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С изданието, което разгръщате, Институтът за изследване на изку-
ствата чества 100-годишнината от рождението на една от най-крупните и 
ярки фигури в нашата музикална фолклористика – Елена Стоин (12 април 
1915 – 13 декември 2012). В края му е приложен компактдиск с над 200 
откъса от теренни записи, съхраняващи се в Музикалнофолклорния архив 
на Института за изследване на изкуствата. Тези записи са пряко или косве-
но свързани с централния труд на Елена Стоин – „Музикално-фолклорни 
диалекти в България“ (1981)1.

Всеки, който по един или друг начин се е занимавал (било като из-
следовател, било като практикуващ музикант) с български музикален 
фолклор, неизбежно е чел тази книга или поне части от нея. Разглеждал е 
стегнатите, ясни, аналитично-отстранени и сякаш по научному хладни па-
раграфи, посветени на интересуващия го регион (винаги при първия про-
чит изглеждат твърде обобщени и поради това – недостатъчни). Търсил е 
познати и известни (от радиото, телевизията и всевъзможните вече медии) 
песни и инструментални мелодии, мъчейки се да разкрие по лесния път 
откъде произлизат и не е успявал. Съзерцавал е нотните примери в опит да 
разгадае как всъщност са звучали и си е мислил, че ги разбира добре. 

Учените днес понякога роптаят, че знанието, съдържащо се в тази 
книга, в някаква степен се е фолклоризирало и че много „познавачи“ не 
се позовават на неговия теоретичен първоизточник, че авторът му много 
често не се споменава и дори не се знае. Една от причините обаче е, че тази 
книга не е само резултат на научната мисъл на Елена Стоин. Тя е извикана 
към живот от същността на цяла една епоха в науката ни и в музикалния 
ни развой – две линии, които протичат успоредно. 

Първата от тях – научната традиция, която приемаме като тръгнала от 
сборниците с народни песни на Васил Стоин (1880 – 1938, баща на Елена 
Стоин) и която по-късно се разгръща в плодотворната среда на Института 
за музика2 – Елена Стоин благодарно и добросъвестно следва, обобщава и 
увенчава.

Втората тенденция е на мащабното разгръщане на движението на ан-
самблите за обработен фолклор и търсенето на техния регионален облик, с 
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последвалото из техните среди създаване на представи за различните му-
зикалнофолклорни изпълнителски стилове3. 

На тази втора тенденция Елена Стоин в своята книга последователно 
и добросъвестно4 устоява. 

***

На с. 67 Елена Стоин пише: „Нотната картина на тези мелодии е само 
бледа схема на едно самобитно и своеобразно музикално явление, което 
трябва да бъде чуто, за да може нотният текст да даде приблизителна пред-
става за живо звучащата песен“. Там става дума за нещо конкретно, но за 
днешните участници и в двете линии то може да бъде отнесено към почти 
всеки един от по-ранните теренни записи в нашия архив5. Техният слухов 
опит е формиран в изцяло модерна медийна среда. И колкото по-млади са 
участниците, толкова повече (а напоследък – изцяло) чуват отговорите на 
своите въпроси към „Музикално-фолклорни диалекти в България“ през този 
опит, което всъщност означава – в полето на втората тенденция. По времето, 
когато тази книга е публикувана, все още не е било възможно към книжното 
тяло да се приложат звукови примери; музиката там е в думи и в ноти. В 
годината на издаването ѓ (1981) излизат и три грамофонни плочи, на които 
Елена Стоин е консултант и които имат идеята да характеризират различни-
те области. Те като че ли са най-близо до това, което тогава се е наричало 
„автентичен фолклор“. Образците са записани от носители на традиционна-
та музика, но певците и свирачите са обозначени като „изпълнители“, а за-
писите са подготвени и (вероятно) направени в студио с всички последствия 
от това6.

Проблемът със звуковото илюстриране на темата „музикалнофол-
клорни диалекти“ нараства още повече, след като книгата на Елена Стоин 
става теоретична опора на целия посветен на музикалнофолклорните об-
ласти раздел в преподаването на предмета „народна музика“ или „музи-
кален фолклор“ в средните и висши учебни заведения. С развитието и все 
по-голямата достъпност на технологиите (съвпадащо с утвърждаването 
на академизираното и стандартизирано обучение на изпълнителите, които 
могат да покажат „като специалисти“ изпълнението на един или друг ха-
рактерен орнамент, похват и пр.) компилациите от звукови примери трайно 
и последователно правят звуковите картини на различните региони удобни 
за модерния човек7. Там вече няма да подращят ухото ни „нечистите“ ин-
тервали на натуралния строй, няма да бъдем объркани от „неритмичните“ 
за вече обучения ни слух преходи между хемиолни и диплазни удължения, 
няма да чуем преминаването през няколко гласни звука/цвята в един дълъг 
тон, ще бъдем подпомогнати от съпровод-хармонизация и т.н. Всичко това 
все повече и повече отдалечава слуховите представи за фолклора на различ-
ните области от онова, което стои в основата на написването на „Музикално-
фолклорни диалекти“.
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А музиката, за която е написана „Музикално-фолклорни диалекти в 
България“, е музиката от терена; тази книга е плод на експертния слухов 
опит на терениста. Това е и основната задача на нашето издание – да ни 
върне към изворите, към звука от терена, и да даде възможност на днешни-
те преподаватели да го покажат на учениците и студентите си. 

***

Елена Стоин възприема себе си най-вече като теренист. „Най-важна 
според мен е работата на терена...“, казва тя през 19868. През 2007 е още 
по-категорична: „Повече ме е интересувал теренът, отколкото писмената 
работа. Без терен няма фолклорист...!“9. За теоретичната база, върху коя-
то стъпва при описанието на характеристиките на музикалния фолклор, 
отсича: „следвахме традицията, разбира се, ний бехме ученици на Джу-
джев...“10.

Интензивната събираческа работа за Елена Стоин и за основателите 
на Института за музика не е стъпало към кариера, тя е едновременно дълг 
и начин на живот. Теоретичните текстове са вторични и второстепенни: „И 
откакто станахме сътрудници на Института (за музика), стана наложител-
но да пишем нещо“11. 

Теренът носи всичко в себе си и поражда теорията – това дълбоко 
усещане на фолклористката стои зад безконфликтното съчетаване в едно 
интервю на изречения като „Вижте, аз нямам самочувствието, че съм от-
кривател. Просто съм направила това, което съм научила в моята дълго-
годишна работа“12 – и „сама съм видяла колко са различни нещата в тия 
области. И никой не ми е казал, не ми е подсказал идеята (за диалектите, 
Г.Н.). Просто тя си е моя“13. 

 Идеята се променя по пътя между първата статия на Елена Стоин 
по темата в „Енциклопедия на българската музикална култура“ (1967) и 
публикуването на самата книга (1981)14. Много е вероятно тази промяна да 
е също потикната от самата събираческа дейност. 

 Основната задача на това издание е да ни позволи да чуем звука от 
теренната работа на Елена Стоин.

***

„А Елена Стоин е като че ли родена за теренна работа. Теренът някак 
особено я преобразява (...). 

За фолклорния терен по онова време Елена Стоин (както всъщност 
всеки фолклорист, обикалял селата през 50-те и 60-те години) разказва с 
умиление. Българското село тогава е патриархално нашенско село. Твърде 
често го заварвахме неелектрифицирано, с някогашните чалиени плетове, 
с газените лампи, без радиоточки и телевизори, но със съвсем свежи спо-
мени за фолклорните традиции. Тогава магнетофонът още беше все още 
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невиждано чудо. Новината, че някой е дошъл от София и записва гласо-
вете, бързо се разнасяше из околните села и запалени песнопойци и свир-
джии идваха пеш, изминаваха километри, за да изпеят и изсвирят, каквото 
знаят, след това да чуят гласа си. Тогава днешните възрастни и авторитетни 
наши информаторки бяха млади жени и момичета, момичета, чиито знания 
за фолклорната традиция бяха твърде скромни и неинтересни в сравнение 
със знанията на техните майки и баби. Нямаше я още „сцената“ с нейните 
съвременни проблеми. Традицията беше такава, каквато я бяха наследили 
от по-предните поколения...“15.

Този разказ за тогавашния терен донякъде цели неговото идеализи-
ране (масите народ, които прииждат към записвача), кара ни да се питаме 
къде са включвали магнетофона, щом е нямало ток (закупили са специални 
батерии) и да изпитваме съжаление, че не сме на мястото на тогавашните 
записвачи заради чистите и неопетнени от телевизия и радио съзнания на 
информаторите. За последното имаме основания, съдейки по записите от 
онова време. 

Също слушайки лентите на Елена Стоин от тогава обаче можем се-
риозно да се усъмним в представата за „записвачески конвейр“, която из-
никва от горния цитат – записите се обявяват спокойно с пълни данни за 
селото, информатора, началния текст и функцията на песента; записват се 
поне няколко изпявания на мелодията. Усещането е за авторитетно, но дру-
желюбно и предразполагащо присъствие на терениста. Затова можем да се 
доверим на думите на самата Елена Стоин, когато казва: „Винаги съм има-
ла интерес към живота на хората, с които общувам на терена. Като влезнех 
в една селска къща, исках да погледна каква е наредбата, има ли огнище, 
няма ли, с какво се занимава жената, която ще ми пее, преде ли, плете 
ли, ходи ли на нивата... И при тия разговори някои интересни изказвания 
на информаторката съм си записвала понякога на полето“16. Става дума за 
полетата в теренната тетрадка, в която най-вече е трябвало да се фикси-
рат писмено данните за информаторите, редът и текстовете на записваните 
песни. Шампион в „писането по полетата“, разбира се, е Райна Кацарова.

Невероятно интересни и показателни са тези теренни тетрадки и от 
тях може много да се разбере за индивидуалните почерци на записвачите, 
за различните периоди, поколения и доминанти при документирането на 
традиционната ни музика. Тетрадките на Елена Стоин са изчерпателни и 
подредени, в тях много рядко липсват информаторски имена или предста-
вяния на записи, „бележките по полетата“ по никакъв начин не замъгляват 
основната необходима информация. А каква трябва да бъде информацията 
sine qua non – представата за това е била колкото наследена от установе-
ната практика на сътрудниците на отдел „Народна музика“ в Етнограф-
ския музей, толкова и резултат от общата стратегия на първите записвачи 
в Института за музика. Ранните магнетофонни ленти и хартиените матери-
али към тях говорят за обмислена и последователно провеждана системна 
работа при документирането на песните. Информацията за функцията на 



�

песента или свирнята не се е считала за „бележка в полето“, тя е била за-
дължителна и е пропускана по изключение (този принцип поизлинява при 
някои изследователи от следващите поколения). 

Още нещо трябва да се каже за теренната работа на първите фолкло-
ристи от Института за музика в онези години – често тя е била екипна. 
В някои от лентите на Елена Стоин чуваме обявяване от Иван Качулев и 
обратното. Тетрадки към ленти на Иван Качулев са изписани с почерка на 
Елена Стоин. Тези екипност, разбира се, е и семейна. Но много от описа-
ните в студията на Райна Кацарова в тома от Странджанската експедиция 
хорà и игри звучат с игра в лентите на Елена Стоин. Също и от експеди-
цията в Северозападна България. Редовно събраните от един материали 
са после описани и заведени в архива от друг, а после са дешифрирани от 
трети. Цялостното усещане е за общо дело, за работа на „научни сътрудни-
ци“ в един друг, неслужебен смисъл. Особено по експедициите – събирали 
са заедно, общо, после всеки е пишел по възложената му тема. 

Показвайки записите от/в книгата на Елена Стоин, показваме в немалка 
степен и теренната работа на първите сътрудници на Института за музика, 
ще чуем гласовете им, ще усетим присъствието им.

***

И все пак, най-важната задача на нашето издание е да свърже книгата 
„Музикално-фолклорни диалекти в България“ с архивните записи, които 
стоят зад и в (като дешифрации) нея. Така че това издание ще покаже най-
вече образци от теренната работа на Елена Стоин. Затова първият принцип 
при подбора на примерите е да се предпочетат песни, конкретно цитирани 
с нотен текст в книгата ѓ. И само за регионите, за които нямаме звуков 
документ от нейната работа или в които тя не е записвала17, сме допълвали 
картината със записи на други теренисти, като сред тях също първенство 
са имали цитираните в книгата. Всички примери са записвани с магнето-
фони (записите на Елена Стоин, правени в годините преди 1954 на плочи, 
все още не са достъпни). Подборът е правен от ограничения брой ленти, 
които времето за осъществяване на изданието и ресурсите на техниката ни 
позволиха да дигитализираме. Във всички случаи сме се старали да показ-
ваме възможно най-ранни записи.

По отношение на подреждането на примерите възникнаха въпроси, 
първо, във връзка с подреждането на самите музикалнофолклорни области 
в диска. Един от възможните избори беше да ги представим по хронологи-
чен ред на теренните материали (тоест да очертаем своеобразна „теренна 
биография“ на Елена Стоин). Такъв подход обаче не във всички случаи 
беше възможен (например част от записите в Добруджа са правени през 
1950-те, а други – през 1973). А и той би ни отдалечил твърде много от 
самата книга „Музикално-фолклорни диалекти в България“ и от нейната 
структура, стъпила все пак върху определен теоретичен модел (деление-
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то на източни и западни диалекти; очертаването на основни и преходни 
региони и т.н.). Поради това по отношение на подреждането на областите 
предпочетохме да следваме реда на явяването им в книгата. 

Що се отнася до избора на принцип за подреждане на примерите от 
всяка област, тук затрудненията бяха повече. 

В представянето на областите Елена Стоин се е съобразявала до голя-
ма степен, първо, с наличния за областта музикален материал, второ, със 
спецификата на самата област и трето – с това доколко подобна проблема-
тика вече е засягана при разглеждането на предходните в книгата музикал-
нофолклорни диалекти. 

Характеристиките на всяка от основните области фолклористката 
разглежда в два дяла. Първият е посветен на най-ярките за областта функ-
ционални групи песни, а вторият е обърнат към цялостно представяне на 
музикалнофолклорния стил на областта по установени аналитични пара-
метри (следващи всъщност в основата си теоретичната система на Стоян 
Джуджев – метроритмика, мелодика, ладов строеж, структура и форма, 
орнаментика, изпълнителски стил, музикални инструменти)18. Аналитич-
ните „кръстосвания“ между тези дялове са чести, но все пак във втория 
посочването на функциите на песните е рядко. При представянето на под-
областите или на преходните райони Елена Стоин очертава по-скоро спе-
цификите спрямо основната област, отколкото да извежда отново цялостна 
картина и на жанровете, и на общите параметри на стила. 

Примерите ѓ от някои области са изключително много и не беше въз-
можно да се покаже всичко. В други случаи цитираните песни не същест-
вуват като звукозаписи или пък записите все още не са дигитализирани и 
се налагаше да допълваме тези липсващи звукови полета с различни от 
указаните от нея песни. Желанието ни да илюстрираме, тоест да следваме 
написаното и показаното в самата книга, нямаше как да не бъде ограничено 
и съответно трябваше да бъде подчинено и на вторична селекция поради 
различната степен на конкретни съответствия между цитираните примери 
и архивните ни материали. 

Затова предпочетохме да представяме избраните примери в диска 
по реда на функциите им и да препращаме към контекста, в който те се 
явяват в книгата (например когато песен на хоро е разглеждана в пара-
графа за метроритмиката, това се уточнява в текста към паспортите на 
записите).

