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     Камерните хорове в България са важен и интересен феномен в българската 

музикална култура. Това определя и научният ми интерес към тях. През периода 

от началото на 70-те години до края на ХХ век те са типът хорова формация, 

която най-успешно представя хоровото изкуство у нас и в чужбина. Те 

провокират в значителна степен развитието на хорово-композиторската 

ни школа, разпространяват и популяризират хоровата ни музика и 

същевременно запознават българската публика с неизчерпаемото богатство 

на световната хорова литература. Носители са на голям брой най-високи 

отличия от престижни музикални форуми и оставят неизличима следа в 

хоровото музициране от най-висока класа. 

     Имайки предвид всичко това, ще изтъкна, че мотивът ми за насочването към 

тази тема е и личен. Свързан е с познаването на хора и творческия процес отвътре, 

с придобития опит и наблюденията върху въздействието, което пеенето в хор има 

върху по- тясно и по-широко обвързаната с хоровия състав общност. 

 

     Основните задачи на дисертационния труд са две. Първата е да се очертаят 

някои основни предпоставки за възникването на камерните хорове в България. 

Поради това в структурирането на текста се започва с историческо проследяване 

на зараждането и развитието на хорово-певческата практика в България от средата 

на ХІХ век до средата на ХХ век ( Увод ). Този исторически преглед е направен 

на базата на изследванията на проф. Агапия Баларева, описани подробно в 

нейния основополагащ труд “Хоровото дело в България от средата на ХІХ 

век до 1944 г.”. Използвана е периодизацията, въведена от проф. Баларева и са 

цитирани и други нейни издания и материали по темата. Вървейки по-нататък 

към втората задача на дисертационния труд – да се определят обектите, 

чиято творческа дейност да бъде разгледана, изложението запазва обзорния 

си характер. Тъй като броят на хоровете в музикалната практика на страната е 

много голям, в това число се включват и различните камерни хорови формации, 

концертирали в различни периоди от 60-те години на ХХ век до днес, няма как те 

да бъдат обект на един-единствен изследователски труд. Ето защо са подбрани 

тези камерни хорове, чиито постижения са приети от композитори, критици 

и публика за най-високи в жанра, както у нас, така и в чужбина. В този 

смисъл работата върху темата е отворена и може да бъде продължена. 

Ползваният фактически материал определя структурата, методите 

на работа и основните изводи в дисертацията. Всички нови факти около 

изследваните обекти в бъдеще само леко ще променят, допълнят и обогатят 

творческата картина. 

     За хоровото изпълнителство у нас е писано много и в миналото, и в 

съвременността. В настоящия труд за първи път по-голямата част от 

разглежданите хорове са обект на самостоятелно изследване. За първи път 

се проследява процесът на създаване на някои от най-изявените камерни 

хорове в България, тяхното развитие, съпътствано от това на камерното 

хорово-композиторско творчество. 

     Историческият обзор, който е в основата на дисертационния труд, е допълнен 
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от включените наблюдения в някои от камерните състави, прякото участие 

на авторката в две от формациите – Камерна капела “Полифония” и Вокален 

ансамбъл “Св. Седмочисленици” при църквата “Св. Седмочисленици” в 

София, както и от направените интервюта и разговори с диригенти и участници в 

хоровете. Вербалните източници предоставят данни, широко използвани в текста, 

и дават възможност да се приложат и биографичният и автобиографичният подход. 

Разговорите са проведени в периодите 2004–2006 г. и 2008–2010 г. 

     За целите на изследването са ползвани и лични архиви, събирани и 

съхранявани от хористи и диригенти. 

     Накрая са изведени някои изводи за необходимостта от възникване и 

развитие на камерните хорови формации у нас от историческа, музикално- 

културна и просветна гледна точка. Направен е опит да се изведе приносът 

на разгледаните състави и техните диригенти в популяризирането преди 

всичко на българския хоров репертоар, принос за въвеждането на голям брой 

малко познати или изцяло непознати заглавия от световната хорова литература. 

     Изтъкнато е новаторското мислене на диригентите по отношение на изпълняваните 

произведения, по отношение на използването на гласовата емисия на певците за постигане 

на звучност, която способства за изработването на изключително широк хоров репертоар. 

     Настоящият труд се състои от предварителни бележки, увод, три глави, 

заключение и приложения. 

 

 

     Първата глава – “Камерни мъжки хорове”, разглежда две мъжки хорови 

формации, които продължават традицията на големите мъжки хорове от средата на 

20-те и 30-те години на ХХ век, но извеждат мъжкото хорово пеене на нов етап по 

отношение на изпълнявания репертоар и вокалната техника. 

     До средата на 30-те години на ХХ век хоровете са предимно мъжки и смесени. 

И въпреки че броят на смесените хорове не е малък, мъжките състави са тези, 

които определят художествения облик на хоровото изпълнителство от този период. 

Три са факторите, които извеждат мъжките състави на челна позиция. На първо 

място това е пълноценната, тембриста и добре изравнена в регистрите звучност. 

Втори решаващ фактор са диригентите. През разглеждания период ръководители 

на мъжки хорове са някои от най-изявените музиканти на ХХ век: Боян Соколов, 

Асен Найденов, Асен Димитров, Атанас Маргаритов, Георги Димитров и др. 

Определящ фактор от дейността на мъжките хорове е и репертоарът. Хорови 

песни за мъжки формации пишат почти всички български композитори. Успехите 

на големите мъжки хорове започват със създаването на софийските състави „Гусла” 

(1925), „Кавал” (1927) и „Софийска гусла” (1932). 

     През 1939 г. Георги Димитров създава мъжки хор, със задачи да участва на живо в 

предаванията на Радио София. С включването на този хор като формация от нов тип се 

поставя началото на списъка от изследвани в текста камерни състави. Хорът и неговият 

диригент демонстрират репертоар с широк диапазон. В голямата си част изпълняваните 

произведения прозвучават за първи път на живо в програмите на радиото. 
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Специално внимание, както е направено в началото на прегледа на 

всеки един от хоровете, е отделено на творческата биография на създателя 

и диригента на този първи камерен хор – композиторът Георги Димитров, 

личност емблематична за българската музикална култура, изиграла значителна 

роля в развитието на редица нейни области: композиторска, публицистична, 

преподавателска, обществена и научна. 

     Последовател и приемник на идеята за създаване на камерен мъжки хор е 

и друг изявен български диригент – Димитър Русков. По-късно, през 1967 г. 

той създава Камерен мъжки хор “София” при ДО “Театър и музика”, който е 

следващият обект в първа глава на труда. 

В изложението за Камерен мъжки хор “София” вниманието е насочено най- 

напред към творческата биография на Димитър Русков. Направена е справка 

на диригентската му практика, преподавателската му дейност и ръководни 

длъжности, които е заемал. 

     Историческият преглед на Камерния хор започва с представянето на 

предпоставките за създаването му. 

     Следва анализът на репертоара. Камерен мъжки хор “София” спазва 

традициите, определени от големите мъжки хорове от 20-те и 30-те години на ХХ 

век, като внася нови моменти, служи си с вече по-усъвършенствана вокална 

техника, по-балансирана звучност, присъща на камерните състави, по- 

изчистена интонация и баланс между отделните партии. Всички тези качества 

го нареждат сред най-успешните камерни хорове на миналия век. Изведени са 

някои обобщения във връзка с успеха на концертните изяви на хора. Това до голяма 

степен се дължи на блестящата интерпретация на едни от най-хубавите образци на 

българската и руската народна песен, както и на песни от фолклора на съседните 

ни балкански народи. Интересът към народното музикално творчество е 

провокиран от естетическите позиции на диригента и плодотворната дейност в 

хора на изтъкнатия български композитор Здравко Манолов. Изпълнението на 

фолклорни обработки се превръща в оригинален стил на състава. 

Голяма част от репертоара заемат църковно-славянски ____творби и музика 

от барока. Хорът изпълнява концертни програми, изцяло съставени от старо- 

български разпеви, издирени и записани от руския композитор Смоленски, 

станали обект на творчеството на Добри Христов в по-късно време. 

Следва хронологичното представяне на концертните изяви на хора, като е 

обърнато специално внимание на по-значимите. 

