на всички публикувани и 

списък на непубликуваните текстове на Тодор Тодоров (в това число и сценарии за 

радиото и телевизията), библиографския списък на публикациите „за Тодор Тодоров” 

(статии по повод негови годишнини или рецензии за книгите му) (в Приложение 1); 

Хронологичната справка за теренната дейност на Тодор Тодоров (в Приложение 2); 

Пълният списък на магнетофонните ленти на Тодор Тодоров от теренната му работа (в 

Приложение 3) и копията на единични документи от Музикалнофолклорния архив на 

ИИИзк (в Приложение 4). Обработването (описи и инвентиране) на архивния масив с 

теренните материали на Т. Тодоров в Музикалнофолклорния архив на ИИИзк – дял 

„Персонални фондове” в МФА, е основа, върху която в бъдеще би могъл да се 

разработи модел за персонални каталози на записвачите. 

Дисертационният текст е на високо ниво не само в съдържателен план, но и в 

езиково отношение – написан е ясно, четивно, но и научно и терминологически 

коректно. Приносите на дисертационния текст, изведени и формулирани в 

автореферата, напълно отговарят на съдържанието на труда. 



В заключение, основавайки се на всичко казано в това становище и на всички 

качества на предлаганата за защита дисертация, с категорична убеденост призовавам 

уважаемото научно жури да присъди на Мария Кумичин-Георгиева образователната и 

научна степен „доктор“. 