Функционалното подреждане обаче също не даде лесно решение. Са-
мата Елена Стоин не представя в една и съща последователност жанровите 
групи при различните области. Например при разглеждането на Средна 
Западна България те са в следния ред: песни на Васильовден, на Коледа, 
на Гергьовден, на Кръстоноше/Спасовден, лазаруване, новогодишно мас-
киране, на сватба, на жътва, на седянка, на хоро, епически речитатив/тра-
пеза; в раздела за Пиринския край първо са песните на седянка, след това 
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на трапеза, на хоро, на жътва, на сватба, лазаруване, на суша, на байрам; за 
Тракия редът става: коледарски, лазарски, песни на буенец (през постите), 
на Еньовден, кукерите на Сирни Заговезни, песни на пеперуда, на сватба, 
на жътва, на седянка, на трапеза, на хоро; и т.н. Макар че самата тя не 
аргументира последователността, в която представя жанровете, можем да 
предположим причината: в едно музикоцентрично изследване, когато все 
пак във фокуса са музикалните особености на съответните функционални 
цикли19, тези музикални особености могат да бъдат обосновано изведени 
и да имат характер на представителна извадка едва при по-голям брой на-
лични образци от съответната функционална група. Така циклите с повече 
песни придобиват повече тежест и се оказват по-важни за определянето 
на регионалния стил от другите, в които са записани по-малко образци 
(поради самия характер на обреда или пък поради отпадане, забравяне или 
промяна на функцията). Понякога редът на представяне на жанровете се 
определя от твърде многото сходни музикални характеристики между ня-
кои или от твърде многото образци с двойна функция и т.н. 

Тъй като желанието ни е (а и се налага) да покажем не само образци-
те, които Елена Стоин цитира, а и други записи от нашия архив (също и да 
„допълваме“ функционалната картина на някои области), предпочетохме 
да уеднаквим подреждането на примерите по функции. Затова те за по-
вечето области ще бъдат представени в следния ред: първо ще поставяме 
песните от календарния цикъл, като ще започваме с тези на мегданско хоро 
(което задава седмичния времеви цикъл и „обикаля“ почти целия годишен 
кръг освен забранените периоди) и след тях ще идват песните от остана-
лите групи по реда на явяването им в календара (като песните на байрам 
ще бъдат поставени близо до песните на Великден – християнския празник 
на изначалността20); после – песни от обредите на индивидуалния жизнен 
цикъл (тук това са почти изцяло песни на сватба), след това песните на 
трапеза (епическия цикъл)21. Необходимо е също да направим едно уточ-
нение. Поради факта, че за съсредоточените в особеностите на музиката 
изследователи музическият синкретизъм (слово-игра-музика) има първен-
ство пред синкретичната връзка на това триединство със следващото ниво 
(на цялостната културна система), в категорията „хороводни песни“ Елена 
Стоин включва не само песните на хоро, но и всички песни от календар-
ни обреди или от сватбата, които са свързани с игра22. Така в книгата при 
хороводните песни са коментирани и тези на Великденско или Гергьовден-
ско хоро, игрите на песен в сватбата и т.н. Тук ги отделяме и примерите с 
такива песни са включени към съответния обреден (календарен или пък от 
индивидуалния жизнен цикъл) момент, към който те принадлежат.

Изключение от строго функционалния принцип в диска е извеждане-
то на инструменталните примери като отделна група за всяка област – при 
докрай последователно негово провеждане инструменталните мелодии 
също би трябвало да се разпределят в горните категории. Тук следваме 
самата Елена Стоин и книгата ѓ.
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Другите случаи, в които плътно следваме реда на явяването на при-
мерите от определен раздел, са тези, в които нито в самата книга, нито в 
теренните материали, събирани от други теренисти, са отбелязани функ-
циите на представените песни.

***

В текста надолу към музикалните примери и данните за тях сме се поста-
рали да насочваме слушателите на диска към връзката на избраната песен или 
свирня с изложението на Елена Стоин. Но не винаги – идеята на изданието не 
е да се препише книгата, а да се подбуди нейното прочитане наново. 

По същата причина не бива да се приемат еднозначно и копираните тук 
нотни текстове на песни, които са включени и в диска. Понякога по необхо-
димост, а понякога и умишлено е избиран за диска друг запис на цитираната 
песен, а не този, от който е правена дешифрацията. Това, от една страна, 
цели да държи будно съзнанието на читателя/слушателя за импровизацион-
ната, вариативна същност на традиционната музика. От друга страна – то 
ще ни напомня постоянно, че пълното съответствие между нотен текст и 
звукова картина по принцип не е възможно, още повече когато графичната 
система е външна спрямо съответната музика. Твърде много трябва човек 
да е слушал от тази музика, за да може да прави по-реални предположения 
за това какво се крие зад нотите. Самата Елена Стоин го казва в книгата си 
– „Нотната картина на тези мелодии е само бледа схема...“

Нашето издание не се стреми да покаже музикалнофолклорните диа-
лекти в България. То ще се опита да покаже малко от музиката, която Елена 
Стоин е чувала, пишейки „Музикално-фолклорни диалекти в България“. 
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***

Представянето на образците ще следва следния модел:

 

№ на 
записа в 
диска 

Песен/инструментална мелодия функция 
(подфункция) 

селище, област Информатор/и: 
 

Име – възраст, инструмент 
 
 
 
 

година на 
записа 

записвач 

сигнатура на 
записа 

Забележка:  

В тези паспорти всички данни (имена и възраст на информатори, ин-
струменти, функции на песните и инструменталните мелодии, наимено-
вания на гласовете в двугласа и т.н.) са според отбелязаното в теренните 
тетрадки. Сигнатурата на записа води и към неговото дигитално копие, 
и към мястото му в оригиналната лента. Когато текстът в графата 
„функция“ е курсивиран, това означава, че самият записвач е отбелязал 
в тетрадката или е изрекъл в обявяването на записа местната таксоно-
мия (название). 

Проектът е подготвен от екип в състав: Горица Найденова – със-
тавител на диска и автор на текста; Мария Кумичин и Диана Данова-
Дамянова – изготвяне на архивните справки, дигитализация и описване 
на аудиоматериалите от всички обработени за проекта ленти и подбор 
на материалите от хартиения архив; Александър Нушев – финална ау-
диообработка на селектираните примери.

Нека все пак напомним – образците в диска са от теренна работа, 
което значи различни и като характеристики на първоначалния запис, и 
като степен на съхранение на носителя. Чуват се стъпки, говор „зад“ пее-
нето, смях, всякакви шумове, неизменна част от пъстротата на терена. 
Пълното звуково „изравняване“ и „изчистване“ не беше възможно, а и не 
е търсено.
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ЗАПАДНИ ДИАлЕктИ

СРЕДНА ЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ

С тази област започва разглеждането на музикалнофолклорните диа-
лекти в книгата на Елена Стоин и това не е случайно: звуковият материал, 
събран от нея и от Иван Качулев, е огромен, самата област е много богата 
и разнообразна и включва в себе си и още една от големите теми на из-
следователката – темата за епическия речитатив или „марковския глас“. 
Нотните примери, които Елена Стоин дава, са почти изцяло дешифрации 
от собствените ѓ ленти. Изключение са само няколко песни, записани от 
нейния баща Васил Стоин, и една – от Вергилий Атанасов. 

Представените тук образци включват записи на Елена Стоин от ко-
мандировки в с. Сирищник, Радомирско (декември 1955), Дупнишко (то-
гава Станке Димитровско23, май 1959), Сливнишко (декември 1959), Горна 
баня (1966) и от двете комплексни научни експедиции в Западна България 
(Трънско – Брезнишко – Кюстендилско) от октомври 1957 и май 195824. 
Участници от Института за музика в комплексните експедиции са били 
Иван Качулев като ръководител, Елена Стоин като научен сътрудник, То-
дор Кючуков като нещатен хореограф и Тодор Тодоров като технически 
помощник. Теренът наистина е много богат, давал е възможности за за-
писване от много информатори в най-различни възрасти, за записване на 
големи групи, понякога и с игра. 

„Нашата анкета обикновено започваме с въпрос за хороводни песни...“ 
– пише Елена Стоин в студията си за сборника на компексните експедиции 
от 1957 и 195825. Тъй като по това време сътрудниците на Института за му-
зика са натрупали доста сериозен съвместен и споделян опит в теренните 
изследвания (тези експедиции по време следват Родопската, Добруджан-
ската, Странджанската и тази в Северозападна България – и това извън 
„нормалните“ командировки), очевидно е било установена практика и ре-
зултат от обща тяхна теренна стратегия. Това е още един аргумент в песни-
те от календарния цикъл тук да поставим най-напред тези на хоро.

В дяла, в който разглежда жанровите групи, фолклористката не показ-
ва конкретни образци на хоро, но за сметка на това песни от тази група са 
голяма част от примерите, с които илюстрира различните музикалноана-
литични параметри на местния стил. 
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 „Заспала е света Неделя“ е цитирана с нотен текст на с. 65 в книгата 
като пример за характерния профил на двугласа в тази област – песен, в 
която може ясно да се забележи избягването на унисона и търсенето на се-
кундови съзвучия. Информаторката, записана в архивните материали като 
Руска Божилова Началничка (1935 – 2011), по това време вече е певица в 
Държавния ансамбъл за народни песни и танци, което също е отбелязано 
в теренната тетрадка.

 

001 Заспала е света Неделя на óро „на ръка“ 

с. Дяково, 
Дупнишко 

Информатори: 
 

Трена Костадинова Пейчева – 24-годишна 
Цветана Божилова Началничка – 22-годишна 
Руска Божилова Началничка – 27-годишна 
 
 

1959 

Елена Стоин 

ЕС 44.21.21 
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Шест от следващите седем песни са дадени в книгата като приме-
ри в раздела за метроритмичните характеристики на песенния фолклор 
от Средна Западна България. „Мирчо кове, море“ не е цитирана, но може 
– също както показаната на с. 72 „Руселену майка плела“ – да бъде пример 
за мелодия, видимо запазила основния изохронен (=старинен) ритъм, под-
държан от втория глас, докато горният глас раздвижва („разлага“, по думи-
те на Елена Стоин) някои от тактовите времена, „украсявайки“ мелодията 
в рамките на изохронния ритъм.

„Брала Ленка“ (с. 73), „Извир вода“ (с. 74), „Море сви се оро“ (с. 74) и 
„Мите, заведи оро“ (с. 76) проследяват други начини на характерно за об-
ластта разнообразяване на равномерния ритъм. Първата песен – чрез доба-
вяне на припевна сричка „ле“ в края на мелодийната редица; втората – чрез 
двусрична вметка и в двете мелодийни редици; третата – чрез двусрична 
вметка в началото на мелодийната редица, а четвъртата е един от приме-
рите за ритмично разнообразяване не чрез вметки, а чрез (в конкретния 
случай) разполагане на седмосричен стих върху три такта в 2/4.

002 
 

Мирчо кове, море на хоро 

с. Злогош, 
Кюстендилско  

Информатори: 
 

Райна Александрова Зарева – 43-годишна 
Николина Борисова Милева – 33-годишна 
 
 
 

1958 

Елена Стоин 

ЕС 40.20.07 

Забележка: записът е с игра.  

 

003 
 

Руселену майка плела на хоро на два гласа 

с. Главановци, 
Трънско 

Информатори: 
 

Круна Стратева Марианова – 22-годишна 
Йорданка Ив. Стоименова – 17-годишна 
Мария Викентиева – 20-годишна 
Екатерина Войнова – 19-годишна 
Надка Никифорова Василева – 20-годишна 
Богданка Стоянова – 18-годишна 
Катинка Симеонова Симова – 19-годишна 
Василка Евтимова – 20-годишна 
Анка Никодиева Йосифова – 19-годишна 

1957 

Елена Стоин 

ЕС 37.47.47 (05) 
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Следващата песен е примерът от с. 84 за хорото „Йове“, записано като 
последование от 7/16 (3+2+2) и 11/16 (2+2+3+2+2).

004 
 

Брала Ленка на хоро 

с. Слишовци, 
Трънско 

Информатор: 
 

Круна Иванова Манчева – 73-годишна 
 
 
 
 

1957 

Елена Стоин 

ЕС 37.28.28 (06) 

 

005 
 

Извир вода на óро 

с. Зелениград, 
Трънско 

Информатор: 
 

Бонка Златанова Тричкова – 80-годишна 
 
 
 

1957 

Елена Стоин 

ЕС 37.16.16 (07) 

 

006 Море сви се оро на óро 

с. Трекляно, 
Кюстендилско 

Информатори: 
 

Йорданка Савова (Савева) Табакова – 51-годишна 
Дримна Евденчова Гебова – 43-годишна 
Виолетка Йорданова Владимирова – 40-годишна 
 
 

1958 

Елена Стоин 

ЕС 40.02.02 

 

007  Мите, заведи оро на хоро 

с. Сирищник, 
Радомирско 

Информатори: 
 

не са отбелязани 
 
 
 

1955 

Елена Стоин 

ЕС 8.10.10 

Забележка: Елена Стоин преди записа обявява „пеят и играят много девойки“. 
Записът е с игра. 
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„Болен Дойчин ю горица лежи“ може да бъде пример както за изохро-
ния, така и за характерната за областта двуредична песенна форма от една 
мелодийна редица върху десетосричен стих, следвана от една по-малка ме-
лодийна редица, свързана с втората шестосрична част на стиха (вж. с. 86).

009 
 

Болен Дойчин ю горица лежи на óро и като си 
седиме 

с. Червен брег, 
Дупнишко 

Информатори: 
 

Райна Андонова Дупарова – 62-годишна 
Йордана Христова Германска – 62-годишна 
Еленка Иванова Димкина – 57-годишна 
 
 

1959 

Елена Стоин 

ЕС 45.34.01 

Забележка: записът е с игра. Теренна бележка – „Най-старомодна е тая, слушала съм 
като маненка“ (не е посочено кой дава информацията). 

 
Следващите няколко номера са примери за песни, свързани с кален-

дарните обреди от първата половина на годината. коледарската песен, 
цитирана в книгата, е записана от Вергилий Атанасов. Тук представяме 
една от малкото коледарски песни, документирани при командировките на 
самата Елена Стоин.

010 Стойна нине, коледе коледарска (на 
домакина) 

с. Трекляно, 
Кюстендилско 

Информатор: 
 

Евденчо Йорданов Гебов – 43-годишен 
 
 
 
 

1958 

Елена Стоин 

ЕС 40.06.06 

 

008 Засвирила Йова на хоро 

с. Главановци, 
Трънско 

Информатори: 
 

Круна Стратева Марианова – 22-годишна 
Йорданка Ив. Стоименова – 17-годишна 
Мария Викентиева – 20-годишна 
Екатерина Войнова – 19-годишна 
Надка Никифорова Василева – 20-годишна 
Богданка Стоянова – 18-годишна 
Катинка Симеонова Симова – 19-годишна 
Василка Евтимова – 20-годишна 
Анка Никодиева Йосифова – 19-годишна 

1957 

Елена Стоин 

ЕС 37.48.48 (06) 
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Песента на Васильовден, цитирана на с. 21, има задачата да покаже 
как „мелодиите на тези песни са издържани напълно в местния стил – те 
имат ограничен тонов обем, проста мелодика и орнаментика, не много бо-
гат и разнообразен ритъм“. 

Ето и една от представените в книгата лазарски песни. Нейната ме-
лодия според Елена Стоин е разпространена в няколко селища с различни 
текстове, чиито различни стихови размери леко я видоизменят. За тези ме-
лодии изследователката отбелязва: „твърде примитивни, най-често изгра-
дени от два-три тона“.

В книгата липсва пример за песен на Великден. Следващият номер 
в нашия диск – „Гьоргио, свет Гьоргио“ (на Гергьовден) обаче присъства 
в теренните записи в три варианта с три различни текста – „Божиле, море, 
Божиле“ (с отбелязана функция божичевска) и „Велине, море, Велине“ (на 
Великден).

„Гюргя оре“ също не е сред представените в книгата, но е едногласен 
вариант на записаната от Васил Стоин „Дрен, девокьо“, цитирана на с. 24, 
и вероятно е от песните „на цвеке“ (макар че това не е отбелязано в терен-
ната тетрадка).

011 
 

Премени се Василие срещу Васильовден 
(когато топят китки с 
пръстени) 

с. Горна баня, 
Софийско 

Информатори: 
 

Траяна Георгиева Милушева, род. 1895 г., óка 
Младенка Петрова Йорданова, род. 1912 г., влачи 
Стефанка Йорданова Веселинова, род. 1900 г., 
влачи 
 
 

1966 

Елена Стоин 

ЕС 142.24.24 

 

012 
 

Старо ело зелено лазарска (на бабата) 

с. Слишовци, 
Трънско 

Информатори: 
 

Розка Антонова Иванова – 26-годишна 
Катерина Григорова Момчилова – 23-годишна 
 
 
 
 

1957 

Елена Стоин 

ЕС 37.35.35(13) 
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Във „функционалния“ дял от раздела за Средна Западна България в 
книгата няма показани и песни на Пеперуда и на кръстоноше, дадени 
са само словесни текстове. Нотирана песен на Кръстоноше е показана в 
раздела „мелодика“.