     В първа глава усилията са насочени към извеждане ролята на 

мъжките камерни състави за успешното развитие на хоровия жанр в 

България и неговото популяризиране в чужбина. Отчетена е ролята на 

изпълнявания репертоар, както и на вече доста по-усъвършенстваната вокална 

техника. Резултатите от по-детайлната работа по отношение на интонацията, 

ансамбловата спятост и вокално-изразните средства при втория камерен мъжки 

хор са налице и са изложени във вид на приложения в края на дисертацията. 

При обобщаване постиженията на дейността на камерните мъжки хорове са 

отбелязани и отчетени проблеми на жанра, свързани с наблюдаваното развитие 
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предимно във вокално-техническо и репертоарно отношение. 

     Направени са някои обобщения на причините довели до преустановяване 

дейността на Камерен мъжки хор “София”. 

     При работата върху първа глава, така както и при останалите, за основа 

на изложението е използван историческият подход. 

 

 

     Втора глава – “Камерни женски хорове”, разглежда три знакови за 

българската музикална действителност хорове: Софийски камерен хор 

“Васил Арнаудов”, със създател и първи диригент Васил Арнаудов, днес 

ръководен от Теодора Павлович, Камерна капела “Полифония”, със създател 

и първи диригент Ивелин Димитров, днес ръководен от Людмила Герова и 

Камерен женски хор при Академията за музикално, танцово и изобразително 

изкуство в Пловдив, със създател и първи диригент Крикор Четинян, 

днес ръководен от Александра Тороманова. Те попадат във втората глава от 

изследователския труд, като се отчита факта, че хронологично женските хорове се 

появяват след мъжките в общото развитие на хоровото дело у нас. 

     Във втората глава е направен опит за обобщение на обзорно-историческото 

развитие на трите дамски състава, на приноса им за българската музикална 

култура и всички известни досега факти, свързани с творческата им биография. 

Въпреки че първият камерен хор в България според изследванията е този, 

който Георги Димитров създава за нуждите на Радио София, историята на 

българското камерно хорово пеене започва със създаването на Софийски 

камерен хор с диригент Васил Арнаудов през 1966 г. 60-те години на ХХ век 

е периодът на формиране и съзряване на камерните формация в България. 

     През 1964 г. Софийският камерен оркестър с диригент Васил Казанджиев (днес 

“Софийски солисти” с диригент Пламен Джуров) поставя основите на камерното 

оркестрово музициране. Броят на камерните състави интензивно нараства и 

за кратко време се изравнява с този на големите симфонични оркестри. Вътре 

в самите оркестри също се обособяват различни камерни групи. Тенденцията 

за активно развитие на камерни формации обхваща и хоровото дело. Не 

липсва и разнообразен репертоар както за оркестрите, така и за хоровете. 

Произведения от цели исторически епохи (най-вече между ХVІ и ХVІІІ в.), 

които не са изпълнявани дотогава, навлизат в концертната практика. Не липсва 

и музика от български композитори, както и от чужди съвременни автори. Много 

от диригентите на камерни формации приспособяват понякога не чисто камерни 

творби за нуждите на своите състави. 

     Васил Арнаудов прави пробив в камерното хорово музициране, когато 

бъдещето на жанра е все още неясно. През 1966 г. под неговото ръководство 

се създава Софийски камерен хор при Профсъюзен дом на културата гара Искър, 

по-късно преименуван на “Любомир Пипков”, днес носещ името на своя създател 

и патрон “Васил Арнаудов”. Инициативата укрепва и през 1968 г. се създава още 

един от ярките представители на българското камерно хорово изкуство – Камерен 

женски хор при дома на строителя “Пеньо Пенев” – София, по-късно преименуван 

на Камерна капела “Полифония”. Двата камерни хора работят неуморно и  
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сърцато и смело може да се каже, че именно те оформят камерната женска 

хорова формация като равностойна на мъжките, смесените и детските хорове. 

Те добиват облик на универсални състави, каквито са и повечето самодейни 

хорове в страната. 

      Структурата на втората глава е аналогична на тази в другите две глави. В 

плана на общото разглеждане на всеки хоров състав най-напред вниманието е 

насочено към творческата биография на диригентите и другите художествени 

ръководители, обвързани с репетиционната и концертната работа. 

     Във втора глава е направен опит за проследяване предпоставките, довели 

до почти едновременното възникване на два камерни хора в София и то от 

голяма величина. Тук са приведени и примери за това как въздействието на 

големите вокално-инструментални състави постепенно се изчерпва поради 

продължителното им доминиране на музикалната сцена и за по-нататъшното 

развитие на хоровото изкуство се налага обособяването на нови изпълнителски 

видове. Събраните данни открояват усета на диригентите Васил Арнаудов и 

Ивелин Димитров да уловят необходимостта от изкуството на камерния хор. 

Паралелно с процеса на създаване във фокус е поставена тенденцията от втората 

половина на 60-те години на ХХ век камерните хорове да са женски. Тази 

тенденция е породена от факта, че момичетата от първите випуски, преминали 

през школата на детско-юношеския хор “Бодра смяна” и Хора на софийските 

девойки желаят да продължат да пеят. 

     Женският камерен хор при АМТИИ – Пловдив е следващият значим пример 

в камерното хорово изкуство у нас, който е приложен във втора глава. И той, 

както своите предшественици, се е наложил през годините като пример за добра 

интерпретация, завидна вокална техника, богат репертоар, сценична култура и 

присъствие, донесли му голям брой престижни награди. Изключителната заслуга 

за създаването и поддържането на състава имат неговите диригенти – Крикор 

Четинян и Александра Тороманова. 

     Във втора глава специално внимание е отделено на репертоара на всеки 

от разглежданите дамски състави, орчертават се общи характеристики и се 

обособяват преобладаващи тенденции в репертоарната им линия през годините 

до днес. От приведените данни от интервюта с диригентите става ясно, че те 

проявяват най-голяма взискателност по отношение подбора на изпълняваните 

произведения, изготвят дългосрочни програми, с мисъл за това какво ще се пее и 

как ще се развива хорът години напред. 

     Анализът на репертоара на Софийски камерен хор показва, че той е 

универсален и отворен към всички стилове и епохи. Съставът не се профилира 

само в изпълнението на стара или съвременна музика. Диригентите приемат за 

водеща репертоарна характеристика българското хорово-песенно творчество, на 

чиято основа изграждат богата музикална програма, която включва произведения 

от старата музика и епохата на Ренесанса, барока, класицизма и романтизма. 

     Васил Арнаудов познава богата и разнообразна чужда хорова литература. 

Той често проявява творческа смелост и включва в програмите си неизвестни 

и неизпълнявани досега у нас произведения. Интерпретацията на диригента 
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се налага като еталон и поставя високи критерии пред следващи изпълнители. 

При обобщаване данните, запазени в личния архив на Теодора Павлович и 

всички останали източници, се установява, че с появата на Софийски камерен 

хор камерното хорово музициране в България се утвърждава като характерна 

творческо-изпълнителска насока в българската музикална култура. Хор и 

диригенти работят в творческо сътрудничество години наред, по-голямата част от 

произведенията са написани специално за Софийски камерен хор, посветени са 

на него и са изпълнени за първи път отново от него. В следване на националната 

традиция Васил Арнаудов посочва кои български композитори ще определят 

облика на състава за години напред – Филип Кутев, Любомир Пипков, Симеон 

Пиронков, а след това и Красимир Кюркчийски, Васил Казанджиев, Иван 

Спасов, Тодор Попов, Александър Танев, Александър Текелиев, Милко 

Коларов, Лазар Николов и други. Отчетен е фактът, че взаимодействието 

между изпълнители и композитори е процес, който стимулира създаването на 

много нови произведения – те се раждат в атмосфера на изключително топли 

приятелски взаимоотношения и формират дългогодишно сътрудничество между 

редица автори и други състави. 

     Обърнато е внимание на повечето композитори, чиито произведения 

цялостно осмислят творческия път на Софийски камерен хор. Разгледани 

са въпроси на интерпретацията, вокалната техника, въвеждането, усвояването 

и прилагането на нови изразни средства и технически похвати, характерни за 

европейската музика на ХХ век – додекафония, алеаторика, сонористика и т.н. 

Включването в репертоара на музиката на т.нар. български композитори класици 

и следващата генерация творци, родени между двете световни войни, свързани 

с традиционния фолклор (например автори като Филип Кутев и Красимир 

Кюркчийски), на многобройни италиански, нидерландски, френски, немски 

автори от бароковата, класическата и романтичната епоха и известните 

композитори на ХХ век. Отчетен е и един нов момент, свързан с работата 

на Теодора Павлович като диригент и автор на редица аранжименти за хор – 

въвеждането на творби от Л. Бърнстейн, Дж. Гершуин, Е. Л. Уебър, Р. Мъри- 

Шафър и други в репертоара на Софийски камерен хор. 

