
16 Роден глас

Претворената българска традиция

Очарователни гласове, архаичен стил на пеене, 
уникална орнаментика и мощно звукоизвличане, 
невероятни ритми и спиращи дъха тесни интер-
вали, репертоар, почерпен от вековната тради-
ция... Това е хор „Български гласове – Ангелите“ 
, който 27 години шества по сцените на света, за 
да е жива загадката на българските гласове. Под 
диригентството на Катя Барулова, на 9 ноември 
хорът изнесе двучасов концерт в пражкия театър 
U Hasičů. След 20 години, изпълнителите се завър-
наха отново на чешката сцена, благодарение на 
Jazz Meets World, организатор на концерта.„Български гласове – Ангелите“  

е онован като първи частен 
хор през 1991 г. с мениджър 
Таня Андреева. Включва на-
родни певици от различни 

краища на страната и показва прет-
ворената българска традиция като 
смесица от фолклор и класика. С из-
пълненията му светът узнава имената 
на българските композитори Филип 
Кутев, Стефан Кънев, Димитър Динев, 
Красимир Кюркчийски и много други, 
допринесли за развитието на хоровото 
пеене. Аплодират го навсякъде в Ев-
ропа, САЩ, Мексико, Канада в прес-
тижни зали и катедрали с великолепна 
акустика. Изумява руската публика в 
Москва и кралските фамилии в Холан-
дия и Дания, пее за индийски махара-
джа и при връчването на Нобеловите 

награди в Осло. Женският хор „Бъл-
гарски гласове – Ангелите“  е сред най-
популярните български хорове зад 
граница, а изнесените самостоятелни 
концерти са стотици.

Много преди началото на събитие-
то нетърпеливи сънародници и чешки 
ценители на родното хорово изкуство 
започнаха да се събират във фоайето 
на театър U Hasičů, очаквайки нетър-
пеливо изпълненията на български-
те ангелски гласове и… не останаха 
разочаровани. Коледните песни, с 
които бе открит концертът, прозвуча-
ха като благословия към всички нас, 
запазили любовта към българското в 
сърцето си. Нямаше как да не се насла-
дим на църковнославянските песно-
пения, на емблематичните „Полегнала 
е Тодора“, „Ерген деда“, „Лале ли си“, 
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на лазарските песни и още, и още… 
Певиците като че ли нямаха умора, а 
смайващите им гласове предизвикваха 
бурни реакции у публиката. И когато 
неусетно се стигна до края на концер-
та, а аплодисментите не стихваха и из-
искваха бис, дойде ред на песен, която 
вълнува всяко българско сърце – „Ху-
бава си, моя горо“, изпълнена в ориги-
налния аранжимент на Ташо Барулов. 
Тогава диригентът се обърна и към 
нас, към публиката, за да се включим 
в песента – някои запяха, други стояха 
прави, изразявайки възхищението си 
към таланта на изпълнителите.

Сигурен съм, че всички присъст-
ващи са си тръгнали с усещането за 
смислено преживяна вечер в духа на 
претворената българска музикална 
традиция. ◆