„Най-елементарна и проста е мелодията, изградена от повторение на 
един и същи тон. Такива песни днес са изолирани явления. Рядко се сре-
щат и мелодии, съставени от два тона...“ (с. 89) и тук следва нотираната 
„Кърста носе, Бога моле“. Позволяваме си преди нея да включим едно от 
тези „изолирани явления“, изградени изцяло от повторение на един и същи 
тон.

013 
 

Гьоргио, свет Гьоргио на Гергьовден 

с. Ръждавица, 
Кюстендилско 

Информатори: 
 

Струмка Сотирова Джевова – 63-годишна 
Радка Василева Миленкова – 51-годишна 
Стана Манева Ламбева – 50-годишна 
Кева Иванова Йовчева – 56-годишна 
Цена Кирилова Мачканева – 42-годишна 

1958 

Елена Стоин 

ЕС 40.37.03 

Забележка: шестата информаторка не е посочена в теренната тетрадка.  

 

014 Гюргя оре на Гергьовден 

с. Слишовци, 
Трънско 

Информатор: 
 

Круна Иванова Манчева – 73-годишна 
 
 
 
 

1957 

Елена Стоин 

ЕС 37.23.23(01) 

 

015 Пеперуда на Пеперуда 

с. Ярловци26, 
Сливнишко 

Информатори: 
 

не са посочени 
 

1957 

Елена Стоин 

ЕС 37.02.02(01) 
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Следващите четири песни са на жътва – първата от тях е цитирана 
на с. 32 като илюстрация за едногласна жътварска песен с по-развита и 
изразителна мелодия. Останалите три не присъстват конкретно в книгата, 
но „Рано рани Бена мала мома“ е двугласна жътварска песен с тресене (вж. 
коментара към № 025). „Затворено Раде“ може да бъде пример за пеене на 
жътварски песни „по саме“ (вж. с. 33 – 35), а „Райно ле, крива козице“ е 
припявка.

016 Кърста носе, Бога моле на Спасовден 

с. Ярловци, 
Сливнишко 

Информатор: 
 

Добринка Иванова Асенова – 37-годишна, род. в с. 
Бахалин, Сливнишко 
 
 
 
 

1959 

Елена Стоин 

ЕС 50.50.06 

 

017 

 

Ладом се гора залади на нива (надвечер) 

с. Зелениград, 
Трънско 

Информатори: 
 

Спаска Любомирова Петрова – 35-годишна 
Катерина Найчева Александрова – 32-годишна 
 
 
 

1957 

Елена Стоин 

ЕС 37.18.18(09) 

 

018 

 

Рано рани Бена мала мома на жътва (сабале да 
разсонат) 

с. Червен брег, 
Дупнишко 

Информатори: 
 

Райна Андонова Дупарова – 62-годишна 
Йордана Христова Германска – 62-годишна 
Еленка Иванова Димкина – 57-годишна 
 
 

1959 

Елена Стоин 

ЕС 45.37.04 
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От песните на седянка също ще представим четири. На с. 39 е цитира-
на песента „Ангьо макя кани да вечера“ като оригинална седенкарска песен 
и като „типична за жанра мелодия“, която се явява с различни текстове.

019 Затворено Раде кога женат 

с. Трекляно, 
Кюстендилско 

Информатори: 
 

Йорданка Савова (Савева) Табакова – 51-годишна 
Дримна Евденчова Гебова – 43-годишна 
Виолетка Йорданова Владимирова – 40-годишна 
 
 

1958 

Елена Стоин 

ЕС 40.04.04 

Забележка: пеят две от тях „по саме“. 

 

В диска сме избрали да я представим с текста „Сбирайте се, дружке, 
на седенкю“.

021 Сбирайте се, дружке, на седенкю на седянка 

с. Чуковезер, 
Сливнишко 

Информатори: 
 

Ябла Американова – 38-годишна 
Кана Стоянова – 37-годишна 
 
 
 

1959 

Елена Стоин 

ЕС 50.21.03 

 

020 

 

Райно ле, крива козице на нива (припявка по 
саме)  

с. Злогош, 
Кюстендилско 

Информатори: 
 

не са посочени 
 
 
 
 

1958 

Елена Стоин 

ЕС 40.26.13 

 
 



��

Седенкарската песен „Вечер, малка моме“ е приведена с нотен текст 
на с. 99, като илюстрация за триредична мелодия с еднакви втора и трета 
редица и характерната за Шоплука недоизказана последна сричка (чухме я 
и в „Болен Дойчин“), явяваща се в края на втората редица.

Следващата песен е от протоколните песни на сватба – „Бричи ми 
се млади младоженя“, цитирана е на с. 67 в раздела, извеждащ общите 
характеристики на двугласа в Средна Западна България. Тази песен Елена 
Стоин дава като пример за „някои песни от Станкедимитровско (днес Дуп-
нишко, Г.Н.) и Софийско... Вторият глас има само обичайното движение на 

Следват две седенкарски припевки – „Кротка кокошка, Димитрике 
ле“, която е една от цитираните на с. 38, и „Шарена стомна, кюпеста“.

023 

 

Кротка кокошка, Димитрике ле на седянка (припявка) 

с. Трекляно, 
Кюстендилско 

Информатори: 
 

Йорданка Савова (Савева) Табакова – 51-годишна 
Дримна Евденчова Гебова – 43-годишна 
Виолетка Йорданова Владимирова – 40-годишна  
 
 

1958 

Елена Стоин 

ЕС 40.05.05 

Забележка: не е отбелязано коя от трите информаторки пее.  

 

 

022 Вечер, малка моме на седенкя 

с. Дяково, 
Дупнишко 

Информатори: 
 

Трена Костадинова Пейчева – 24-годишна 
Цветана Божилова Началничка – 22-годишна 
Руска Божилова Началничка – 27-годишна 
 
 

1959 

Елена Стоин 

ЕС 44.19.19 

 
 

 

024 Шарена стомна, кюпеста на седянка (припявка) 

с. Дяково, 
Дупнишко 

Информатори: 
 

Трена Костадинова Пейчева – 24-годишна  
Цветана Божилова Началничка – 22-годишна 
Руска Божилова Началничка – 27-годишна  
 
 

1959 

Елена Стоин 

ЕС 44.25.25 

Забележка: не е отбелязано коя от трите информаторки пее. 
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секунда под тониката, докато първият представлява мелодия колкото при-
митивна, изградена само от няколко тона, толкова същевременно сложна и 
трудна, украсена с тремолоподобни и трилероподобни орнаменти, хълца-
ния и провиквания. Нотната картина на тези мелодии е само бледа схема 
на едно самобитно и своеобразно музикално явление, което трябва да бъде 
чуто, за да може нотният текст да даде приблизителна представа за живо 
звучащата песен“.

025 Бричи ми се млади младоженя на сватба (преди да 
тръгнат на венчане) 

с. Дяково, 
Дупнишко 

Информатори: 
 

Стефка Василева Пейчева – 36-годишна 
Руска Божилова Началничка – 27-годишна 
Малинка Видинова Петкова – 24-годишна 
 
 

1959 

Елена Стоин 

ЕС 44.36.35 

 

От множеството приведени в книгата с нотни дешифрации песни на 
трапеза (излишно е да се припомня огромният интерес на Елена Стоин 
към епическия речитатив в Западна България27, рефлектирал с един доста 
значим дял и тук) сме подбрали три примера. 

„Лежи Дане ю темни зандане“ e цитирана с нотен текст на с. 52 като 
доказателство за генетичната връзка между мелодиите в 2/4 и тези в 5/16, 
защото „певицата преминава леко и непринудено от единия в другия ме-
троритмичен модел“.
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„Весел Марко невесело оди“ (с. 56) Елена Стоин дава като пример 
за повторение на някои мелодийни редици, за да се разшири строфата до 
обособяването на една относително завършена поетична мисъл. Конкрет-
но в този случай повторението е на две по две мелодийни редици (трета и 
четвърта се повтарят като пета и шеста).

026 
 

Лежи Дане ю темни зандане на трапеза 

с. Горна баня, 
Софийско 

Информатори: 
 

Петра Спасова Котова, род. 1900 г. 
 
 
 
 

1966 

Елена Стоин 

ЕС 142.18.18 

 

027 Весел Марко невесело оди на трапеза 

с. Сирищник, 
Радомирско 

Информатор: 
 

Кирил Христов Петрунов – 25-годишен 
 
 
 
 

1955 

Елена Стоин 

ЕС 8.17.07 

Забележка: в архива са запазени множество песни „на марковски глас“, записани от 
този информатор.  
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Нотният текст на „Два са орла на планина бия“ е разделен на две час-
ти и е даден на различни страници в книгата. Първата част е на с. 60 – 61 
като пример за модулативни отклонения от първоначалния лад, които „са 
плод на случайно хрумване или на творческата фантазия на певеца, на же-
ланието му да разнообрази и обогати дългия епичен разказ“. Втората част 
от песента е на с. 57 и е пример за неколкократно повторение на една ме-
лодийна редица до завършването на поетичната мисъл.

В раздела за музикалните инструменти на Средна Западна България 
Елена Стоин привежда само едно хоро на с. 70 – пример за разширение на 
инструментални мелодии чрез многократно повторение на еднотактов или 
двутактов мотив. Като записвач в книгата е посочила Иван Качулев.

029 
 

Граовско хоро „зá пояс“  

с. Долна Мелна, 
Трънско 

Информатор: 
 

Иван Стефанов Стоилов – 49-годишен, гъдулка 
 
 
 
 

1957 

Елена Стоин 

ЕС 38.25.25(18) 

 

ИХТИМАНСКА СРЕДНА ГОРА

В изследването на музикалния фолклор от този регион Елена Стоин 
не проследява функционалните цикли, дава само обобщено представяне 
на неговите характеристики. Музикалните примери, на които се позовава, 
вероятно са от едно надпяване в Долна баня, Ихтиманско, през октомври 
1961. Точно цитираните в книгата песни обаче не са били документирани 
звуково в записите, направени по време на надпяването от самата нея и 
от Тодор Тодоров (две ленти на Елена Стоин и една – на Тодор Тодоров). 
Поради това сме си позволили да подберем от тези ленти, както и от ня-
колко записани от другия цитиран от Елена Стоин изследовател – Николай 

028 Два са орла на планина бия на трапеза 

с. Дяково, 
Дупнишко 

Информатор: 
 

информаторката не е посочена  
 
 
 

1959 

Елена Стоин 

ЕС 45.08.55 
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Кауфман – песни, различни от цитираните, но илюстриращи изведените от 
Елена Стоин по-ярки особености на местната традиционна музика. Напри-
мер, тресенето и характерното „хълцане“ (с. 106) ще чуете в песните „Яно, 
моме Ено“ и „Чуло съ Маре, прочуло“. Песни, илюстриращи твърдение-
то за повсеместното разпространение на 11-временния петделен метрум 
с трети удължен дял (с. 107 – 110) в представения тук подбор са „Челебие 
вино пие“, „На сън Гера откраднале“ и „Пубулил са е млат Диму“. Те могат 
да бъдат пример и за соченото от Елена Стоин като много характерно за 
диалекта съчетание на този метрум с осмосричен стих 4+4 или 5+3. Черти 
на специфичния за тази област профил на двугласа – „биещите секунди“ и 
подвижността и тресенето на втория глас – могат да бъдат разпознати лес-
но в песните „Добро, моме, Добро“, „Орач оре у равното поле“, „Пладне 
предойода, майка не дойода“, „Изпеяли са три руси моми“. 

 Тъй като разполагаме с достатъчно информация за функциите на 
песните, и тук ще следваме функционалния принцип на подреждане на 
образците. Ще започнем отново с песните на хоро, и ще продължим по 
реда на календара (песни на Васильовден, на Великден, на Гергьовден, 
песни на нива и на жътва, след това на седянка). От индивидуалния жиз-
нен цикъл са подбрани две песни на сватба, от функционалната група на 
трапеза – една, а в края са включени две инструментални хорà, записани 
в региона.

031 
 

Яно, моме, Ено на хоро 

с. Долна баня, 
Ихтиманско 

Информатор: 
 

Янинка Лазарова Газова – 66-годишна 
 
 
 
 

1961 

Тодор Тодоров 

ТТ 163.05.38 

Забележка: запис от надпяване в с. Долна баня, Ихтиманско. 

 

030 Челебие вино пие на хоро 

с. Марица, 
Ихтиманско 

Информатори: 
 

Люба Стоименова Станкова – 31-годишна, вика 
Вела Кирова Христова – 32-годишна, влачи 
Марийка Йорданова Стоянова – 30-годишна, вика 
Еленка Димитрова Рангелова – 27-годишна, влачи 
 

1961 

Елена Стоин 

ЕС 81.08.19 

Забележка: запис от надпяване в с. Долна баня, Ихтиманско. 
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032 Пубулил са е млат Диму на хоро 

с. Огняново, 
Пазарджишко 

Информатори: 
 

Дафина Благова Спасова – 39-годишна 
Гайтана Ив. Кръстева – 38-годишна 
Величка Пенева Костадинова – 34-годишна 
Асена Рангелова Тодорова – 38-годишна 
 

1958 

Николай Кауфман 

НК 122.63.28(15) 

 

033 
 

Моме ле, Васильо, Васильо на Васильовден (при 
вадене на пръстените) 

с. Гуцал, 
Самоковско 

Информатори: 
 

Еленка Ангелова Тодорова – 34-годишна 
Цветана Божичкова Митева – 34-годишна 
Веселка Григорова Стоянова – 31-годишна 
Руска Стоименова Дамянова – 31-годишна 
 

1961 

Елена Стоин 

ЕС 80.19.18 

Забележка: теренна бележка – „Не наричат пръстените“. Запис от надпяване в с. 
Долна баня, Ихтиманско. 

 

034 Добро, моме Добро на Великден  

с. Подгорие, 
Ихтиманско 

Информатори: 
 

Малинка Иванова Китова – 33-годишна 
Добринка Стамова Кузова – 25-годишна 
 
 
 

1961 

Тодор Тодоров 

ТТ 163.36.69 

Забележка: запис от надпяване в с. Долна баня, Ихтиманско. 

 

035 Юбави свети Гьоргейо на Гергьовден (обикалят 
софрите, дето са наседали 
около църквата) 

с. Марица, 
Ихтиманско 

Информатори: 
 

Стоименка Владова Александрова – 35-годишна, 
вика 
Василка Николова Рангелова – 30-годишна, влачи 
Спасия Кирилова Димитрова – 25-годишна, вика 
Марийка Петрова Димитрова – 26-годишна, влачи 
 

1961 

Елена Стоин 

ЕС 81.01.12 

Забележка: запис от надпяване в с. Долна баня, Ихтиманско. 
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036 На сън Гера откраднале на нива 

с. Гуцал, 
Самоковско 

Информатор: 
 

Трънка Борисова Филипова – 47-годишна 
 
 
 
 

1961 

Елена Стоин 

ЕС 80.35.34 

Забележка: запис от надпяване в с. Долна баня, Ихтиманско. 

 

037 
 

Орач оре о равното поле на работа на къра 

с. Огняново, 
Пазарджишко 

Информатори: 
 

Дафина Благова Спасова – 39-годишна 
Гайтана Ив. Кръстева – 38-годишна 
Величка Пенева Костадинова – 34-годишна 
Асена Рангелова Тодорова – 38-годишна 

1958 

Николай Кауфман 

НК 122.56.21(8) 

 

038 Калина гърло болело на жътва 

с. Марица, 
Ихтиманско 

Информатор: 
 

Бонка Павлова Зафирова – 54-годишна 
 
 
 
 

1961 

Елена Стоин 

ЕС 80.45.01 

Забележка: запис от надпяване в с. Долна баня, Ихтиманско. 