     Направен е опит за анализ на индивидуалния изпълнителски стил на хора. 

Анализът се осъществява предимно в аспекта на категориите репертоар и 

вокална техника. Разкрити са същностни черти и възможности на певиците. 

Опира се, от една страна, върху вокално-техническите задачи, които 

изпълняваните произведения поставят, и от друга – върху вокално-техническата 

и художествена култура, която певиците имат зад гърба си, благодарение на 

хоровата школа, от която произлизат – детско-юношеския хор “Бодра смяна”. В 

единия ракурс стилът на Софийски камерен хор произтича от крайно изисканото 

отношение на диригентите към пеенето и песента, към сложните, но изключително 

интересни проблеми на вокалистиката. Васил Арнаудов и Теодора Павлович се 

придържат изцяло към щриха, наложен от епохата на конкретното произведение. 

Тенденция в звукоизвличането е както “тембристото” пеене, така и пеенето нон- 

вибрато. Желанието на диригентите е да се покаже разнообразието от човешки 
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гласове, наситената звучност, но и линеарната графичност, която не разточителства 

с вибратото и тушира силата на славянската жилка. При другия ракурс се стига 

до извода, че пред хористките не стоят повечето вокално-технически проблеми, с 

които се сблъскват други любителски хорове. Това е така, защото детските хорове 

са своеобразна певческа школа, която предоставя на младежите средно по 8–9 

години хоров стаж. Това е време, в което певците имат възможност да преминат 

през различни етапи на хорово възпитание и музикално съзряване. 

     По въпросите на вокалната техника си позволявам да взема и по-детайлно 

отношение като участник в хорове и певец, чието музикално образование 

е тясно свързано с вокалната специфика. Усилията ми тук са насочени към 

основната тенденция в звукоизвличането на по-голямата част от българските 

хорове, независимо в коя категория попадат (професионални или любителски) – 

тембристото пеене или пеенето в щрих вибрато. Спирам се на подходящата 

употреба на този маниер на пеене, доколкото той извежда спецификата на 

певческия глас, прави го пълнозвучен и красив и същевременно трябва да се 

употребява, само ако певецът е овладял технически щриха. В противен случай 

при най-малкото отклонение от правилната му употреба вибратото се превръща 

във враг на изпълнителя, може да загрози и натовари фразата и преди всичко 

кантилената в изпълнението, да се превърне в предпоставка за неточна интонация 

и липса на ансамбъл. Щрихът също така е неправомерен в изпълнението на 

произведения от цели музикални епохи. 

     Засягам въпроси и на интерпретацията, подбор на певци, репетиционен 

процес и отношения вътре в състава, както и отношения между певци и диригенти. 

     Следва историческият преглед на концертната дейност на Софийски 

камерен хор, турнетата, записите и спечелените награди. Приложени са много 

цитати от нашата и чуждата преса, които са част от личния архив на Теодора 

Павлович, направени са редица уточнения за композитори, посетени места и 

други използвани данни от световната музикална култура. 

     На финала на прегледа са изведени някои изводи, свързани със структурата 

на хора, а именно принципът на подмяна на хористки на определени етапи от 

развитието на състава, проблемите на приемствеността, които произтичат 

от периодичната смяна на поколенията певици и начините за справяне с тях. 

Посочени са и приносите на двамата диригенти като индивидуалности, всеки 

със своята богата и изключителна творческа биография и като ръководители на 

Софийски камерен хор. Изведени са приносите и заслугите, поставили хорът 

сред най-добрите в България и света. 

     Втора глава продължава с Камерна капела “Полифония”. Структурата на 

изложението е аналогична на използваната в материала за Софийски камерен хор. 

     Проследена е творческата биография на Ивелин Димитров, която е 

многообразна. Отчетени са различните насоки в дейността му и са изведени 

приносите му на композитор, диригент и педагог. Обърнато е внимание на 

специфичния му личен почерк, с който се характеризира неговата симфонична, 

инструментална солова и камерна музика, хоровите цикли и песни. Изведени са 

индивидуалните му предпочитания при избора на репертоар, които го формират 
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като пристрастен диригент към две основни направления – изкуството на 

старите майстори и музиката на ХХ век, но оставащ с отворени сетива към всички 

стилове от други епохи. Обърнато е внимание и на изключително сериозната му, 

задълбочена и прилежна работа на учител по солфеж в детско-юношеската хорова 

школа “Бодра смяна”. Там той обучава и оформя отношението към музиката на 

много деца, с някои от които свързва творческата си дейност в продължение на 

40 години. 

     Преди да се навлезе в историческата фактология около Камерна капела 

“Полифония”, е обърнато внимание върху причините, поради които се създава 

съставът и поради които се е превърнал за конкретни хора в притегателно място 

и е останал такъв в продължение на много години. При анализиране на данните 

от анкети и интервюта с хористки и диригент, както и на материали, публикувани 

в специализирани издания, е направено обобщението, че пеенето в неговата 

емоционална природа се пресича с още някои характеристики. Една от тях е 

пеенето в общност от хора, споделящи сходни по отношение на пеене и музика 

вкусове. Към това непосредствено се добавя значението, което се отдава на 

диригента, защото освен пеенето, от съществено значение в хора е и какво се пее 

и кой избира какво да се пее. Всъщност такъв анализ предхожда изложението и 

на предишния състав – Софийски камерен хор, защото както вече бе споменато, 

и двата хора възникват почти едновременно, в следствие на почти едни и същи 

предпоставки. И при двете камерни формации певиците са тези, които посочват 

своя диригент и чак след това се оказва, че желанието за съвместна работа е 

взаимно. 

     Изтъкнати са и други факти, които са определящи за началото на дейността 

на Камерната капела. На първо място е периодът на 60-те години на ХХ век, който 

е период на възраждане на музиката от епохата на Ренесанса в Западна Европа 

и в България, а от там и на интереса към по-малките формации, профилирани 

в изпълнението на тази музика. Като пример за младия хоров състав е приведен 

Камерен ансамбъл “Софийски солисти”, с диригент по това време Васил 

Казанджиев, посочен от самия Ивелин Димитров. Тук изреждам и други 

примери, посочени от диригента, които са повлияли на неговото желание и 

решение да поеме предизвикателството да сформира камерен женски хор, като се 

опре на едно ядро от бивши негови възпитанички от хор “Бодра смяна”. Покрай 

предпоставките за създаване на Камерна капела “Полифония” са загатнати и 

някои от стиловите характеристики на състава, които са разгледани подробно по- 

нататък в изложението. 

      Следваща основна задача в този раздел от втората глава на дисертацията е 

да се направи подробен анализ на репертоара на Камерна капела “Полифония”, 

да се изведат стиловите характеристики и проблемите, които се решават с 

помощта на подбираните творби. Три са основните стилистични сфери, които 

Камерната капела застъпва в своя репертоар от създаването си до днес: 

Ренесанс, барок, българска и европейска съвременна музика. В това число се 

включват около 20 италиански и немски ренесансови композитори, 15 барокови 

композитори, 14 български и почти толкова чужди съвременни композитори. Тук са 
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изведени причините, поради които диригентът се обръща към музиката от епохата 

на романтизма сравнително късно. Те са до голяма степен вокално-технически, 

но се намесва и отношението на диригента, който е с определено предпочитание 

към музиката на старите майстори и нейната пълна стилова противоположност – 

музиката на ХХ век, и по-специално тази, която е наситена с нови и авангардни 

изразни средства. От вокално-техническа гледна точка в началния период на 

съзряване на гласовете на хористките, при преминаването им от детско-юношеска 

в по-зряла възраст репертоарът, съдържащ повече полифонична музика от 

епохата на Ренесанса и ранния барок, е по-подходящ за постигане на ансамбъл и 

интонационна чистота. 

     С помощта на своя вкус и точна преценка Ивелин Димитров осъществява 

своеобразни паралели между музиката на Ренесанса и барока с лириката и 

драматичната експресия на музиката от ХХ столетие. Съвременната музика е 

представена от твърде широк чужд репертоар, много от изпълняваните композитори 

са слабо познати или непознати в България. Това се отнася и до всички останали 

музикални епохи, включени в репертоара на състава. Между двете тематични 

крайности се помества и големият брой произведения от български композитори. 