 

039 
 

Пладне предойода, майка не дойода на жътва (по обяд) 

с. Главиница, 
Пазарджишко 

Информатори: 
 

Мария Димитрова Петкова – 33-годишна 
Йордана Смиленова Димитрова – 30-годишна 
Ленка Георг. Янева – 33-годишна 
Стоянка Ат. Вълчева – 53-годишна 
 

1958 

Николай Кауфман 

НК 122.23.23(08) 
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040 Мале ле, мила ле на жътва (на връщане),  
на седянка 

с. Марица, 
Ихтиманско 

Информатори: 
 

Бонка Павлова Зафирова – 54-годишна 
Вела Кирова Христова – 32-годишна 
Славка Василева Спасова – 37-годишна 
Вера Стефанова Христова – 35-годишна 

1961 

Елена Стоин 

ЕС 80.48.04 

Забележка: Запис от надпяване в с. Долна баня, Ихтиманско. 

 

041 Изпеяли са три руси моми на седянка 

с. Подгорие, 
Ихтиманско 

Информатори: 
 

Добринка Стамова Кузова – 25-годишна, тресе 
Еленка Василова Стоянова – 55-годишна, влачи  
 
 

1961 

Тодор Тодоров 

ТТ 163.42.75 

Забележка: в този ред информаторките са описани в теренната тетрадка.  
Запис от надпяване в с. Долна баня, Ихтиманско. 

 

042 
 

Куме ле, свети Иване на сватба (кога дават 
на кума накъле) 

с. Синитово, 
Пазарджишко 

Информатори: 
 

Елена Хрисчева Иванова – 40-годишна 
Петрунка Спасова Дамянова – 31-годишна 
 
 
 

1958 

Николай Кауфман 

НК 122.44.09(12) 

 

043 
 

Вейкя плива босилкова на сватба (когато 
замесват кваса) 

с. Подгорие, 
Ихтиманско 

Информатори: 
 

Върта Станимирова Стефанова – 52-годишна, тресе 
Стоянка Николова Георгиева – 60-годишна, влачи 
 
 
 

1961 

Елена Стоин 

ЕС 80.40.04 

Забележка: в този ред информаторките са описани в теренната тетрадка. 
Запис от надпяване в с. Долна баня, Ихтиманско. 
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ПИРИНСКИ КРАЙ

Раздела за Пиринския край Елена Стоин изгражда върху песни, за-
писвани от самата нея и от Иван Качулев в интервала 1950 – 1953 годи-
на. Това е времето, в което и двамата са току-що постъпили в Института 
за музика. „От 1950 г. в продължение на няколко години сътрудниците от 
Фолклорната секция към Института обогатиха народопесенния архив с 
няколко хиляди народни песни и инструментални мелодии, записани на 
плочи и магнетофонни ленти“ – пише самата Елена Стоин на с. 118. Иван 
Качулев си спомня пред нея за годините след 1950: „Тогава ние изследва-
хме Пиринския край. Бяхме се разпределили по околии: Райна Кацарова в 
Гоцеделчевско, ти беше в Санданско, Кауфман в Благоевградско, и на мен 

044 
 

Чуло съ Маре, прочуло на трапеза 

с. Главиница, 
Пазарджишко 

Информатор: 
 

Йордана Смиленова Димитрова – 30-годишна 
 
 
 
 

1958 

Николай Кауфман 

НК 122.28.28(13) 

 

045 
 

Пешачка  

с. Подгорие, 
Ихтиманско 

Информатор: 
 

Васил Ангелов Стойчев – 52-годишен, окарина 
 
 
 
 

1961 

Елена Стоин 

ЕС 80.43.07 

Забележка: запис от надпяване в с. Долна баня, Ихтиманско. 

 

046 Лиле, Лиле  

с. Очуша, 
Самоковско 

Информатор: 
 

Никола Дамянов Китов – 72-годишен, гайда 
 
 
 
 

1961 

Тодор Тодоров 

ТТ 163.56.89 

Забележка: запис от надпяване в с. Долна баня, Ихтиманско. 
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се падна Разложко“28. За съжаление обаче тези най-ранни записи на Елена 
Стоин най-вероятно са правени без фонограф. Някои от цитираните от нея 
песни откриваме в лентите на Иван Качулев от 1956 и 1959, други ранни 
(скоро след 1954) ленти от този регион са записани от Райна Кацарова, 
Николай Кауфман и Тодор Тодоров. 

В раздела за Пиринския край представянето на местната традиционна 
музика по жанрове е в ред, различен от този, който Елена Стоин е следвала 
при разглеждането на Средна Западна България. Ние ще запазим принци-
па, по който подходихме там – ще започнем с песните на хоро, след тях ще 
дойдат достъпните ни примери от песни, свързани с календара по реда на 
явяването им в годината (в случая –  на байрам, на Гергьовден, на суша, 
на прашене, на жътва, на боровинки, на седенки), последвани от една 
песен на сватба (към индивидуалния жизнен цикъл) и две – на трапеза. 
В края на раздела отново ще поставим записи на инструментални мело-
дии. При подбора ще се стараем да покажем разнообразието на областта, 
представяйки образци от различни нейни райони – без, разбира се, да ни е 
възможно да го изчерпим. 

Песента „Дали църни очи немам“ е цитирана от Елена Стоин на с. 
137 в дяла, който разглежда метроритмиката на пиринския фолклор, като 
пример за раздробяване на вторичните тактови времена при по-бавно тем-
по. Останалите представени тук песни на хоро не се явяват в книгата, но 
лесно биха могли да илюстрират много обобщения от нейните страници. 
„Мари Маце, моме Маце“ може да бъде пример за характерното за тази об-
ласт осминово движение в 2/4 (вж. с. 125); „Сипи вода студена“ ясно показ-
ва тъй характерния за Пиринския край профил на двугласа с неподвижен 
втори глас и кръстосване на гласовете в края на мелодията (с. 144), но също 
ни дава възможност да наблюдаваме и постоянното колебание между 2/4 
и 5/8. „Велице ле“ е една песните в 3/4 с „ямбичен ритъм (...), но и много 
характерната за старинните хороводни песни ритмична фигура “ 
(с. 131) и т.н.

047 Дали църни очи немам на хоро 

с. Белица, 
Разложко 

Информатори: 
 

Атедже Козарова 
Авуша Казанджиева 
Орфета Кърлева 
Найла Салипова 
 

1956 

Иван Качулев 

ИК 9.24.01 

Забележка: в описа към магнетофонната лента е отбелязано „българомохамеданки“. 
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048 Девойче, девойче, моме църнайоко на хоро 

гр. Разлог Информатори: 
 

Елена Петрова Бицина – 20-годишна, води 
Магделина Владимирова Панкова – 24-годишна, 
води 
Николина Борис Весова – 30-годишна, слага 
Янка Атанасова Маркова – 29-годишна, слага 
Деница Славчова Маркова – 27-годишна, слага 

1958 

Тодор 
Тодоров 

ТТ 54.08.08 

 

049 Мари Маце, моме Маце на хоро 

с. Градево, 
Благоевградско 

Информатори: 
 

Гена Ст. Попмихайлова – 33-годишна 
Тена Кирова Попова – 30-годишна 
Ружа Константинова – 33-годишна 
Надежда Александрова – 35-годишна 
Юрдана Стоянова – 63-годишна 

1955 

Николай Кауфман 

НК 20.68.28 

 

050 Радо, Радо, Радолино на хоро 

с. Градево, 
Благоевградско 

Информатори: 
 

Петра К. Нускова – 55-годишна 
Ангя Стоянова Нускова – 20-годишна 
Гена Ст. Попмихайлова – 33-годишна 
 
 

1955 

Николай Кауфман 

НК 21.17.17 
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051 Мела Роса до два кьоша на хоро 

с. Градево, 
Благоевградско 

Информатори: 
 

Ангя Стоянова Нускова – 20-годишна 
Гена Ст. Попмихайлова – 33-годишна  
Петра К. Нускова – 55-годишна 1955 

Николай Кауфман 

НК 21.18.18 

 

052 Велице ле, Велице ле на хоро 

с. Градево, 
Благоевградско 

Информатори: 
 

Виолета Ст. Бирова – 20-годишна 
Милка Ап. Бирова – 21-годишна 
Калинка Ст. Бирова – 18-годишна 
Гюра Ст. Бирова – 18-годишна 

1955 

Николай Кауфман 

НК 21.95.52 

 

053 Янчице, добра девой=е на хоро 

с. Градево, 
Благоевградско 

Информатори: 
 

Виолета Ст. Бирова – 20-годишна 
Милка Ап. Бирова – 21-годишна 
Калинка Ст. Бирова – 18-годишна 
Гюра Ст. Бирова – 18-годишна 

1955 

Николай Кауфман 

НК 21.83.41 

 

054 Сипи вода студена на хоро 

с. Баня, 
Разложко 

Информатори: 
 

Любка К. Желязкова – 17-годишна, води 
Лимонка Духова – 16-годишна 
Богданка Духова – 20-годишна 
Величка Танчева – 24-годишна 
 

1959 

Иван Качулев 

ИК 16.20.20 

 

От трите представени тук песни, принадлежащи към календарни праз-
ници, Елена Стоин цитира третата – „Одай, Боже, ситна роса“, подчерта-
вайки нейната „архаична структура – една единствена мелодийна редица, 
изразена в четири такта 3/8, е повторена шест пъти и накрая завършва с 
припева „вай гугу ле“ (с. 129).
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055 Йоткак се сме йоглавили на байрам (игра) 

с. Якоруда, 
Разложко 

Информатори: 
 

не са отбелязани 
 
 
 
 

1958 

Тодор Тодоров 

ТТ 54.33.32 

Забележка: теренна бележка – „девойки българомохамеданки“. 

 

057 Одай, Боже, ситна вода на суша 

с. Баня, 
Разложко 

Информатори: 
 

Росица Георгиева Калчева – 56-годишна 
Яна Иванова Дръдалова – 43-годишна 
 
 
 

1956 

Иван Качулев 

ИК 9.05.05 

Забележка: в описа към магнетофонната лента вместо първия ред на песента е 
записано „Вайгугу“. 

 

056 Свети Гьорги коня кове на Гергьовден 

с. Якоруда, 
Разложко 

Информатори: 
 

не са отбелязани 
 
 
 
 

1958 

Тодор Тодоров 

ТТ 54.36.35 

Забележка: теренна бележка  –  „пеят девойки християнки“. 
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От песните на прашене и на жътва ще представим звукозаписи на не 
най-разпространените, но във всички случаи най-ярките явления в Пирин 
– песните „на ацане“ и песните „на високо“. „Русо, малай моме“ е цитира-
на като нотен текст (с. 147) и тук е единственият случай, в който в тази кни-
га Елена Стоин споменава име на информатор: „Последните изпълнителки 
на песните „на ацàне“ притежаваха изключителна музикалност, особено 
баба Янка Кушлева, която пееше първия глас.“

058 Русо, малай моме на прашене, 
прашаритска 

гр. Банско Информатори: 
 

Янка Кушлева – 70-годишна 
Магдалена Еринина – 50-годишна 
Майда Колева 
 

1956 

Иван Качулев 

ИК 9.15.15 

Забележка: „на ъцане“ 

 

Песните „на високо“ Елена Стоин нарича неповторими и отбелязва, 
че първа ги е записала Райна Кацарова през 1952 година. Тук представяме 
звукозапис, правен от Райна Кацарова малко по-късно. В първия от двата 
записа пее само групата „на високо“, във втория се събират и трите групи.
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Следва – по календара – една песен на бране на боровинки. 

059 Яньо, абре Яньо не е отбелязана 

с. Сатовча, 
Гоцеделчевско 

Информатори: 
 

Екатерина Иванова Попова – 28-годишна 
Василка Костова Павлова – 29-годишна 
Геза Шомова – 25-годишна, напреш кара 
Лашка Драганова – 24-годишна, после кара 
Маргарита Г. Бочева – 22-годишна 
Стоянка Кръстева Павлова – 33-годишна, напреш 
Марика Г. Терзиева – 34-годишна, после 
Яна Стефанова Василева 

1956 

Райна 
Кацарова 

РК 12.19.02 

Забележка: не е описано как са групирани. Пеят само „на високо“. 

 

060 Яньо, абре Яньо не е отбелязана 

с. Сатовча, 
Гоцеделчевско 

Информатори: 
 

Екатерина Иванова Попова – 28-годишна 
Василка Костова Павлова – 29-годишна 
Геза Шомова – 25-годишна, напреш кара 
Лашка Драганова – 24-годишна, после кара 
Маргарита Г. Бочева – 22-годишна 
Стоянка Кръстева Павлова – 33-годишна, напреш 
Марика Г. Терзиева – 34-годишна, после 
Яна Стефанова Василева 

1956 

Райна 
Кацарова 

РК 12.21.02б 

Забележка: не е описано как са групирани. Пеят трите групи. 

 

061 Горице, горо зелена на боровинки 

с. Белица, 
Разложко 

Информатори: 
 

Атедже Козарова 
Авуша Казанджиева 
Орфета Кърлева 
Найла Салипова 
 

1956 

Иван Качулев 

ИК 9.30.08 

Забележка: в описа към магнетофонната лента е отбелязано „българомохамеданки“. 
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Песните на седянка са няколко, тъй като тази функционална група е 
представена с много образци в архива, отбелязва го и Елена Стоин. Първа-
та от тях – „Стани ми, Дуне, йотвори“ – в книгата е пример за това как в 8-
временния метрум 3+2+3 удължените дялове могат да бъдат разчленени по 
всички възможни начини (с. 136). Сред останалите песни две са едноглас-
ни (в книгата си фолклористката отбелязва, че едногласните седенкарски 
песни са „от по-ново време“, под което в случая се разбира „от последните 
100 години“ преди написването на книгата, с. 122). Едната от тях и една 
припявка са записани от мъже.

062 Стани ми, Дуне, йотвори на седянка 

с. Белица, 
Разложко 

Информатори: 
 

Атедже Козарова 
Авуша Казанджиева 
Орфета Кърлева 
Найла Салипова 
 

1956 

Иван Качулев 

ИК 9.23.01 

Забележка: в теренната тетрадка е отбелязано „българомохамеданки“. 

 

063 Седенка се гласеше не е отбелязана 

с. Белица, 
Разложко 

Информатори: 
 

Атедже Козарова 
Авуша Казанджиева 
Орфета Кърлева 
Найла Салипова 
 

1956 

Иван Качулев 

ИК 9.33.11 

Забележка: в описа към магнетофонната лента е отбелязано „българомохамеданки“. 
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Мелодията от сватбения цикъл, която сме подбрали, е записана от 
Иван Качулев. След нея е представена една песен на трапеза и една с ин-
тересната функция „в кръчмата, кога се понапият мъжете“.

064 Върни се, лудо, върни се, младо на седянка (като си 
отиват ергените) 

с. Баня, 
Разложко 

Информатори: 
 

Янка Сим. Сиракова – 54-годишна 
Нада Лазарова Лулеова – 43-годишна 
Росица Георгиева Калчева – 56-годишна 
Яна Иванова Дръдалова – 43-годишна 
 

1956 

Иван Качулев 

ИК 9.03.03 

Забележка: в описа към магнетофонната лента е отбелязано „българомохамеданки“. 

 

065 Тежко му, мамо, горко му на седянка 

с. Градево, 
Благоевградско 

Информатор: 
 

Станке Попдимитров – 41-годишен, роден в с. 
Бистрица, Благоевградско 

 
 
 

1955 

Николай Кауфман 

НК 21.25.25. 

 

066 
 

Цървено вино ф шише на седянка 
(припявка) 

с. Градево, 
Благоевградско 

Информатор: Асен Н. Георгиев – 25-годишен 
 
 
 
 

1955 

Николай Кауфман 

НК 21.12.12. 

 

067 Петлите пеят на съмнуване на седянка 

с. Горно Драглище, 
Разложко 

Информатор: 
 

Радка Циркова – 19-годишна 
 
 
 
 

1959 

Иван Качулев 

ИК 16.46.46(7) 
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От инструменталните мелодии в диска са избрани два записа на там-
бура. Мелодията на единия от тях Елена Стоин показва на с. 138 в книгата 
си като песен пример за 11 временен петделен метрум с последен удължен 
дял. Представени са още и звук на сворче, и един в пълния смисъл теренен 
запис на зурни (по време на празненство), направен от Райна Кацарова в 
Махалата в Гоце Делчев.

068 Милица се с макя йопрощава на сватба (когато 
плетат момата) 

с. Баня, 
Разложко 

Информатор: 
 

Янка Сим. Сиракова – 54-годишна 
Нада Лазарова Лулеова – 43-годишна 
Росица Георгиева Калчева – 56-годишна 
Яна Иванова Дръдалова – 43-годишна  
 

1956 

Иван Качулев 

ИК 9.08.08 

 

069 Ой, мори, седнал Марко с макя да вечера на трапеза 

с. Градево, 
Благоевградско 

Информатори: 
 

Ангя Стоянова Нускова – 20-годишна 
Гена Ст. Попмихайлова – 33-годишна 
Петра К. Нускова – 55-годишна 
 
 

1955 

Николай Кауфман 

НК 21.21.21 

 

070 Ерменлийо, делийо в кръчмата (кога се 
понапият мъжете) 

с. Баня, 
Разложко 

Информатор: 
 

Георги Рачев – 50-годишен 
Георги Терзиев – 42-годишен 
 
 
 

1956 

Иван Качулев 

ИК 9.11.11 

 

071 „Неда вода наливала“  

с. Баня, 
Разложко 

Информатор: 
 

Милан Г. Софрониев – 30-годишен, тамбура 
 
 
 
 

1959 

Иван Качулев 

ИК 16.08.08 
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ВЕЛИНГРАДСКО

В страниците, посветени на този регион, Елена Стоин се опира вър-
ху нотограми на своя баща Васил Стоин (записвани през 1928) и на зву-
козаписите, събирани от Николай Кауфман във връзка с дългогодишния 
му интерес към многогласната народна песен29. Записите от Велинградско 
(както и от Неделино) в онези години са призната и свързана най-вече с 
неговото име изследователска територия. 

072  Овчарска свирня  

с. Селище, 
Благоевградско 

Информатор: 
 

Георги Сотиров Марков – 62-годишен, малко 
кавалче (сворче) 

 
 
 
 

1956 

Николай Кауфман 

НК 36.33.32 

 

073 Лито хоро „Чичо, чичо Костадинчо“  

с. Зелен дол, 
Благоевградско 

Информатор: 
 

Слави Алексиев Николов – 30-годишен, 
тамбура 
 
 
 
 

1956 

Николай Кауфман 

НК 36.02.02 

 

074 Гугу  

гр. Гоце Делчев, 
Махалата 

Информатори: 
 

Алиш Рамаданов Алиев – 30-годишен, зурна 
Ружди Мусат Махмудов – 15-годишен, тъпан 
 1956 

Райна Кацарова 

РК 12.38.05 

Забележка: вторият свирач на зурна не е отбелязан в теренната тетрадка. 
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Тъй като нито Елена Стоин разглежда в книгата си функционалността 
на цитираните песни, нито Николай Кауфман е отбелязал функциите им 
при записите, то тук те ще бъдат представени според реда на явяването им 
в книгата.

Първата песен е цитирана на с. 157 в едногласен вариант, нотиран 
от Васил Стоин. Дадена е като пример за седемвременен метрум с първи 
удължен дял, който според Елена Стоин в региона се явява рядко и винаги 
в бавно темпо и издава „общност с песните от Пиринския край“. Записът 
тук е правен 30 години по-късно от нотограмата на Васил Стоин.

075 Йой ле, юрук джанъм, вакъл юрук не е отбелязана 

с. Света Петка/ 
Лютово, Пещерско 

Информатори: 
 

Мехмед Ибрахимов Къзин – 22-годишен, 
води 
Али Сали Двояков – 23-годишен, влече 
Меймет Асан Шондров – 23-годишен, влече 
 
 
 

1958 

Николай Кауфман 

НК 54-2.04.04 

 

„Свети Гьорги коня кове“ е показана на с. 160 като една от песните, 
които по устройство на двугласа наподобяват пиринските (лежащ втори 
глас и кръстосване на гласовете). Нотограмата, която тя привежда, отново 
е на Васил Стоин от 1928, записът тук отново е 30 години по-късен.

076 Свети Гьорги коня кове не е отбелязана 

гр. Велинград, 
квартал Каменица 

Информатори: 
 

Невена Николова Папаркова – 58-годишна 
Вела Илиева Нисторова – 53-годишна 
 
 
 

1958 

Николай Кауфман 

НК 53-2.19.19 
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„Море залибил бех“ е пример за тези особености на велинградския 
двуглас, които го приближават повече до пазарджишко-ихтиманското двуглас-
но пеене: раздвиженият втори глас, стремежът му за близост с първия и про-
изтичащите от това (в този случай) терцови или квартови ходове. Нотограмата 
на с. 160 е цитирана от труда на Николай Кауфман, ето и нейния звук.

077 Море залибил бех не е отбелязана 

с. Ракитово, 
Велинградско 

Информатори: 
 

Емине Кемил Люгова – 40-годишна 
Фатма Мустафова Хаджимусова – 37-
годишна 
 
 
 

1957 

Николай Кауфман 

НК 58-2.18.18 

 

Откъси от нотограмите на следващите две песни (отново заети от мо-
нографията на Николай Кауфман) са дадени на с. 161 като пример за „би-
ещи секунди“, които също подчертават връзката на велинградския двуглас 
с пазарджишко-ихтиманския.

079 Заръчала бела Яна не е отбелязана 

с. Костандово, 
Велинградско 

Информатори: 
 

Хавие Алишова Фотенлиева – 15-годишна, 
води 
Айше Алишова Пешова – 16-годишна, влачи 
Зелха Асанова Арнаудова – 14-годишна, влачи 
 

1958 

Николай Кауфман 

НК 56-2.36.36 

 

078 Йофчар ме, мамо, излъга не е отбелязана 

с. Костандово, 
Велинградско 

Информатори: 
 

Емине Алиш Фотенлиева – 13-годишна, води 
Зелха Асанова Арнаудова – 14-годишна, 
влачи 
 
 

1958 

Николай Кауфман 

НК 56-2.25.25 
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СЕВЕРОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ

Анализите си по отношение на характеристиките на музикалния 
фолклор от Северозападна България Елена Стоин основава върху съпос-
тавка между сборника „От Тимок до Вита“30 – този крайъгълен камък на 
музикалната ни фолклористика – и собствените си записи, направени по 
време на Комплексната научна експедиция в Северозападна България през 
май 1956 и на една командировка от октомври същата година. В сборника 
с доклади от тази експедиция тя отделя голямо внимание на състоянието 
на терена, изброява информаторите поименно и очертава степента, в която 
записаните от тях образци битуват само в спомените им и доколко и как те 
реално функционират в живота им във времето на терена31. При разглежда-
нето на този диалект, обявен за най-застрашен от забравяне още от нейния 
баща през 1928, особено много проличава стремежът на фолклористката 
да открие, съхрани и изследва картината на стария местен фолклор, а не 
да привежда услужливо идеята си за диалектите към винаги обтекаемото 
„днес“ на всеки конкретен регион. В доклада от експедицията ясно личи 
търсенето на миналото, на старите песни, и дистанцираното споменаване 
на музика, дошла от града. В монографията това е в някаква степен омеко-
тено, но е забележимо разделянето на лазарския и седенкарския репертоар 
в две категории – „стари селски песни“ и „песни от градски тип“ (вж. напр. 
с. 188). В по-късни времена, при навлизането на американската антрополо-
гично ориентирана научна традиция в дисциплината ни подобен (не този, 
но подобен) подход понякога беше неглижиран като някакъв вид остарял 
метод на сравнителното музикознание (vergleichende Musikwissenschaft) и 
местен националистически пуризъм. За научните доминанти на 50-те годи-
ни, времето на самата експедиция, този подход на Елена Стоин е уместен 
(в същия дух е студията и на Райна Кацарова). Но удържането на същата 
позиция в монографията от 1981 вече показва друго – става дума все пак за 
търсене и следване на принципа за стадиална равнопоставеност при раз-
глеждането на диалектите в различните области на България, независимо 
от различната им в исторически план степен на излизане от изследвания 
стадий. 

В Комплексната експедиция в Северозападна България от Института 
за музика участват Райна Кацарова и Елена Стоин. От съпоставката между 
съхранените теренни материали и докладите, написани от двете за пос-
ледвалия сборник, можем да се убедим отново в екипността, която е съ-
ществувала тогава в Института за музика. Лентите за записани, описани и 
заведени от Елена Стоин, нейни са и обявяванията в тях. По-голямата част 
от музиката (песни и свирни), споменати или цитирани с нотен текст в сту-
дията на Райна Кацарова32, са фиксирани звуково именно в тези ленти. 

Теренът е труден – именно поради бързите изменения в социокултур-
ната картина – и това личи и в нейния доклад, и в този на Райна Кацарова 
(разбира се, труден в сравнение с дотогавашния теренен опит на авторките 
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– днес ние чуваме в тези ленти изумителни образци).
В монографията Елена Стоин отново се връща към проследяване на 

характеристиките на различните жанрове, най-вече анализирайки събра-
ните в сборника „От Тимок до Вита“ песни и инструментални мелодии. 
Причината е собственото ѓ усещане е за недостатъчна представителност 
на събрания от нея теренен материал – в началото на доклада си от ком-
плексната експедиция тя отбелязва: „Мелодиите са интересни, изглеждат 
твърде стари, но ние не намерихме по няколко примера от всеки тип, за да 
ги съпоставим и да направим извод за тяхната характерност и оригинал-
ност. Затова прибягвам до сравнение с материалите, обнародвани в сбор-
ника „От Тимок до Вита“...33. 

Тук обаче ще представим някои от песните, записани от самата Елена 
Стоин през 1956, следвайки досега провежданата в диска последовател-
ност на функциите. За относително допълване на картината на жанровете 
(а и за да обогатим представянето на районите) сме добавили два записа на 
Тодор Тодоров от 1965 г.

И Елена Стоин, и Райна Кацарова подчертават информаторското мне-
ние, че „на хоро не се пее“ и че към момента на техния терен „хороводната 
песен е напълно изместена от т.нар. оркестри...“34. Вероятно това е причи-
ната за липсата на този жанр в записите от експедицията. Хорото на песен 
се явява като спомен на информаторите им единствено при обреди от кален-
дарния цикъл или в сватбата. Липсват и записи на коледарски песни (богати-
ят и разгърнат раздел за техните характеристики е изцяло върху песните от 
сборника на Васил Стоин), също и на песни на Васильовден. Затова ще запо-
чнем с лазарска песен, чиято мелодия Елена Стоин разкрива като вариантна 
на няколко други, записани 30 години по-рано за сборника (вж. с. 172). 

080 Заспала е Гераца, Лазаре лазарска (на млада 
булка) 

гр. Чипровци, 
Монтанско 

Информатор: 
 

Мария Иванова Илиева – 24-годишна 
 
 
 
 

1956 

Елена Стоин 

ЕС 14.13.02 
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Следващите две песни са на Гергьовден. Елена Стоин прилага де-
шифрацията на първата като доказателство към твърдението си, че „мело-
диите на песните „за цвекье“ са вероятно много стари. За това свидетел-
ства ограниченият им тонов обем и елементарно мелодично изграждане с 
повторение на една и съща мелодийна редица и на един и същ мелодичен 
мотив“ (с. 174 – 175).

081 Пошли девоке за цвеке на Гергьовден 

с. Рабиша, 
Белоградчишко 

Информатор: 
 

Тодора Рангелова Игнатова – 72-годишна 
 
 
 
 

1956 

Елена Стоин 

ЕС 14.42.04 

Забележка: теренна бележка – „да бèрат лико“. 
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Страница от теренна тетрадка от Комплексната 
експедиция в Северозападна България, П 124Б/1265
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В книгата си Елена Стоин не цитира „своите“ песни на пеперуда, ето 
два такива записа.

082 Ова й гора неразговорена на Гергьовден (за у 
цвеке) 

с. Чупрене, 
Белоградчишко 

Информатор: 
 

Тодора Ангелова Гоцина – 51-годишна, родена в 
с. Търговище, Белоградчишко 
 
 
 
 

1956 

Елена Стоин 

ЕС 14.24.03 

Забележка: теренна бележка – „градене шума“. 

 

083 Пипируга ходиме на пеперуда 

с. Чупрене, 
Белоградчишко 

Информатори: 
 

Тодора Ангелова Гоцина – 51-годишна, родена в 
с. Търговище, Белоградчишко 
Сребра Петкова Тонина – 45-годишна, родена в с. 
Дълги дел, Монтанско 
 

1956 

Елена Стоин 

ЕС 14.25.04 

 

084 Пеперуда лет летела на пеперуда 

с. Ново село, 
Видинско 

Информатори: 
 

Стана Димитрова Нинчева, 72-годишна 
 

1956 

Елена Стоин 

ЕС 15.25.04 

Забележка: при обявяването на записите на тази информаторка Елена Стоин казва: 
„Стана Нинчева ще изпълни няколко стари народни песни“. 

 
Ще добавим и две песни на Спасовден, които Елена Стоин също про-

пуска в книгата си, само ги споменава в доклада си от Комплексната експе-
диция35, но дешифрацията на едната от тях е цитирана от Райна Кацарова 
в студията ѓ от същата експедиция36.
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085 Играйте, пейте, девойки хоро на Спасовден  

с. Ново село, 
Видинско 

Информатор: 
 

Стана Димитрова Нинчева, 72-годишна 
 

1956 

Елена Стоин 

ЕС 15.22.01 

Забележка: при обявяването на записите на тази информаторка Елена Стоин казва: 
„Стана Нинчева ще изпълни няколко стари народни песни“. 

 

086 Ле Лилийо ле, Добро ле хоро на Спасовден 
(кога чакат кръсти) 

с. Ново село, 
Видинско 

Информатор: 
 

Стана Димитрова Нинчева, 72-годишна 
 

1956 

Елена Стоин 

ЕС 15.23.02 

Забележка: при обявяването на записите на тази информаторка Елена Стоин казва: 
„Стана Нинчева ще изпълни няколко стари народни песни“. 

 

Страници от теренната тетрадка, П 124Б/1265
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Една от представените песни на жътва в книгата е „Майно ле, юбава 
била е Мария“, като пример за песен с уводна мелодична фраза-рефрен, 
последвана от две малки мелодийни редици върху един стих (с. 180). Тази 
песен е цитирана така, както е записана от Павел Стефанов в Мокреш, 
Кулско, през 1927, и публикувана в „От Тимок до Вита“. Ето я, записана от 
Елена Стоин близо 30 години по-късно в с. Рабиша, Белоградчишко:

087 Майно ле, юбава била е Мария на жътва (около обяд) 

с. Рабиша, 
Белоградчишко 

Информатор: 
 

Тодора Рангелова Игнатова – 72-годишна 
 

1956 

Елена Стоин 

ЕС 14.40.02 

 

Втората песен, която сме избрали да покажем от записите на Елена 
Стоин, със сигурност е една от онези „много старинни и оригинални жъ-
тварски песни“, за които тя говори на с. 179. А третата е цитирана в края 
на раздела за тази музикалнофолклорна област – там, където се коментира 
двугласът в Белоградчишко (с. 204).

088 Карай, Доке, на край на карамо на жътва (по всяко 
време) 

с. Чупрене, 
Белоградчишко 

Информатори: 
 

Тодора Ангелова Гоцина – 51-годишна, родена в 
с. Търговище, Белоградчишко 
Сребра Петкова Тонина – 45-годишна, родена в с. 
Дълги дел, Монтанско  

1956 

Елена Стоин 

ЕС 14.26.05 
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От малкото записани от Елена Стоин песни на седянка от тази експе-
диция сме подбрали една припявка. За голяма част от останалите фолкло-
ристката отбелязва „градска“ и коментира в книгата си тази функционална 
група отново през сборника „От Тимок до Вита“, като на припевките об-
ръща специално внимание. Втората седенкарска песен, която включваме, е 
от терен на Тодор Тодоров през 1965.