Тук правя разбор на подбираните творби – дали те са лирико-психологически 

и пейзажно съзерцателни песни, без фолклорна окраска, или пък са оригинална 

модерна разработка на народни мелодии с предимно драматично-психологически 

и по-рядко с хумористичен характер. Приведени са примери на песни, чиято 

отличителна интерпретация се е превърнала в еталон за много изпълнители. 

     Направен е опит за анализ на причините, поради които диригент и 

певици отделят голямо внимание на съвременната музика, особено в нейните 

авангардни форми. Според мен разковничето се крие в това, че тази музика 

изразява душевността на съвременния човек, каквито са самите изпълнители. 

Тази душевност е богата, в същото време изострена от стълкновенията, от 

дисонанса на ежедневието. Вероятно диригентът и хористките разпознават самите 

себе си в тази музика. Тя буди много въпроси у изпълнители и публика, поради 

своя дисонантно натоварен вид, чиито отговори всеки търси и преживява във 

всекидневното си бързане. Тази музика не е така просторна, мелодична, с лирична 

линия като музиката на Ренесанса, когато човешката същност е била различна. 

В нея има изостреност, ожесточение, вик, клъстер. Приведени са и изводи, 

направени от Ивелин Димитров, снети от разговорите ми с него и съвместната 

ни дългогодишна работа. 

      По-нататък в анализирането на репертоара се посочва периодът, в който 

хорът се “обръща” към музиката и на класицизма и романтизма. С помощта 

на тези произведения хорът внася нови отсенки в репертоара си. Романтиката и 

романтичната мечтателност и вълнение на един по-следващ етап от творческото 

развитие на Капелата се възприемат като продължение на широко изтеглените 

линии на ренесансовата музика. Тук се образува още един своеобразен паралел 

между музика, стилове и епохи и подобни съпоставки и преплитания се получават 

непрекъснато в концертните програми на състава. 

     След аналитичното представяне на репертоара следва подробно 
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разглеждане на вокалната техника на певиците. И при тези хористки, така 

както и при хористките от Софийски камерен хор, не се наблюдават солфежни и 

интерпретационни проблеми. Сложната метаморфоза на детския глас в девически 

се преодолява посредством внимателно подбиран репертоар и вокална работа с 

хормайстор. Зрелостта на хора настъпва още в първите месеци на съвместната 

ансамблова работа и певиците дават заявка за постигане на по-богата и звучна 

гласова емисия, с реални данни за овладяване на нови и по-трудни произведения. 

Основна техническа характеристика на „Полифония” е пеенето нон-вибрато, с 

малък обем на гласа, с матов звук без излишна звънливост. 

     Направен е разбор на вокално-техническите прийоми при изпълнение на 

полифонична музика от различни епохи. Постигнатата почти дискантова бистрота 

на гласовете прави огромно впечатление на критиците в чужбина и определено 

доближава стиловите характеристики на хора до тези на западните мадригални 

състави. Критиците у нас също обръщат внимание именно на тези вокални 

характеристики, но оценката не е положителна. Тук са приведени примери за 

това, как изтъкнати представители на българската музикална култура не одобряват 

и критикуват звучността на хора, крайно стеснената динамика и третирането на 

гласовете. 

     Обърнато е внимание и на реакциите на диригента и хористките, общата 

им работа за съобразяване с направените забележки на един по-следващ етап от 

развитието на състава. 

    Следва историческият преглед на концертната дейност на Камерна капела 

“Полифония”, турнетата, записите и спечелените награди. И тук, както и при 

изложенията на другите хорове са приложени много цитати от нашата и чуждата 

преса, които са част от личния архив на Ивелин Димитров, направени са редица 

уточнения за композитори, посетени места и други използвани данни от световната 

музикална култура. 

     Анализът за Камерна капела “Полифония” завършва със смъртта на създателя 

и изключителния човек, диригент, композитор и общественик Ивелин Димитров 

през 2008 г. Неговото дело достойно е продължено от Людмила Герова, която 

възражда състава. 

     На финала са извлечени някои изводи за цялостната дейност на Камерната 

капела, както и за някои други въпроси на камерното и въобще на хоровото 

изкуство у нас. Благодарение на двамата пионери в камерното дамско хорово 

музициране в България Васил Арнаудов и Ивелин Димитров се поставя 

въпросът за възпитание и обучение в естетическа и музикално-теоретична 

насока на изпълнителите, а в определена степен и на слушателите. От една 

страна, със създаването на двата състава диригентите обогатяват хоровия 

репертоар в България от средата на 60-те години на ХХ век. Те въвеждат нова 

интерпретаторска линия в изпълнението на произведения от цели музикални 

епохи (Ренесанс, барок, съвременни течения в музиката на ХХ век), провокират 

българските композитори да пишат нови творби, представят страната ни на 

най-престижни музикални форуми по целия свят и печелят множество награди. 

     Обърнато е внимание и на факта колко добри музиканти излизат от школите на 

 

 

15 



 

представителните детски хорове, и по-конкретно от детския хор “Бодра смяна” и 

Детския радиохор. Благодарение на музикално-естетическото възпитание, което 

децата получават, редица състави не преминават през трудния начален период 

на професионално-техническо съзряване. Приведени са примери в защита на 

вокалната работа в “Бодра смяна”. 

      Посочени са приносите, които Ивелин Димитров оставя след себе си като 

диригент. Изтъкнати са заслугите на Камерна капела “Полифония” и нейния 

певчески стил, който е уникален за българското хорово изкуство от периода на 

70– те години на ХХ век. Отбелязано е значението на концертните програми на 

хора, в голямата си част съставени от премиерни за България и света заглавия, 

звукозаписната дейност на състава и многобройните му награди. 

     Третият дамски камерен хор, представен във втора глава от дисертацията, е 

Женски камерен хор при Академията за музикално, танцово и изобразително 

изкуство в Пловдив. И той, както своите предшественици, се е наложил през 

годините като изключителен интерпретатор, със завидна вокална техника, богат 

репертоар, сценична култура и присъствие, донесли му голям брой престижни 

награди. Изключителната заслуга за създаването и поддържането на състава имат 

неговите диригенти – Крикор Четинян и Александра Тороманова. 

     Студентският хор е иституция, безкрайно сложна в своето функциониране. 

Трудностите произтичат от неизменната ротация на повечето певици на всеки 4-5 

години, когато завършва курсът им на обучение в Академията. За този период 

диригентите трябва да възпитат у хористите вокално-технически навици, да 

затвърдят музикално-естетическата им култура и да подготвят така необходимия 

процес на приемственост, без който функционирането на състава е немислимо. 

     Следвайки установения план на изложение, материалът за хора започва със 

запознаване с творческата биография на Крикор Четинян. Той е един от най-ярките 

представители на българското хорово изкуство. Като дългогодишен ръководител 

на хора при Пловдивското певческо дружество “Ангел Букорещлиев” той издига 

авторитета на дружеството и определя цяла епоха в хоровото дирижиране у нас. 

Дейността на Крикор Четинян като диригент вероятно може да се каже, че е 

още по-тясно свързана със Студентския камерен женски хор, който той основава 

и ръководи до 2002 г. През периода 1974–1975 Крикор Четинян започва своята 

преподавателска дейност в Академията за музикално, танцово и изобразително 

изкуство в Пловдив, където е ръководител на катедра „Дирижиране и класическо 

пеене” в продължение на два мандата. През 1975 г. създава хора с учебна цел и 

вероятно воден от своята вътрешна потребност, подобна на тази, подтикнала и 

неговите колеги Васил Арнаудов и Ивелин Димитров да работи с камерна дамска 

формация. 

     Обърнато е внимание на педагогическата дейност на Крикор Четинян, 

на творческия размах, с който ръководи два емблематични пловдивски състава. 

     Направен е опит за кратък творчески портрет, за който съм почерпила информация 

от изказвания на негови колеги, статии предимно в пловдивската преса и проведените 

разговори с неговата дългогодишна сътрудничка Александра Тороманова. 

     В плана на общото разглеждане на състава вниманието е насочено на 
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първо място към репертоара. Стиловите му характеристики се определят от 

творчеството преди всичко на пловдивските композитори. И тук е отчетен 

фактът, че взаимодействието между изпълнители и композитори е процес, 

който стимулира създаването на много нови произведения. Обърнато е 

внимание на повечето композитори, чиито творби цялостно осмислят творческия 

път на Студентския камерен хор. 

     И за този състав, както и за Софийски камерен хор, е характерен творческият 

и репертоарен универсализъм. Репертоарът обхваща всички стилове и епохи от 

ХІV до ХХ столетие. Като основна стилистична сфера се оформя творчеството 

на българските композитори, около която се подреждат най-добрите образци 

от епохите на Ренесанса, барока, класицизма, романтизма, кантатно- 

ораториална музика, хорови и вокални цикли, значителен брой фолклорни 

обработки. Крикор Четинян и Александра Тороманова съзнателно търсят 

многообразие на автори и стилове в съвременната българска музика и са с 

предпочитание към съвременните чужди композитори. Отличителна черта на 

репертоара, подобно на Камерна капела “Полифония”, са произведенията, в това 

число и различни фолклорни разработки с речитативно-декламационен характер, с 

остър дисонанс на акордите и различни полифонични и полиритмични построения. 

Особено място в концертните програми на женския хор заемат творби от руски 

и западноевропейски автори. Мотети, песни и романси от различни музикални 

епохи, циклични творби и етюди от класиката до най-близката съвременност, като 

значителен е броят на премиерни за България изпълнения. 

      Анализът на индивидуалния изпълнителски стил на Женския камерен хор 

и тук се осъществява освен в аспекта на категорията репертоар, и в аспекта на 

категорията вокална техника. Хорът е роден в професионална среда. И той, 

подобно на двата софийски, навлиза още със своето създаване в дълбоките води на 

професионалното певческо изкуство. И трите състава са комплектувани от опитни 

хористки – в двата софийски хора пеят девойки, идващи от представителните 

по това време детски и юношески любителски хорове, а в пловдивският хор 

участват бъдещи учители по музика, инструменталисти и певци. Хористките са 

студентки, които са показали своите певчески качества още на приемните изпити 

в Музикалната академия. 

     Като обща характеристика по отношение на звучността Крикор Четинян 

и Александра Тороманова поддържат определена степен на относително 

просветлена по-плътна звучност, с ясно изведена артикулация. Певиците 

еднакво умело боравят със специфичните вокално-изразни средства на музиката 

на ХХ век и с тънкото и фино нюансиране в по-тиха динамика, особено при 

руските автори, както и при представителите на старата музика. 

      Въпреки преимуществата на полупрофесионалната среда, в която работи 

хорът, при анализа на вокалната техника се открояват и някои проблематични 

въпроси. От една страна, теоретичната подготовка, с която певиците постъпват 

в хора, и наличието на гласове с голяма интензивност на звука е благодатен 

материал за работа и двамата диригенти го използват със завиден успех. От друга 

обаче, голяма част от хористките имат различни вокално-постановъчни проблеми, 
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много от тях са инструменталисти и въпреки че са изключително музикални 

до постъпването си в хора не са се занимавали с пеене въобще. От приетите с 

„вокал” в института момичета има и такива с погрешно изградени навици при 

звукообразуването и постигането на пълно ансамблово уеднаквяване на тембри 

и регистри, на динамика и интонация е плод на тежки репетиции. Регулярното 

оттегляне на певиците след приключване на цикъла на обучение в музикалната 

академия също води след себе си много трудности. 

     Следва историческият преглед на концертната дейност на Женския камерен 

хор, турнетата, записите и спечелените награди. И тук, както и при изложенията 

на другите хорове, са приложени много цитати от нашата и чуждата преса, 

които са част от личния архив на Александра Тороманова, направени са 

редица уточнения за композитори, посетени места и други използвани данни от 

световната музикална култура. 

    Накрая са изведени някои изводи и приносни моменти в работата на 

Студентския камерен женски хор. Със създаването на състава Крикор Четинян 

на практика прави пробив в системата на музикално-образователния процес 

у нас. Дълги години това е единственият представител на студентското хорово 

изкуство. От образователна гледна точка дамският камерен хор е изключително 

благоприятно средство за придобиване и усъвършенстване на музикални умения. 

Предоставя се възможността на бъдещия хормайстор или диригент да бъде най- 

напред вътре в хора, да извърви нелекия път на хориста, а не просто да се озове 

пред един хор, чиито нужди реално не познава. 

     Отбелязано е значението на концертните програми на хора, в голямата си част 

съставени от премиерни за България и света заглавия, звукозаписната дейност на 

състава и многобройните му награди. 

     В трета глава са разгледани три камерни смесени хора: Камерен 

ансамбъл “Мадригал” с диригент Стоян Кралев, Камерен смесен хор 

“Средец” с диригент Александър Куюмджиев и Вокален ансамбъл “Св. 

Седмочисленици” при църквата “Св. Седмочисленици” в София. 

В музикалната действителност от началото на 70-те години на ХХ век се усеща 

потребността от камерни смесени хорове, след като камерните дамски формации 

на Васил Арнаудов и Ивелин Димитров са заели твърди позиции в камерното 

музициране в България. Богатият избор на отлични певци, произлизащи от детските 

хорове, гарантира и на тези състави чудесна хорова звучност, мощна, тембриста и 

изравнена във всички регистри. Тяхното присъствие се е наложило и на най-големия 

музикален форум с конкурсен характер в България – републиканските фестивали. 

Композиторското творчество също е навлязло в своя върхов етап. Най-общо може 

да се каже, че 70-те години на ХХ век са период на разцвет и най-добри постижения 

не само на камерното, но и на цялото ни хорово изкуство. 

 

    Трета глава структурно е аналогична на първите две. Историческият преглед 

на Камерен ансамбъл “Мадригал” започва с проследяването на творческата 

дейност на основателя и диригента на хора Стоян Кралев. 

     Стоян Кралев е един от изтъкнатите хорови диригенти в България от 
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втората половина на ХХ век. И той, както всички негови колеги, разгледани на 

страниците на този дисертационен труд, има съществен принос за развитието на 

музикалната култура у нас и популяризирането й по света. Описани са подробно 

етапите в неговата диригентска дейност в цялата страна, педагогическата му и 

ръководна дейност в Държавна музикална академия в София, участията му като 

гост-диригент и хормайстор на редица престижни музикални форуми у нас и в 

чужбина, публицистичната му дейност и членството му в различни международни 

журита. 

     Разгледани са и предпоставките, довели до създаването на Камерния ансамбъл 

“Мадригал” през 1972 г. от две различни посоки. От една страна, е желанието 

на Стоян Кралев да ръководи камерен състав, профилиран в изпълнението на 

полифонична музика от епохите на Ренесанса и барока, от друга е възможността, 

която му се предоставя от страна на Главна дирекция “Музика”. Ако досега 

разгледаните камерни женски хорове са сформирани на любителска основа, в 

следствие силното желание на група хора да правят музика заедно, тук ситуацията 

е малко по-различна. В началото на 70-те години на ХХ век главен директор на 

Главна дирекция “Музика” е Богомил Стършенов, който инициира формирането 

на камерен оркестър и камерна опера към съществуващото движение “Българска 

музикална младеж”. През 1971 г. Стършенов лансира идея и за мадригален състав 

и предлага на Стоян Кралев да направи такъв към младежката организация. Това 

е възможност за младия диригент да осъществи студентската си мечта. Във връзка 

с това той организира конкурс за подбор на певци и формирането на отделните 

партии. Оформя се състав от около 26 певци, с красиви гласове и добър хоров 

опит (предимно от Академичния хор, както и от други представителни хорове). 

      Освен формирането на състава, статутът на певците също се определя от 

различни условия. Хорът се води професионален – певците работят до 1989 г. 

на постоянни договори, с твърда заплата и хонорарни взаимоотношения по време 

на задгранични участия. След 1989 г., въпреки структурните промени в Главна 

дирекция “Музика”, съставът запазва хонорарното заплащане за дейността си. 

Независимо от структурните разлики, творческата дейност на “Мадригал” се 

развива по наложените и вече утвърдени пътища за високи певчески постижения, 

които извървяват и дамските любителски камерни формации. И тук се съблюдават 

строги правила при подбора на певците, по време на репетиционния процес, 

при избора на репертоар и по отношение на вокалната техника. 

      Анализът на репертоара на “Мадригал” показва ясната творческа цел, която 

Стоян Кралев си поставя – да изпълнява полифонична хорова музика от ХV, ХVІ 

и ХVІІ век и да покаже на българската публика едни от най-високите образци на 

италианските, нидерландските и английските мадригалисти. 