089 Пладне дойде на жътва  

с. Стакевци, 
Белоградчишко 

Информатори: 
 

Яника Тодорова Цулева – 52-годишна, върти 
Цвета Иванова Ороленкина – 47-годишна, влачи 
Елена Рангелова Качановска – 60-годишна, влачи 1956 

Елена Стоин 

ЕС 12.29.19 

 

090 Месечинка заоди, заоди на седянка 
(припявка) 

с. Чупрене, 
Белоградчишко 

Информатори: 
 

Тодора Ангелова Гоцина – 51-годишна, родена в 
с. Търговище, Белоградчишко 
Сребра Петкова Тонина – 45-годишна, родена в с. 
Дълги дел, Монтанско  
 

1956 

Елена Стоин 

ЕС 14.28.07 

 

091 Петлите пеят на съминяло на седянка (на първата 
седянка след жътвата) 

с. Цар Петрово, 
Видинско 

Информатор: 
 

Йонка Димитрова Велкова – 56-годишна  
 

1965 

Тодор Тодоров 

ТТ 271.49.49(27) 
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Песните към обреди от индивидуалния жизнен цикъл в подборката 
са три. Първата е записана отново от Тодор Тодоров през 1965 г. от доста 
възрастна информаторка. Другите две са от лентите на Елена Стоин.

093 Тръгнала Лада за вода на сватба (в събота у 
момчето, когато вият 
оруглицата 

с. Чупрене, 
Белоградчишко 

Информатори: 
 

Тодора Ангелова Гоцина – 51-годишна, родена в 
с. Търговище, Белоградчишко 
Сребра Петкова Тонина – 45-годишна, родена в с. 
Дълги дел, Монтанско  
 

1956 

Елена Стоин 

ЕС 14.22.01 

 
Третата песен е изрично подчертана от Елена Стоин в доклада ѓ от експе-

дицията – първо, тя отбелязва, че всички други записани от нея песни на този 
терен присъстват в множество варианти в „От Тимок до Вита“ с изключение 
на „Нади цръкву облачина“. „За нас тази песен е ценна, защото в Северозапад-
на България хороводните песни са рядкост37. А и хубава е тази малка песен с 
проста и ясна мелодия...“38. Очевидно дълбоко впечатление е оставила у Елена 
Стоин, защото 60 години по-късно в последното си интервю на въпроса „Има 
ли музика, която обичате най-много, от кой район на България?“ фолклорист-
ката отговаря, че е запомнила много песни от Родопите, от Странджа, от Доб-
руджа, но единствената песен, която назовава конкретно, е именно тази39:

092 През Дунав плива гемия на сватба 

с. Грамада, 
Видинско 

Информатор: 
 

Цанка Начова Нейкова – 80-годишна 
 
 
 
 

1965 

Тодор Тодоров 

ТТ 272.37.37(10) 
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094 Нади цръкву облачина на сватба (хоро 
вкъщи) 

с. Чупрене, 
Белоградчишко 

Информатори: 
 

Тодора Ангелова Гоцина – 51-годишна, родена в с. 
Търговище, Белоградчишко 
Сребра Петкова Тонина – 45-годишна, родена в с. 
Дълги дел, Монтанско  
 
 

1956 

Елена Стоин 

ЕС 14.23.02 

Забележка: записът е с игра. 

 

Страницата от теренната тетрадка от Комплексната експедиция 
в Северозападна България с текста на „Нади цръкву облачина“ 

с поставен от Елена Стоин разделител. П 124Б/1259
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В представянето на музиката от терена в Северозападна България не 
бихме могли да пропуснем документираните инструментални хора. В кни-
гата си Елена Стоин говори за тях като за записани и изследвани от Райна 
Кацарова (с. 196 – 198). И в доклада от експедицията, и в монография-
та като „най-разпространен и представителен“ за областта Елена Стоин 
изтъква дудука, след него кавала, окарината, гайдата. В записите ѓ обаче 
присъстват далеч не само те.

096 Ситна старечка  

с. Стакевци, 
Белоградчишко 

Информатор: 
 

Велко Николов Кърничов – 40-годишен, 
окарина 
 
 

1956 

Елена Стоин 

ЕС 14.32.01 

 

095 Дадена Дафинка годена не е отбелязана 

с. Чипровци, 
Монтанско 

Информатор: 
 

Надка Иванова Маркова – 33-годишна  
 
 1956 

Елена Стоин 

ЕС 14.10.01 

Забележка: в теренните материали функцията не е отбелязана, но в доклада си от 
комплексната научна експедиция Елена Стоин споменава, че двете песни, записани от 
тази информаторка, са на трапеза. 

 

За трапезните песни Елена Стоин (също както и за седенкарските) 
отбелязва голямото навлизане на градски репертоар и интонации, но за-
писаната от нея в Чипровци „Дадена Дафинка годена“ до голяма степен 
съответства на характеристиките, които тя извежда предимно въз основа 
на песните „От Тимок до Вита“: „Мелодичното изграждане на разказва-
телния вид песни има известно установено очертание: предшествана от 
мелодично встъпление, мелодията обикновено започва от горните тонове 
на звукореда, до края на втората мелодийна редица слиза до тоника, под-
тоничен тон или друг предцезурен тон, а в последната редица тя отново се 
въззема нагоре и после се насочва към финал“ (с. 193).
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097 Трокорка  

с. Стакевци, 
Белоградчишко 

Информатор: 
 

Никола Иванов Велин, кларинет 
 
 1956 

Елена Стоин 

ЕС 14.34.01 

 

098 Дайчово хоро  

с. Кирeево, 
Кулско 

Информатор: 
 

Тошко Бойчев Целов – 33-годишен, двуставен 
дудук 
 
 

1956 

Елена Стоин 

ЕС 15.01.01 

 

099 Бъчванка нáлево  

с. Бойница, 
Кулско 

Информатор: 
 

Митър Николчов Жиков – 71-годишен, цигулка 
 
 1956 

Елена Стоин 

ЕС 15.11.03 

 

100 Шумадия – стари игри  

с. Градец, 
Видинско 

Информатор: 
 

Ванко Пеков Балев – 52-годишен, дудук 
 
 1956 

Елена Стоин 

ЕС 15.17.03 
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ИЗточНИ ДИАлЕктИ

РОДОПСКА ОБЛАСТ

Образците, които Елена Стоин цитира в раздела за Родопската област, 
са шест песни от теренната работа на Николай Кауфман от 1957 – 1960; 
три, записани от Тодор Тодоров през 1957, и най-вече примери от собстве-
ните ѓ командировки в Девинско през  ноември 1954 и февруари 1955 (част 
от тях са публикувани през 1970 в сборника „Народни песни от Родопския 
край“40). Участник в Родопската комплексна научна експедиция (първата 
от всички – тя се провежда в края на юли 1953) е бил само Иван Качулев, 
който в доклада си уточнява, че е записвал „слухово“41. Първите записи на 
магнетофонни ленти, с които разполагаме, са от 1954 и сред тях са тези от 
Родопските командировки на Елена Стоин. Всъщност това са най-ранните 
записи, които ще чуете на този диск.

Във „функционалния дял“ на раздела за музикалния фолклор на Ро-
допската област фолклористката подчертава голямото изобилие от песни 
на седянка („на меджо“), най-вече поради промяната във функционалност-
та на песните на хоро и двойната функционалност на немалко песни, които 
се пеят и на трапеза, и на седянка. Отбелязва и оскъдността на докумен-
тирани образци, свързани с календарни обреди, от което прави извода, че 
тези обреди са „занемарени“ (с. 213). 

Независимо от това такива записи в нейните ленти има, почти всички 
са с уточнена функция и това ни дава възможност да представим нашия 
подбор отново по все същия функционален принцип. Повечето песни оба-
че са показани като нотен текст във втория дял на изложението за тази 
област, който се отнася до аналитичните характеристики на музикалния 
стил.

Първата песен на хоро е дадена от Елена Стоин като илюстрация на 
най-характерния за Родопите „пентатоничен звукоред (...), при който голе-
мите (трихемитонни) интервали са между І и ІІ и ІV и V степен“ (с. 223).
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Нотната картина на „Момице, райковленчице“ в книгата онагледява 
честата употреба на низходяща малка терца (следствие от пентатоничната 
природа на родопските песни) и случаите, в които два поредни терцови 
хода в низходяща или възходяща посока „могат да образуват разложено 
тризвучие“ (с. 224 – 225).

101 Помоли, майчо, бубайка на хоро 

с. Стойките, 
Смолянско 

Информатор: 
 

Шина Стоева Глухова – 28-годишна 
 
 
 
 

 1954 

Елена Стоин 

ЕС 4.07.07 

 

102 Момице, райковленчице на хоро 

гр. Девин Информатор: 
 

Василка Дечева Герзилова – 33-годишна, родена в 
с. Стикъл, Смолянско 
 
 

1954 

Елена Стоин 

ЕС 2.27.06 

 

„Вчера си минах, мале ле“ е пример за друг характерен мелодичен ин-
тервал – става дума за често срещащите се възходящи и низходящи кварто-
ви скокове (с. 226). На с. 216 ритмичният профил на същата песен показва 
широкото приложение на осмосричен стих със структура 5+3, при което 
мелодийните редици са от по пет двувременни такта и петсричната и три-
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сричната става на стиха се профилират чрез сливане на тактови времена в 
обща трайност.

103 Вчера си минах, мале ле на хоро 

гр. Девин Информатор: 
 

Василка Дечева Герзилова – 33-годишна, родена в 
с. Стикъл, Смолянско 

1954 

Елена Стоин 

ЕС 2.10.10 

 
„Марушчице, гиздава девойко“ показва как, в отличие от разпростра-

нения в цялата страна принцип на постепенното низходящо движение след 
скок, в родопските песни често низходящото движение започва от седма, 
пета или четвърта степен на звукореда, на които се стъпва още в началото 
на мелодията (с. 228).

104 Марушчице, гиздава девойко на хоро 

гр. Девин Информатор: 
 

Василка Дечева Герзилова – 33-годишна, родена в 
с. Стикъл, Смолянско 
 
 

1954 

Елена Стоин 

ЕС 2.11.11 

 
„Севдице, пиле шарено“ е от малкото песни на байрам в лентите на 

Елена Стоин.

105 Севдице, пиле шарено на байрам 

гр. Девин Информатор: 
 

Фатма Зелфи Ибраимова – 36-годишна, родена в с. 
Беден, Девинско 
 
 

1954 

Елена Стоин 

ЕС 2.20.20 

 
Следващата песен е на Еньовден, една от малкото цитирани в разде-

ла, в който се разглеждат жанровите групи.
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Друга от тях е „Кадоно, млада нивесто“. За мелодиите на песните на 
жътва, Елена Стоин отбелязва, че не се отличават от тези на седянка или 
на трапеза, но отделя тази с думите: „Една песен можем да посочим като 
типична жътварска и по текст, и с неповторимата си мелодия. Тя се явява в 
няколко варианта...“ (с. 215).

106 Куя мума велика, честита на Еньовден (опитват 
си късмекя) 

с. Широка лъка, 
Смолянско 

Информатор: 
 

Мария Василова Пелтекова – 51-годишна, родена 
в с. Гела, Смолянско 
 
 

1955 

Елена Стоин 

ЕС 5.31.05 

 

107 Кадоно, млада нивесто на жотва 

гр. Девин Информатор: 
 

Йордана Васил Бояджиева – 38-годишна, родена в 
с. Гела, Смолянско 
 
 

1954 

Елена Стоин 

ЕС 3.09.09 

 

Ще си позволим да включим тук и една песен с неуточнена функция, 
в която чуваме „интересното и утвърдено съчетание от 9/8 и 5/8 в следния 
ред:“ (с. 222).

108 Айше се връща от байреман не е отбелязана 

гр. Девин Информатор: 
 

Христо Атанасов Хаджикостов – 45-годишен, роден 
в с. Райково, Смолянско 
 
 

1954 

Елена Стоин 

ЕС 3.16.16 
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Песента на седянка „На мене ли си, Русо, сордна и гневна“ е приведе-
на в дяла за метроритмиката като една от песните, записани в 5/4 (с. 220).

109 На мене ли си, Русо, сордна и гневна на меджия, на седянка 

с. Широка лъка, 
Смолянско 

Информатор: 
 

Георги Костадинов Дурев – 60-годишен 
 
 
 
 

1955 

Елена Стоин 

ЕС 4.38.11 

 

Данни за информатора в теренната тетрадка. П 123А/ 1224
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„Торнало ми е, торнало“ трябва да покаже отново отклонение от прин-
ципа за низходящо запълване на скок и е дадено като пример за дълго за-
държане на мелодията във високия регистър (с. 227). При слушането на 
тази песен обаче е по-добре да се забрави за какво е пример тя. Същото мо-
жем да кажем и за следващата „Вий чули ли сте, не ли сте“ (за да се запази 
впечатлението, добре е да се чуе без да се анализира например директното 
встъпване на септимов тон, нито пък впечатляващите две низходящи по-
редни кварти).

110 Торнало ми е, торнало на мижо (на предене) 

гр. Девин Информатор: 
 

Йордана Васил Бояджиева – 38-годишна, родена в 
с. Гела, Смолянско 
 
 

1954 

Елена Стоин 

ЕС 2.16.16 

 

111 Вий чули ли сте, не ли сте на мижо 

с. Стойките, 
Девинско 

Информатор: 
 

Маруда Славова Сиракова – 31-годишна, родена в 
с. Гела, Смолянско 
 
 
 
 

1954 

Елена Стоин 

ЕС 3.39.12 
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Част от лист с дешифрации на песните 
от Родопската командировка, П 123А / 1237

„Излези, Лютве, погледни“ също не е цитирана в монографията на 
Елена Стоин, но този запис съответства изцяло на описаното от нея на с. 
229 пеене със съпровод на гайда. Добавяме я тук с желанието да се добли-
жим повече до звуковата атмосфера на попрелката.

112 Излези, Лютве, погледни на попрелка 

с. Триград, 
Девинско 

Информатор: 
 

Никола Пишманов – 70-годишен 
Юсеин Салифов – 46-годишен 
Тодор Стоянов Башов – 58-годишен, гайда 
 
 

1955 

Елена Стоин 

ЕС 7.19.19 

Забележка: функцията е отбелязана в теренните тетрадки при изпяването на 
същата песен от друг информатор. 

 

От песните на сватба фолклористката представя дешифрация на „Ела 
се свива, провива“ като свидетелство за оригиналността на родопските 
сватбени песни. „Дори известната в цяла България „Ела се вие, превива“, 
която се явява в много близки поетични варианти, в Родопите се пее на 
съвсем различна от познатата мелодия, еднаква в различни села незави-
симо от религиозната им принадлежност“ (с. 214). Песента е цитирана по 
дешифрация на Николай Кауфман, който я е записал през 1960 в Забърдо, 
Асеновградско. В магнетофонните ленти на Елена Стоин тя присъства, из-
пята от Апостол Кисьов. 
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Елена Стоин не дава пример за песен на трапеза, споменава само 
сходството на тази функционална група със седенкарските, както и твърде 
многото случаи на песни, които се пеят и на седянка, и на трапеза. Все пак 
добавяме тук една песен на мохабет.

113 Ела се свива, провива сватбенска (булката се 
разделя с родителите 
си) 

гр. Девин Информатор: 
 

Апостол Николов Кисьов – 30-годишен, роден в с. 
Стойките, Девинско 
 
 
 

1954 

Елена Стоин 

ЕС 3.06.06 

 

114 Защо вичеряш, Йено мари на мохабет 

с. Стойките, 
Девинско 

Информатор: 
 

Марина Николова Коленджикова – 44-годишна 
 
 
 
 

1954 

Елена Стоин 

ЕС 3.35.08 

 
В раздела за инструментите и инструменталните мелодии в Родопите 

Елена Стоин подчертава важността на голямата („каба“) гайда и тясната 
връзка на свиренето с песента. За финал на представянето на теренната 
работа на Елена Стоин в тази музикалнофолклорна област сме избрали 
запис на „Петру Петрувлянко“, изсвирена от 81-годишния тогава гайдар 
Атанас Джижов. 
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ДВУГЛАСНО ПЕЕНЕ В СЕЛО НЕДЕЛИНО

Елена Стоин го извежда като отделен, макар и малък раздел в големия 
дял за музикалния фолклор на Родопската област. Тук отново личното ѓ 
позоваване и като характеристика на този двуглас, и като нотен пример е 
към Николай Кауфман – фолклорист, за когото регионалните особености 
на българския двуглас е една от големите изследователски теми.