      Репертоарната насоченост търпи известни промени с течение на времето. Когато 

се създава, съставът е изключително профилиран в изпълнението на мадригали 

и мотети. Постепенно към тях диригентът прибавя стара славянска музика, 

представена от монодични образци, отнасящи се към ранното Средновековие 

след ІХ в.; както и многогласни разработки на руски и български композитори 

от ХVІІІ, ХІХ и ХХ в., върху основата на “Болгарский роспев”. “Мадригал” 
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изпълнява и музика от съвременността. Диригентът има предпочитания и към 

българските фолклорни разработки. Кралев често включва и популярни мелодии 

–-характерни хорови песни от различни национални школи, предимно български, 

руски, песни на балканските народи и др. Музиката на ХХ век включва и имена 

с безспорна значимост в утвърждаване на модерните авангардни течения. Дял 

в концертния репертоар имат и кантатно-ораторни произведения. Сред тях са 

творби от различни епохи. В анализа на репертоара са изтъкнати и други значими 

факти, свързани с премиерно представени заглавия и изготвяне на специфични 

концертни програми. 

      В края на 80-те години на ХХ век репертоарът на хора поема в нова 

посока. През 1988 г. започва ежегодното участие на “Мадригал” във втория по 

големина оперен фестивал в Австрия – в Брегенц, на брега на езерото Боден. 

Хор “Мадригал” получава ежегодна покана за участие в оперните спектакли, 

както и за концерти в цялата околност. Това налага известно “преориентиране” 

по отношение на изпълнявания репертоар. Стоян Кралев постепенно включва в 

концертните програми арии и хорове из популярни опери, оперети и мюзикъли, 

за да отговори на изискванията на фестивала. По този начин той създава нов дял, 

различен от мадригалния, наречен от диригента “Златни страници от операта, 

оперетата и мюзикъла”. 

       Промените в репертоарната линия предполагат и промени във вокалната 

техника. През 70-те и 80-те години на ХХ век Стоян Кралев и “Мадригал” 

следват точно определена репертоарна и интерпретаторска линия. Диригентът 

целенасочено избягва честото изтъняване на вокалната емисия и непременното 

търсене на пеенето нон-вибрато. Той предпочита пълнокръвното, свежо, богато 

на темброви нюанси и обертонове звучене. Във вокално отношение Камерен хор 

“Мадригал” израства и еволюира през годините. Всяка техническа нестабилност, 

изразяваща се във вокални и интонационни колебания, се преодолява чрез 

постоянна и методична работа. Хорът поднася забележително темброво и 

регистрово, вертикално и хоризонтално изравнено изпълнение със завидна 

интонационна чистота. От края на 80-те години на ХХ век с нововъведенията 

в репертоара на хора се променят и изискванията към звучността. Въпреки 

че Стоян Кралев никога не е робувал на прекалената стилизация в изпълнението 

на мадригали и мотети и винаги е търсел пълнокръвното звучене без да бяга 

умишлено от пеенето с вибрато, той започва да търси певци със солидна вокална 

подготовка, солистични гласове, които могат да боравят и с техника в стил “бел 

канто”. Постепенно оперният репертоар измества медригалния и основната 

линия в гласоводенето се променя изцяло. За да избегне противоречие между 

новото звукоизвличане на хора и изпълняваните произведения, Кралев включва 

творби от Ренесанса в концертите само когато има специална поръчка за това. 

Програмите под името “Златни страници от операта, оперетата и мюзикъла” се 

изпълняват от различен брой певци – квартети, октети или от целия състав, в 

зависимост от изискванията на произведението. 

       Следва историческата справка за постиженията на Камерен ансамбъл 

“Мадригал”. На финала е направена равносметка за творческата дейност и са 
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изведени приносните моменти в нея. Много са премиерно изпълнените за 

България творби на композитори от Ренесанса до съвременността. Голям е броят 

на звукозаписите на “Мадригал”, много телевизионни филми. Като изключителен 

популяризатор на най-ценното от българското църковно и славянско пеене, хор 

“Мадригал” съдържа в своята дискография и две литургии, подредени съобразно 

църковната практика. 

     Сред многобройните постижения на Камерния състав не се срещат награди 

от форуми с конкурсен характер, тъй като “Мадригал” просто не се е явявал на 

такива. По думите на диригента Стоян Кралев това е така, защото той ръководи 

формация със статут на професионален хор и не попада в категориите, на които 

вземат участие любителски състави. 

     И тук са приложени много цитати от нашата и чуждата преса, които са част от 

личния архив на Стоян Кралев, направени са редица уточнения за композитори, 

посетени места и други използвани данни от световната музикална култура.  

     Следващият раздел от трета глава е посветен на Камерния смесен хор 

“Средец” с диригент Александър Куюмджиев. 

     Камерен смесен хор “Средец” е изключителен по рода си ансамбъл, 

профилиран в изпълнението на религиозна музика – стара и нова, източна 

и западна. Съставът е представител на българското хорово изкуство, със 

забележителни изпълнителски качества, лауреат на голям брой награди и 

отличия, с принос за развитието на музикалната култура в България и по 

света. Негов основател и диригент е Александър Куюмджиев. 

     Изложението започва с неговото представяне. Отчетени са неговите 

изключителни заслуги на диригент, организатор, преподавател със значителен 

опит, автор на редица учебни пособия, множество реставрации и аранжименти, 

голям брой публикации и културни проекти. Направена е кратка справка за 

диригентската му практика, приносът му за представянето и популяризирането 

на уникални образци от византийската, старата българска и руската 

източноправославна музика от ХІІ до ХVІІ в., много от тях изпълнени под неговата 

редакция за първи път в съвременността. Справката посочва данни, свързани и с 

административно–ръководните длъжности, заемани от Александър Куюмджиев 

през годините, за преподавателската му и публицистична дейност. 

     Камерният смесен хор “Средец” е разгледан като модел на усилена работа 

и активна концертна дейност. През годините хорът се развива в посоката на 

онези изисквания и художествени критерии, които заличават границата между 

самодейността и професионализма. Особеностите на вокалната подготовка с 

помощта на вокален педагог, постоянните репетиции, изборът и подходът към 

репертоара, както и неговото изработване са фактори, които превръщат камерния 

смесен хор в своеобразна хорова школа. 

     Анализът на репертоара на “Средец” показва колко богат, ценен, пълен 

с непознати или малко познати в България произведения е той. И този състав 

приема за базисна основа творбите на т.нар. български композитори класици и 

следващите генерации автори. Те оформят концертните програми докъм края 

на 70-те години на ХХ век, като не е малък броят на премиерно изпълнените 
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и специално написаните за “Средец” хорови произведения. Александър 

Куюмджиев работи в тясно творческо взаимодействие с редица наши автори. Не 

са малък брой и аранжиментите, направени от диригента за нуждите на състава. 

По-късно, от към края на 70-те години диригентът трайно ще се ориентира към 

старата българска музика (в това число монодии, кондаци, прокимени и др.), 

многогласната българска и руска източно–православна църковна музика (в 

това число цели литургии или отделни части от тях, аноними из “Болгарский 

роспев” и други) и западно-европейската религиозна музика, към произведения 

от европейския Ренесанс, барок и виенска класика, в това число и кантатно- 

ораториална музика. 

     Няма как да не бъде изведен изключителният, почти изследователски инте- 

рес на Александър Куюмджиев към уникални образци от старата българска 

музика. Негова е заслугата за представянето за първи път в съвременността на 

песнопения от Йоан Кукузел, Дмитрий Докиан, Йоасаф Рилски, Неофит Рилски, 

Аноними от ХІІ, ХІV, ХV в., Аноними из „Болгарский роспев” от ХVІІ и ХVІІІ в., 

Аноними от ХVІІ и ХVІІІ в. и други общо 34 произведения от старата българска, 

балканска, руска източноправославна музика от ХІІ до ХІХ век. 

     Анализът на репертоара на Камерен смесен хор “Средец” показва още 

наличието на творби и от епохите Ars Antiqua, Ars Nova, Ренесанс, барок и 

класика. Хор „Средец” изпълнява и малко позабравени и не толкова популярни 

творби из българската хорова класика. Още една значима насока в репертоарния 

подбор на камерния хор – изпълнението на творби от съвременни европейски 

композитори, което е всъщност запазената марка на повечето камерни състави в 

това изследване. 

     По отношение на вокалните качества на своите певци Александър 

Куюмджиев е също много прецизен. През годините диригентът оформя хор 

„Средец” като музикална институция и академична певческа школа. 

Хористите винаги са работили с вокален педагог, който се занимава с отделните 

партии, помага за преодоляването на редица технически и постановъчни проблеми, 

съгласува звукоизвличането с музикалната епоха, от която е изпълняваната 

творба. Като последен любителски представител на българското хорово изкуство 

от периода до 1989 г., намерил място в това изследване, Камерен смесен хор 

“Средец” затвърждава определящият фактор за творческото дълголетие на 

разгледаните камерни формации – а именно, наличието на солидно ядро от певци, 

които обвързват артистичната си дейност със съответния хор от създаването му 

до днес. Те поддържат темпото на непрекъснати репетиции, за да е възможно 

постоянното изработване на нов репертоар, спомагат за осъществяването на 

приемственост там, когато се случват частични или цялостни поколенчески смени 

на хористи. Поддържат и немаловажния социален аспект на пеенето в общността, 

наречена хор. Това ядро във всеки състав поддържа освен репетиционната дейност 

и съпътстващата я – общите празнувания на участниците, срещите и разговорите 

извън работата и др. 

     В допълнение за вокалната техника на Камерен смесен хор “Средец” е 

отчетено, че изпълняваният репертоар, в основната си част състоящ се от 
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религиозна музика, изисква пеене нон вибрато. Певците демонстрират звук, 

съобразен със стиловите изисквания, като стилизацията не отнема от цвета 

на гласовете. Диригентът търси щрихова култура и ансамбъл, без да изсушава 

до крайност звучността. При обобщаване данните от проведените разговори 

с Александър Куюмджиев звукът на хора може да бъде окачествен като мек, 

топъл, тембрален, чист интонационно, доближаващ се до звуковата традиция на 

съвременните западни мадригални хорове. 

     Историята на хора започва с предпоставките, които самият диригент изтъква 

като изначални. Той осъществява творческата си цел да сформира любителски 

камерен състав, какъвто до тогава не е имало. 

     На финала равносметката от творческата дейност и на този камерен състав 

е завидна. Отбелязани са приносите на Александър Куюмджиев и Камерен 

смесен хор “Средец” за развитието на българската музикална култура. 

Не са пропуснати големият брой записи – радио и телевизионни регистрации, 

грамофонни плочи и дискове. 

      Не е малък броят и на извоюваните награди и отличия, които поставят 

финалният акцент в изложението и на този хор. 

     Последният хор в настоящето изследване е Вокалният ансамбъл “Св. 

Седмочисленици” при църквата “Св. Седмочисленици” в София. Той е 

първи по година на създаване, тъй като хорът при църквата съществува от 

далечната 1903 г. Но като концертиращ състав, той е представител на най- 

новата хорова история у нас и като такъв логично е въвеждането му на 

финала на труда. Към това трябва да бъде изтъкнат и фактът, че църковните 

хорове добиват активност в България в годините след 1989, развиват 

концертна дейност извън богослужебната практика и са предпоставка за по- 

нататъшно развитие на камерния хорово-изпълнителски жанр. Това от своя 

страна предоставя база за нови изследвания по темата. 

     Изложението започва с историческа справка за хора при църквата “Св. 

Седмочисленици” в София от освещаването на храма през 1903 г. до днес. 

Посочени са всички диригенти, ръководили състава. Специално внимание е 

обърнато на периода, в който диригент е Добри Христов. Благодарение на 

него хорът заема водещо място сред софийските състави, изнася концерти и 

осъществява първото си задгранично гостуване (Германия, 1927), както и първите 

звукозаписи за грамофонните компании Pate, Columbia, His Master’s voice.  

След като Добри Христов напуска поста на диригент на хора през 1928 г., до 

1992 г. с променлив успех като ръководители се сменят различни личности. 

     Нов етап в развитието на хора започва с постъпването на Димитър Григоров 

на поста диригент през 1992 г. Той превръща църковния хор в постоянно 

концертиращ вокален ансамбъл, с многобройни изяви у нас и участия в най- 

престижни музикални форуми в цяла Европа. Активната дейност на Димитър 

Григоров включва и много записи на компакт-дискове, радио предавания и др. 

Творческата биография на Димитър Григоров е много интересна. За 

краткия си житейски път (умира едва на 38 години) той постига успехи, за 

каквито малко хора биха се осмелили да мечтаят. 
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     Димитър Григоров бързо натрупва богат професионален опит в областта 

на хоровото дирижиране. В кратка справка са посочени състави, с които той е 

работил като диригент и хормайстор. На 28 г. печели конкурс за асистент по хорово 

дирижиране в Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство в 

Пловдив. През време на 11 – годишната му преподавателска дейност той обучава 

стотици студенти в специалностите “дирижиране”, “курсов хор” и „църковна 

музика”. Автор и водещ е на предаване по БНР, автор е на публицистични и научно- 

методични материали. Разборът на дейността на Димитър Григоров го определя 

като диригент с новаторско мислене, безкрайно трудолюбив, целенасочен 

в отстояването на своите идеи и виждания за работата на един хоров състав, 

независимо от големината и структурата му. Съвместната работа с него ми даде 

възможност да изпитам на практика голяма част от неговото теоретично мислене, 

да се докосна до един маниер на музициране, който позволява постигането на 

съвършен ансамбъл, интонационна чистота, съхраняване на гласа. 

     След биографичните данни за диригента Димитър Григоров са посочени 

някои от предпоставките за възбуждане на интереса към църковните хорове след 

1989 г. и развитието на тяхната дейност извън богослужебната практика. 

Хорът при църквата “Св. Седмочисленици” е един от обектите на 

настоящия труд поради водещото си място сред българските църковни 

хорове след 1989 г. Изкуството на Камерния ансамбъл да изпълнява духовна 

и светска, включително съвременна музика, заслужава най-висока оценка. 

До 1989 г. църковният хор изпълнява задължителния репертоар на 

богослужението. Годишно хорът участва в повече от 120 обществени богослужения 

(Литургии и Всенощни бдения) и над 600 частни (панихиди, венчавки, молебени 

и пр.). 

      Амбициите на Димитър Григоров са да изведе състава на едно ново равнище, 

извън пределите на храма. Целите, които той си поставя, са опит да се промени 

отношението към църковните хорове като обикновени участници в църковната 

практика и да се преодолеят тенденциите към шаблонност в изпълнението на 

православна музика, която намира място в репертоара на различни по вид хорове 

и формации. 

     Анализът на репертоара оправдава стремежите на Димитър Григоров. Той 

се обръща изключително към произведения от нидерландските полифоници, 

което се превръща в отличителен белег на състава. Основната му дейност е 

насочена към изследване на епохата, проучване на детайлите на това многогласие 

и неговото точно пресъздаване. 

Към традициите на православното многогласие се отнася друга значителна 

част от репертоара на хора. Много са авторите, чиито творби Димитър Григоров 

включва в богослужението и в концертните програми. Като контраст диригентът 

включва произведения със светски характер, с каквито се отличават изявите на 

вокалния ансамбъл от 2003 г. насам. 

     Специално внимание е обърнато на вокалната техника на певците. 

Изискванията на Димитър Григоров са много, но те са винаги прецизни, добре 

обмислени, съобразени със стила и епохата на изпълняваното произведение до 
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съвършенство. В програмите с фламандска музика и източноправославни 

песнопения, които Димитър Григоров изготвя, обикновено се редуват мъжки 

и женски състави – всеки с по няколко песнопения, мотети или монодии. 

Във всяко едно от тези произведения изпълнителите са толкова, колкото са и 

гласовете – т.е. всеки глас е представен от един изпълнител. Ако се допусне 

грешка в гласоводенето, интонационна неточност или не добро дихание, 

цялата фактура на творбата се нарушава безвъзвратно. Успехът на своя 

състав Димитър Григоров гарантира с натоварен репетиционен процес, 

никакви компромиси по време на послушвания и набиране на хористи и 

много, много труд и талант. Димитър Григоров държи преди всичко на 

качествения солистичен глас, който е в състояние да преминава от белкантова 

техника в пеене щрих нон-вибрато, ясна артикулация при произнасяне на 

текста и преди всичко на личната и общата музикално певческа култура на 

всеки един хорист. Той никога не изневерява на своите изисквания и ги 

постига, независимо какво му коства това. 