Ето как звучи единствената цитирана като илюстрация за движението 
на втория глас и изобщо за профила на изграждането на двугласа песен в 
монографията на Елена Стоин (с. 230).

115 „Петру, Петрувлянко“ на хоро 

с. Широка лъка, 
Смолянско 

Информатор: 
 

Атанас Джижов – 81-годишен, гайда 
 
 
 

1955 

Елена Стоин 

ЕС 5.42.16 

 

116 Моно либе други ходи не е уточнена 

с. Неделино, 
Маданско 

Информатори: 
 

Расима Исеинова Хаджиибрямова – 12-
годишна 
Емине Османова Джелибанова – 12-годишна 
 
 
 

1957 

Николай Кауфман 

НК 144.01.01 

 

Добавяме след нея и още един от многобройните записи на Николай 
Кауфман в този район.
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ТРАКИЯ

В раздела за Тракия Елена Стоин подробно, изчерпателно и с множе-
ство нотни примери представя особеностите на различните функционални 
цикли, също така разгърнат е и дялът за музикалноаналитичните характе-
ристики на музикалния фолклор в този регион. 

Теренните записи от тази област в архива на Института за изследване 
на изкуствата са огромно количество. В книгата си Елена Стоин се позовава 
най-вече на песни, нотирани от Васил Стоин през 30-те години на ХХ век, 
и на своята собствена събираческа работа. В Тракия тя записва през яну-
ари – март 1966 (в Старозагорско, Сливенско и Новозагорско), през 1967 
(в Карнобатско) и през януари-февруари 1969 (в Новозагорско). С други 
думи – теренът ѓ тук е в доста по-късен период спрямо записите, които 
преобладаваха досега в диска. Немалко образци са записани от възрастни 
информатори, значително са намалели записите на пеещи групи и изобщо 
липват записи с игра. В желанието си не само да представим теренната 
работа на Елена Стоин, но и да дадем възможност за съпоставка на състоя-
нията на фолклорния терен през различните десетилетия (и същевременно 
да допълним звука от различните региони на тази твърде обширна област), 
тук сме добавили и няколко записа на Тодор Тодоров, правени през 1957 
в Карнобатско. Включени са и два записа на Иван Качулев от Сливенско, 
март 1966. В подреждането на примерите ще следваме отново реда, приет 
като общ принцип за диска. 

Първата от песните на хоро, които ще представим, е цитирана от Еле-
на Стоин в музикалноаналитичния раздел и е пример за хороводна песен 
с осмосричен стих 3+5, като третата и осмата сричка носят удължената 
ритмична стойност (с. 274).

117 Дем Демке ле, мале ле, моя майчице на байрамско хоро 

с. Неделино, 
Маданско 

Информатори: 
 

Расима Исеинова Хаджиибрямова – 12-
годишна 
Емине Османова Джелибанова – 12-годишна 
 
 
 

1957 

Николай Кауфман 

НК 144.02.02 

Забележка: уточнение на информаторите – „на два чифта“. Момичетата от втория 
чифт не са описани в теренната тетрадка. 
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„Харманлиско, гидиско“ е публикувана като нотен текст на с. 278 и е 
пример за четириредична хороводна песен – според Елена Стоин този вид 
хороводни песни „са от по-късно време и може би повлияни от инстру-
менталното им изпълнение“.

118 Зъсвиря свирка писана на хоро 

с. Бинкос, 
Сливенско 

Информатор: 
 

Пена Колюва Петкова – 82-годишна 
 
 
 
 

1966 

Елена Стоин 

ЕС 139.30.32 

 

119 Харманлиско, гидиско  на хоро 

с. Змейово, 
Старозагорско 

Информатор: 
 

Злата Иванова Станчева – 45-годишна 
 
 
 
 

1966 

Елена Стоин 

ЕС 134.26.12 

 

Третата песен на хоро е от лентите на Тодор Тодоров, записана е девет 
години преди теренната работа на Елена Стоин, пеят две групи антифонно.

120 Бре, де се й чуло, видяло на хоро 

с. Черково, 
Карнобатско 

Информатори: 
 

Станка Петкова Генова – 31-годишна 
Пена Нанева Шабанова, родена в с. Крушово, 
Карнобатско 
Станка Тодорова Минчева – 32-годишна, родена 
в с. Аспарухово, Карнобатско 
Иванка Георгиева Михайлова – 47-годишна 

1957 

Тодор Тодоров 

ТТ 28.41.237 
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Коледарската песен „Дане ле, зажени се“ е цитирана на с. 244 като 
пример за наличие на кратък и на дълъг припев в една песен: „Малък при-
пев предхожда двата полустиха, като се образува шесттактова мелодийна 
редица, следвана от припев със същата структура“.

121 Дане ле, зажени се, брайне ле, Янко юнака коледарска (където 
има мома) 

с. Питово, 
Новозагорско 

Информатор: 
 

Иван Колев Йорданов – 47-годишен 
 
 
 
 

1969 

Елена Стоин 

ЕС 189.65.23 

 

Включваме и един от по-ранните записи на Тодор Тодоров, отново за 
да покажем звук на групово антифонно пеене. „Идат, пият двама братя“ 
може да бъде пример и за кратки припеви, които се явяват на няколко места 
в рамките на една строфа.

122 Идат, пият двама братя коледарска (на двама 
братя) 

с. Подвис, 
Карнобатско 

Информатори: 
 

Тодор Йорданов Русев – 18-годишен 
Михаил Ангелов Дойчев – 18-годишен 
Моско Дянков Москов – 23-годишен 
Ганю Иванов Пачинов – 26-годишен 

1957 

Тодор Тодоров 

ТТ 25.04.35 

 
Следващият по календарния ред функционален цикъл, подробно раз-

гледан от Елена Стоин, са песните на буенек (на буенец, на Лазар – игрите 
през Великите пости) и лазарските (на самия Лазаровден), които тя обе-
динява поради сходните им характеристики. „Разбуля са Вида“ е пример за 
най-често срещания в тези песни шестосричен стих, съчетан с четири- или 
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петтактова мелодийна редица. „Върбо льо, върбочинке льо“ пък илюстри-
ра песните с осмосричен стих, които „обикновено имат двуредична стро-
фа, съставена от две петтактови мелодийни редици“ (с. 250).

123 Разбуля са Вида на буенек 

с. Биково, 
Новозагорско 

Информатор: 
 

Момка Стоянова Димова – 55-годишна 
 
 
 
 

1969 

Елена Стоин 

ЕС 189.21.21 

 

124 Върбо льо, върбочинке льо на буенек (през Велики 
пости) 

с. Биково, 
Новозагорско 

Информатор: 
 

Момка Стоянова Димова – 55-годишна 
 
 
 
 

1969 

Елена Стоин 

ЕС 189.11.11 

 
Следващата песен е цитирана на с. 276 и показва съчетанието на прост 

петосричен стих с три двувременни такта с четвъртини в първия такт и по-
ловина нота във втория. В книгата е приложена дешифрация на запис на 
Елена Стоин от Сигмен, Карнобатско, тук прилагаме запис на същата пе-
сен, документирана девет години по-рано от Тодор Тодоров в с. Подвис.

125 Провръкнали са дор два гълъба лазарска 

с. Подвис, 
Карнобатско 

Информатор: 
 

Станка Колева Жекова – 18-годишна 
 
 
 
 

1957 

Тодор Тодоров 

ТТ 25.11.69 
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В раздела за тази музикалнофолклорна област Елена Стоин не комен-
тира песните на Великден и на Гергьовден, но ще предложим една гер-
гьовденска от нейните ленти.

126 Залюляла съ Юрданка на Гергьовден (на 
люлката) 

с. Червенаково, 
Новозагорско 

Информатор: 
 

Марина Гьоргьова Шопова – 51-годишна, родена в 
Старо село, Новозагорско 
 
 
 

1966 

Елена Стоин 

ЕС 139.11.11 

 
За песните на пеперуда Елена Стоин пише: „Те се роят в множество 

варианти около един основен мотив – поетичен и музикален“ и цитира 
дешифрацията на следващата песен (с. 253).

127 Пиперуда лята, лята и прулята на пеперуда  

с. Бинкос, 
Сливенско 

Информатор: 
 

Пена Колюва Петкова – 82-годишна 
 
 
 

1966 

Елена Стоин 

ЕС 139.46.11 

 
За песните на Еньовден фолклористката препраща към раздела за 

Странджа. 
В обширния дял за тракийските песни на жътва първият нотен при-

мер е на „Вечер си мумата либето продава“: „Старите жътварски песни 
имат малък тонов обем, мелодията се изгражда от секундови ходове, ритъ-
мът е еднообразен, с по-продължителни предцезурни тонове“ (с. 258).
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„Слънчице, мило мамино“ илюстрира как при по-разгърнатите стари 
жътварски мелодии метричните части на стиха се профилират с продължи-
телен тон или орнамент, а понякога (както в тази песен) е орнаментирана и 
предпоследната сричка от първата мелодийна редица (с. 258 – 259).

129 Слънчице, мило мамино на жътва  

с. Змейово, 
Старозагорско 

Информатор: 
 

Злата Иванова Станчева – 45-годишна 
 
 1966 

Елена Стоин 

ЕС 134.38.24 

 

„Този ладян вятър“ е дадена на с. 261 като пример за тракийска жъ-
тварска припявка.

130 Този ладян вятър на жътва (припявка) 

с. Биково, 
Новозагорско 

Информатор: 
 

Момка Стоянова Димова – 55-годишна 
 
 1969 

Елена Стоин 

ЕС 189.52.10 

 

128 Вечер си мумата либето продава на връщане от нива  

с. Змейово, 
Старозагорско 

Информатор: 
 

Злата Колева Чукарева – 62-годишна 
 
 1966 

Елена Стоин 

ЕС 134.35.21 
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От песните, свързани с индивидуалния жизнен цикъл, сме подбрали 
три от различните моменти на сватбата. Първата е протоколна, не е цити-
рана от Елена Стоин, но би могла да бъде пример, да речем, за характер-
ните „мажорни и хроматични ладови основи“ на сватбените песни с често 
срещаното колебание между мажорен и хроматичен лад, с увеличената 
кварта между подтоничния тон и третата степен на лада и т.н. (с. 256).

131 Сиденки съ кладът на седянка 

с. Чинтулово, 
Сливенско 

Информатор: 
 

Иванка Енчева Колева – 50-годишна 
 
 1966 

Елена Стоин 

ЕС 140.37.16 

 

132 Куга йе мома при мама на сватба (на 
прибулване) 

с. Бинкос, 
Сливенско 

Информатор: 
 

Руса Василева Гайдарджиева – 65-годишна 
 
 1966 

Елена Стоин 

ЕС 140.02.02 

 Следващите две песни са свързани (въпреки че точното им време на 
изпълнение в сватбения обреден цикъл не е уточнено в теренните матери-
али, разбираме го от с. 257 на книгата) с веселието на сватбарската трапеза 
(„Как се чука чер пипер“) и със следсватбената „блага ракия“ („Ишалла, 
машалла, момина мале“).

133 Как се чука чер пипер на сватба  

с. Червенаково, 
Новозагорско 

Информатори: 
 

Марина Гьоргьова Шопова – 51-годишна, родена 
в с. Старо село, Новозагорско 
Марийка Стойкова Георгиева – 52-годишна 
 
 

1966 

Елена Стоин 

ЕС 139.06.06 

 

От цикъла на седянка сме включили тук една от песните при заклаж-
дане на седянката, записани от Елена Стоин (те и песните на пръскане на 
седянката, според нея, са определящи за това дали седенкарският песенен 
цикъл е пълен).
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От цитираните в книгата песни на трапеза тук сме включили две, 
записани от един и същ информатор. Първата е пример за обогатяването 
на мелодиите с „явяващи се понякога алтеровани тонове, а също и модула-
тивни преходи“ („Караджа дума Русанке“ – на с. 272).

134 Ишалла, машалла, момина мале на сватба  

с. Червенаково, 
Новозагорско 

Информатори: 
 

Марина Гьоргьова Шопова – 51-годишна, родена 
в с. Старо село, Новозагорско 
Марийка Стойкова Георгиева – 52-годишна 
 
 

1966 

Елена Стоин 

ЕС 139.07.07 

Забележка: според „Музикално-фолклорни диалекти в България“ се пее на блага ракия. 

 

135 Караджа дума Русанке на моабет  

с. Селиминово, Сливенско Информатор: 
 

Кръстинка Денева Добрева – 40-
годишна  
 
 

1966 

Елена Стоин 

ЕС 140.15.15 
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Втората песен е цитирана в раздела за орнаментиката така (с. 284): 
„Има песни, издържани с всички мелодични, ритмични и орнаментални 
подробности от началото до края. Орнаментирането често е свързано с 
възрастта на изпълнителя. В зависимост от това и нашите архивни мате-
риали имат неравностойна автентичност. Нерядко информаторите са хора 
на преклонна възраст, с малко гласови данни и ограничени изпълнителски 
възможности. Но има певци и певици, които умеят да орнаментират посто-
янно и само пауза или дълъг предцезурен тон маркират края на мелодий-
ните редици“ – тук идва нотният текст на „Станало я, де йе станало“. Този 
момент от книгата е забележителен, той показва вярата на музикалните 
фолклористи в това как дешифрацията, доброто привеждане на звука към 
нотен текст трябва да може да покаже и изпълнителското умение на ин-
форматора.

136 Станало я, де йе станало на моабет  

с. Селиминово, 
Сливенско 

Информатор: 
 

Кръстинка Денева Добрева – 40-годишна  
 
 1966 

Елена Стоин 

ЕС 140.16.16 

 

В раздела за Тракийската музикално-фолклорна област Елена Стоин 
за пръв път нарушава досегашния принцип на представяне на инструмен-
талните мелодии в отделен параграф на „музикалнотеоретичния дял“ и 
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извежда нотираната кукерска свирня при разглеждането на календарните 
празници. Ние обаче отново ще представим инструменталните мелодии в 
края на подборката за областта. Фолклористката отбелязва, че Кукерската 
е записана в Странджанския край и цитира по свой запис от Ахтопол (с. 
252). Тъй като не успяхме да открием този образец в нейните ленти, в ди-
ска сме включили запис на Иван Качулев от Синеморец.

137 Кукерско хоро   

с. Синеморец, 
Царевско 

Информатор: 
 

Райко Георгиев Каравидов – 30-годишен, гайда  
 
 1955 

Иван Качулев 

ИК 66.43.11 

 

В самия параграф за музикалните инструменти в Тракия Елена Стоин 
се позовава на овчарска свирня на кавал, записана от Петър Льондев през 
1969 в Хасковско. Примерът, който ние сме подбрали, е отново от лентите 
на Иван Качулев.
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СТРАНДЖА

В книгата на Елена Стоин Странджа е разгледана като подобласт на 
Тракия и поради това разделът за този регион е относително по-малък. 
Относително по-подробно е представянето на функционалните цикли (в 
сравнение с по-рано разгледаните в книгата подобласти или преходни об-
ласти), но тези от тях, чиито белези според нея съвпадат със съответните 
цикли от Тракийската област, са само споменати. 

Теренната работа, върху която тя опира този малък раздел, е правена в 
много ранен период. Комплексната научна експедиция в Странджа в нача-
лото на юни 1955 е първата, в която Елена Стоин участва42 заедно с Райна 
Кацарова и Иван Качулев. През април 1957 тя провежда още една теренна 
командировка там. Тези записи са изключително важни, затова и нашият 
подбор от нейните ленти не се ограничава само в представените в книгата, 
а се стреми да покаже образци от повече функции.

Песните на хоро в раздела за Странджа са коментирани най-вече по 
отношение на антифонното пеене и неговата странджанска особеност – 
застъпването на двете групи, при което в последния такт на песента може 
да се получи двуглас. Като пример за това на с. 298 тя дава именно песента 
„Донко ле, мари хубава“.