      Историческият преглед на Вокален ансамбъл “Св. Седмочисленици” 

като активно концертиращ състав извън богослужебната практика в 

храма започва през 1993. Събраните данни проследяват художественото 

израстване на хора. Специално внимание е обърнато на конкретни изяви 

на състава, които имат знаково присъствие в концертния живот у нас и в 

чужбина. Такова е участието в записите съвместно с големия български бас 

Орлин Анастасов, участието в мега проекта по поставянето на операта “Да 

бъдеш Бог”, по либрето на Салвадор Дали, изпълнението на Missa Brevis KV 

140 от В. А. Моцарт. 

     На 11 декември 2006 г., след едногодишна борба със своето заболяване, 

умира Димитър Григоров на 38-годишна възраст. Неговото място се 

заема от съпругата му и хормайстор Снежана Григорова. Не е лек пътят 

на всеки, който поема труда от ръцете на своя предшественик, особено ако 

той е такава богата творческа личност, каквато е Д. Григоров. Отговорността 

пред колегите, пред вече постигнатото е много голяма. Снежана Григорова 

продължава активната дейност на състава и концертните прояви не спират. 

Следва творческа биография на Снежана Григорова. 

В заключението на този последен дял от трета глава на дисертационния 

труд са направени някои обобщения за спецификата на пеенето в църковен 

хор, отчетени са някои положителни фактори, които произтичат от 

богослужебната практика и спомагат за разрешаването на редица вокално- 

технически проблеми. Двамата диригенти се ръководят в своята работа 

от проблема как трябва да е конструиран един съвременен хоров състав. 

Във време, в което добре организираното хорово движение започва да запада, 

Димитър и Снежана Григорови съумяват с много труд и вяра да създадат 

прекрасно функциониращ в системата на българската църква ансамбъл. 

Като диригенти те залагат на перспективата и на приемствеността по 

отношение на певците в състава. Младите диригенти създават добри условия 

за работа и професионална изява, с което печелят талантливи изпълнители 
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за музикалните си проекти: заплащането е добро и при огромното репетиционно 

натоварване и напрежение певците получават адекватно възнаграждение. 

Посочени са също така някои обобщения за подбора на нов и разнообразен 

репертоар. Изведени са приносните моменти в работата на камерния състав и са 

отбелязани бъдещите перспективи. 

     И тук са приложени много цитати от нашата и чуждата преса, които са част от 

личния архив на хора, направени са редица уточнения за композитори, посетени 

места и други използвани данни от световната музикална култура. 

 

 

     В Заключението на дисертационния труд е направен преглед на редица 

първоначално поставени въпроси, отговорите на които могат да се открият 

при наблюдаваната дейност на камерните хорове. Подчертано е отново, че за 

целите на изследването е възприет подход, при който се анализират данни и 

идеи, провокирани от събрания материал. Посочено е, че текстът е отворен 

за по-нататъшни разработки. 

      Анализът на днешното състояние на българското хорово изкуство извежда 

представящите го състави във, фигуративно казано, една пирамидална 

структура, на чийто връх стоят някои от най-изявените български камерни 

хорове. 

      С основаването на Камерен мъжки хор при Радио София се полага началото 

на нов тип хорова формация, която се масовизира през 60-те години на ХХ 

век и след това. В българската музикална практика камерен е равнозначно на 

малък хор, за който са задължителни по-бистра интонация и отлична спятост на 

партиите. 

      Не е случаен фактът, че в категорията най-изявени български хорове са 

подбрани представители на камерното хорово изкуство в България. На преден 

план са изведени основните фактори, които открояват камерното хорово 

изкуство като една от най-висшите сфери на артистична дейност. Камерното 

хорово изкуство е колективно изкуство на индивидуалности. Основна 

отличителна черта е поддържането на константно високите солистични 

качества на изпълнителя, обединени в обща изява. Отговорността при 

хоровото пеене е едновременно и лична и обща. Всеки певец изработва за 

себе си модел на отношение към звукоизвличането, модел на дисциплина 

при усвояване и затвърждаване на репертоара, общ поглед към цялостната 

фактура на творбата и детайлите. Всеки е длъжен да открие път, по който да 

си взаимодейства със съхористите си и със своя диригент. 

      В обособена част отново е изтъкнат процесът на взаимодействие между 

композитори и изпълнители, който стимулира създаването на много нови 

произведения – те се раждат в атмосфера на изключително топли взаимоотношения 

и формират дългогодишно сътрудничество между редица автори и състави. В 

своите творби българските композитори доразвиват традициите на хоровото 

пеене от предишните периоди, като обогатяват музикалния език с нови похвати, 

отличителни за съвременната европейска музика. 

      В друга обособена част е посочено новото отношение към звука. Променя 

се традиционната широка тембриста звучност на хоровете. Стремежът е тя 
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да се овладее и същевременно да бъде красива и въздействаща. Полученият 

резултат е пеене, пригодно за изпълнение на творби от различни стилове и 

епохи, с прецизно интониране. Успехът на камерните хорове произтича от крайно 

изисканото отношение на диригентите към пеенето и песента, към сложните, но 

изключително интересни проблеми на вокалистиката. 

     В заключението е направен още веднъж преглед на стиловите характеристики 

на всеки състав. 

     Набелязаните в дисертационния труд посоки и подходи към 

проблематиката очертават множество перспективи за бъдеща работа. 

 

     Приложенията в края на дисертацията съдържат сведения за премиерни 

в България и света изпълнения, концертни турнета, награди и отличия, 

композиторско творчество и аранжименти, дискография, радио и телевизионни 

записи, нотен материал. Оформени са съобразно спецификата на разглежданите 

състави и имат за цел да представят във възможния пълен вид данните, изграждащи 

творческите биографии на диригентите и хоровете, тъй като голяма част от тях са 

само частично изложени в основния текст. 

 

 

 

СПРАВКА ЗА ПРИНОСИТЕ НА ДИСЕРТАЦИЯТА 

 

1. Хоровото изпълнителство и хоровото изкуство в България са обект на 

немалък брой публикации през изминалия ХХ век и от началото на ХХІ век. 

Съществуването на камерния хорово-изпълнителски жанр е съществен етап от 

развитието на българската музикална култура. Настоящето изследване проследява 

пътят на възникване и развитие на жанра в периода от края на 30-те години на ХХ 

век до наши дни. 

2. За първи път по-голямата част от разглежданите хорове са обект на 

самостоятелно изследване. 

3. През призмата на създаването на някои от най-изявените камерни хорове 

у нас са проследени предпоставките за развитие на камерно-хоровия жанр, 

музикалните и културните тенденции, актуални през разглеждания период, 

иновативното мислене на диригентите, тяхната вариативност в методите на работа 

с хор. Обръща се внимание на творческия процес на всеки състав, на подбора и 

интерпретацията на изпълнявания репертоар, на вокалната техника на певците. 

4. От нов ъгъл са разгледани взаимоотношенията между композитори, 

диригенти и изпълнители. Съвместната им дългогодишна дейност е предпоставка 

за развитието на камерното хорово-композиторско творчество, в резултат на което 

са написани едни от най-големите шедьоври в българската музика въобще. 

5. Процесите на организация и функциониране са проследени и предадени 

чрез метода на плътното описание от позицията на участник в някои от 

разглежданите състави, което допринася в значителна степен за постигането на 

по-голяма достоверност на предадения материал. 

6. В труда са представени и неизвестни (непубликувани) досега факти за 

хоровете и техните диригенти, както и цитати от обществения отзвук. Приложенията 
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в края на дисертацията съдържат сведения за премиерни в България и света 

изпълнения, концертни турнета, награди и отличия, композиторско творчество и 

аранжименти, дискография, радио и телевизионни записи, нотен материал. Тези 

приложения са оформени по индивидуален подход за всеки от разглежданите 

състави и имат за цел да представят във възможния пълен вид горепосочените 

данни, съставляващи творческите биографии на диригентите и хоровете, тъй като 

голяма част от тях са само частично изложени в основния текст. 

7. Проследяват се оценки за композиторското творчество и неговото влияние 

върху развитието на камерните хорове. Прави се опит за анализ на влиянието на 

западните камерни хорове върху българските и как се променя репертоарната 

насоченост вследствие появата на нови подходи, търсения, тенденции и изразни 

средства в западно-европейската и българската композиторска школа. 

8. Явленията не се разглеждат изолирано, а в контекста на националната 

музикална култура в съответния период. 
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