138 Чобанска   

с. Блатец, 
Сливенско 

Информатор: 
 

Петко Желев Петков – 43-годишен, роден в с. 
Глушник, Сливенско, кавал 
 
 

1966 

Иван Качулев 

ИК 58.05.05 

 

139 Донко ле, мари хубава  на хоро 

гр. Малко Търново Информатори: 
 

не са отбелязани 
 
 

1955 

Елена Стоин 

ЕС 10.62.02 

Забележка: в описа на лентата като информатори са посочени „група момичета“. 
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Следват две коледарски песни. Първата е записана от Елена Стоин, 
втората откриваме в лентата на Иван Качулев от Комплексната експедиция 
и на с. 293 в книгата на Елена Стоин като пример за коледно хоро.

140 Стани, стани, станинине коледарска (пред 
къщата) 

с. Индже войвода, 
Малкотърновско 

Информатор: 
 

Жельо Николов Попов – 42-годишен 
 

1955 

Елена Стоин 

ЕС 10.41.03 

 

141 Развило се едно хоро коледно хоро 

с. Росен, Бургаско Информатор: 
 

Стоян Гьоргякев Стоянов – 46-годишен 
 1955 

Иван Качулев 

ИК 66.04.04 

Забележка: теренна бележка – „На Коледа покрай коледуването играят коледни хора 
със специални песни“. 
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Ако следваме календарния ред, то следващата функционална група, 
която Елена Стоин обстойно разглежда в книгата си, са песните на филек. 
Първите две, които цитира – „Лилянка седи в градинка“ и „Ойне, Дойне, 
червена ягодо“, – са дадени на с. 290 като илюстрация за явяващия се само 
в този жанр странджански песни 8/8 (в разновидностите 3+2+3 и 2+3+3). 
„Марийка са я искали“ показва интересното съчетание между втория вид 
8/8 и 11/16 (2+2+3+2+2). 

Дешифрацията на първата песен е дадена в книгата по изпяване от 
същата информаторка при експедицията през 1955, тук прилагаме записа, 
направен от Елена Стоин през 1957.

142 Лилянка седи в градинка на филек 

с. Резово, 
Царевско 

Информатор: 
 

Жорка Костова Кренчева – 30-годишна 
 

1957 

Елена Стоин 

ЕС 34-1.17.07 

Забележка: в доклада на Райна Кацарова от Комплексната експедиция песента е 
дадена като свързана с играта „на мост“ или „на провиране“43. 
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Страница от теренния бележник от командировката през 1957 година – 
П 124А/1241
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Следващите две песни, които сме избрали (продължавайки да следва-
ме календарния ред), не са цитирани в книгата. Първата от тях е хоро на 
Великден. 

143 Ойне, Дойне, червена ягодо на филек 

гр. Царево  Информатор: 
 

баба Злата Янева Георгиева – 68-годишна, родена 
в с. Велика, Малкотърновско 
 

1955 

Иван Качулев 

ИК 66.11.11. 

 

144 Марийка са я искали на филек 

гр. Ахтопол Информатор: 
 

Евтим Поптодоров – 62-годишен, роден в с. 
Камила, Малкотърновско 

1955 

Иван Качулев 

ИК 66.48.16 

 

145 Лелен, бела Дойке не е отбелязана 

с. Желязково, Грудовско Информатори: 
 

не са уточнени 

1955 

Елена Стоин 

ЕС 13.29.11 

Забележка: в теренната тетрадка на Елена Стоин функцията на тази песен не е 
уточнена, но я откриваме в документите от работата на Васил Стоин в същото 
село през 1937 – „Великденско хоро“44.  
Записът е с игра. 
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Втората е също хоро, което се играе на Св.св. Костантин и Елена. Този 
запис е важен и заради информаторката – от Урга Едрева е записвал Васил 
Стоин и в професионалната биография на Елена баба Урга с „нейните“ 
песни присъства отрано: „Когато бях абитуриентка, точно тогава намери 
(баща ѓ Васил Стоин, Г.Н.) за уместно да ми даде да преписвам едни песни, 
събрани от него в Малко Търново. И аз започнах да ги преписвам (те бяха 
от баба Урга Пешева, която ние по-късно пак срещнахме в Граматиково45 и 
в Странджанската експедиция. Бях ѓ запомнила името...“46.

146 Ни е свети Кустадин и света Елена не е отбелязана 

гр. Малко Търново Информатор: 
 

Урга (Олга) Пешева Едрева – 75-годишна 

1955 

Елена Стоин 

ЕС 10.53.03. 

Забележка: в теренните материали на Елена Стоин инципитът на песента е изписан 
три пъти по три различни начина – 1) Милье свети Кустадин...; 2) Ми йе свети 
Кустадин ...; 3) Ни е свети ... (в описа на лентата).  
Теренна бележка – „На аязмото Св. Костадин и Св. Елена. Песен от Стоилово“. 
Според  текста на Райна Кацарова от Странджанската експедиция това е едно от 
хората, „така наречените „костадински“, които се играят по празника на св. 
Константин и Елена“. Специално за хорото на тази песен (която при нея е „Милият 
свети Костадин“) е отбелязано, че е „играно в Малко Търново и близки села на 
„язмата“ със съпровод на гайда“47. 
Записът е с игра. 

 
От обещаните още в раздела за Тракия песни на Еньовден в книгата 

са цитирани две. Първата – „Мари Марино, света Марино“ – е изтъкната 
като мелодия, на която се пеят няколко различни текста „на път из селото 
и през полето“, докато „Ой, Стойко, Стойко“ е песента на хорото, което се 
играе (с. 292). Нотният текст на „Мари Марино“ в книгата е дешифрация 
на запис на тази песен в Долно Ябълково, тук сме избрали друго изпяване 
на същата песен.

147 Мари Марино, света Марино на Йеньовдень (из 
път) 

с. Факия, 
Малкотърновско 

Информатори: 
 

Дина Димитрова Даракчиева  
Гина Парашкевова Димитрова – 21-годишна 
Станка Димитрова Комитова – 18-годишна 
Станка Иванова Бъснарова – 17-годишна 
Милка Гюрова Комарова – 17-годишна 

1955 

Елена Стоин 

ЕС 10.72.05 
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Страница от теренна тетрадка от Комплексната научна експедиция 
в Странджа през 1955 година, П 124Б/1256

148 Ой, Стойко, Стойко, Стойко вдовецо на Йеньовдень 
(играят хоро на три 
места) 

с. Факия, 
Малкотърновско 

Информатори: 
 

Дина Димитрова Даракчиева  
Гина Парашкевова Димитрова – 21-годишна 
Станка Димитрова Комитова – 18-годишна 
Станка Иванова Бъснарова – 17-годишна 
Милка Гюрова Комарова – 17-годишна 

1955 

Елена Стоин 

ЕС 10.71.04 
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Първата от трите странджански песни на жътва в нашия диск сме 
избрали заради следното изречение на Елена Стоин: „Интересно е, че в 
странджанските жътварски песни се срещат провиквания на октава и сеп-
тима, на кварта и квинта над тониката – явление, характерно особено за 
западните райони на страната“ (с. 294). Тук като нотен пример тя цитира 
песен, записана от Васил Стоин в Малко Търново през 1926 г. В записите 
(нейните и на Иван Качулев) от 1955 и 1957 година има само една такава 
песен, изпята от доста възрастен информатор:

149 Прочула се йе Йеринка на жътва 

гр. Царево Информатор: 
 

дядо Ненчо Николов Кротков – 86-годишен, 
роден в Малко Търново 

1955 

Иван Качулев 

ИК 66.19.19 

 
„Сестро Нанко, Нанко“ е дадена като пример за оригинална стран-

джанска жътварска песен – те, според нея, са изградени предимно „от 
постèпенни мелодични ходове, като започват от тониката или подтонич-
ния тон и образуват вълнообразна мелодична линия“ (с. 295). Тук имаме 
щастието да чуем и характерното за тях антифонно пеене на двете жени 
(„като по-възрастните изпълнителки се застъпват върху последния тон на 
мелодията“). Отново избраният запис е различен от този, по който е пра-
вена дешифрацията.

150 Сестро Нанко, Нанко на жътва 

гр. Малко 
Търново 

Информатори: 
 

Петкана Георгиева Панайотова – 40-годишна 
Нана Гьоргюва Забирова – 49-годишна 

1955 

Елена Стоин 

ЕС 10.65.02 
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„Женала е Дулбер Неда“ пък е пример за достигане на най-високия 
тон на мелодията чрез квартов или квинтов скок, след което „с орнаменти 
и по-продължително застояване на четвърта и трета степен се достига до 
подтоничния тон и тониката“ (с. 296).

151 Женала е дулбер Неда на жътва 

гр. Ахтопол Информатор: 
 

Деспина Грозева Стамова – 33-годишна, родена в 
с. Бродилово, Царевско 

1955 

Иван Качулев 

ИК 66.59.27 

 
Следващата песен в нашия диск е с двойна функция – на жътва и на 

седянка. Цитирана е от Елена Стоин не при разглеждането на жанровите 
групи, а в дяла за орнаментиката в Странджа като пример за „бавни, ши-
роко разпети мелодии, при които почти всяка сричка от текста е орнамен-
тирана“ (с. 302).

152 Златко ле, златна ябълко на жътва, на седянка 

с. Росен, Бургаско Информатор: 
 

Дойка Георгиева Атанасова – 21-годишна 

1955 

Иван Качулев 

ИК 66.06.06 

Забележка: теренна бележка в тетрадката на Елена Стоин – „Пентатонично 
заключение. Като родопска“. 
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Подбраните тук песни на сватба са протоколни (по Николай Кау-
фман). Мелодията на втората от тях е цитирана от Елена Стоин на с. 294 с 
друг текст („Извидайте девойчица“) и с подчертаване на старинността на 
песните, „изградени чрез опяване на един основен тон с възходяща и низ-
ходяща голяма секунда и чести отклонения до възходяща кварта с характер 
на провикване“ (с. 293).

153 Вей се, не вей се, ти бял кавадьо на сватба (на 
меденик) 

с. Факия, 
Малкотърновско 

Информатори: 
 

не са уточнени 

1955 

Елена Стоин 

ЕС 10.75.01 

Забележка: в теренните материали е отбелязано „група момичета“. Най-вероятно 
става дума за Дина Димитрова Даракчиева, Гина Парашкевова Димитрова – 21-
годишна, Станка Димитрова Комитова – 18-годишна, Станка Иванова Бъснарова – 
17-годишна и Милка Гюрова Комарова – 17-годишна. 

 

154 Тръгнали са момковата роднина на сватба (на път за 
кръстника и за момата) 

с. Граматиково, 
Малкотърновско 

Информатори: 
 

Дина Стоянова Кибарова – 58-годишна 
Яна Костадинова Калоянова 

1955 

Елена Стоин 

ЕС 10.24.23(6) 

 

От функционалната група на трапеза Елена Стоин е дала като приме-
ри две песни. „Думат ми, мале, хората“ е цитирана като пример за по-рядко 
срещащите се в диалекта песни в „епически песенен стил – една мелодий-
на редица да се повтаря няколко пъти с поредни стихове“ (за разлика от 
преобладаващите триредични трапезни песни в Странджа, с. 297).
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„Похвали се йелтън Манда“ е нотният пример за това, което по-късно 
(или пък може би и от преди написването на книгата) е назовавано „стран-
джанско вибрато“, макар че Елена Стоин не го нарича така. В нейните 
думи това е „един много характерен орнаментален похват в Странджа... 
разбиването на продължителни ритмични стойности в трилероподобни 
орнаменти, съчетани понякога с форми на групето, синкопи и др.“ (с. 302 
– 303). Чухме го и по-рано в диска в жътварските песни.

155 Думат ми, мале, хората на трапеза 

гр. Царево Информатор: 
 

Марула Желева Янева – 30-годишна 

1955 

Иван Качулев 

ИК 66.17.17 

 

156 Похвали се ялтън Манда на собат 

гр. Ахтопол Информатор: 
 

Деспина Грозева Стамова – 33-годишна, родена в 
с. Бродилово, Царевско 

1955 

Иван Качулев 

ИК 66.56.24 
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В параграфа за инструментите и инструменталните мелодии в Стран-
джа Елена Стоин цитира единствено Панагирската нестинарска свирня (на 
с. 303 – 304), записана заедно с още две нестинарски и три други свирни от 
самата нея в Българи през 1955. За нестинарството в книгата тя говори „в 
трето лице“, не споменава да е присъствала лично. Факт е обаче, че според 
материалите на останалите участници в Странджанската експедиция те са 
били в с. Българи точно в деня на св.св. Константин и Елена и това е било 
целенасочено48. Откриваме доказателство за присъствието ѓ в теренната 
тетрадка към тази лента.

Страница от теренна тетрадка от Комплексната научна експедиция 
през 1955 година, П 124Б/1250

Записите на нестинарските свирни в лентата на Елена Стоин обаче не 
са от самия обред49.

157 Панагирската нестинарска свирня 
(из пътя от конака до 
аязмото) 

с. Българи, 
Царевско 

Информатори: 
 

Атанас Стоянов Фицин 
Стано Петров Станов 
(гайда и тъпан) 1955 

Елена Стоин 

ЕС 10.01.01 
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Дешифрация на запис от Комплексната експедиция в Странджа 
през 1955 година, П 124Б/1250

158 Нестинарската нестинарска свирня 
(при играта в огъня) 

с. Българи, 
Царевско 

Информатори: 
 

Атанас Стоянов Фицин 
Стано Петров Станов 
(гайда и тъпан) 1955 

Елена Стоин 

ЕС 10.04.04 

 

СРЕДНОГОРИЕ

Разглеждането на музикалнофолклорния стил на Средногорието е ос-
новано изцяло върху записи на Елена Стоин от командировки в този ре-
гион през февруари 1961 и март 1962. Първоначалният вариант на текста 
е студията „Народните песни в Средногорието (Същинска Средна гора)“, 
публикувана през 196450. В монографията този раздел е значително по-
кратък и от студията, и от разделите за останалите музикалнофолклорни 
диалекти. 

Все пак, съдейки по записите, като цяло теренът е бил силен и бла-
годатен и е дал на Елена Стоин възможността да представи сравнително 
подробно някои от функционалните цикли, макар че не за всички дава кон-
кретни примери с песни, а и не всички са добре представени в лентите ѓ 
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(почти липсват, например, коледарски и лазарски песни). Тук ще се пос-
тараем да покажем както записи, цитирани в „Музикално-фолклорни диа-
лекти“ и в по-ранната студия, така и други интересни образци от нейните 
ленти.  И тъй като и в двете си публикации фолклористката постоянно пра-
ви сравнение между западната и източната част на областта, ще следваме 
този принцип и ние, когато имаме възможност за това.

Една от теренните тетрадки от 
командировката в Средногорието 
през 1962 година

Първата песен на хоро не е цитирана нито в книгата, нито в студията, 
но би могла да илюстрира популярността на 11/16 с трети удължен дял в 
югоизточните райони на Централното Средногорие поради близостта му с 
Пазарджишко и Ихтиманско (с. 307).

159 Мома Еленко, Еленко на оро по харман 

с. Долно Левски, 
Панагюрско 

Информатори: 
 

Гина Иванова Колчакова – 40-годишна 
Йордана Димитрова Тодоринова – 42-годишна 

1962 

Елена Стоин 

ЕС 89.21.21 

Забележка: за предишната песен в лентата за записани тези две информаторки. 
Вероятно Елена Стоин е пропуснала да отбележи връщането на предишните четири 
жени, изписани в теренните материали така: Гина Иванова Колчакова – 40-годишна, 
І група; Йордана Димитрова Тодоринова – 42-годишна, І група; Гроздена Георгиева 
Чолакова – 42-годишна ІІ група; Мария Атанасова Терзиева – 43-годишна, ІІ група.  
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Следващата песен е представена в книгата така: „В с. Попинци, Па-
нагюрско, играят едно хоро, наречено според началните думи на песента 
„Прала Начка“, което в селото се сочи за оригинална местна проява“ (с. 
306 – 307).

160 Прала Начка на реката, джанъм на хоро (сплетено хоро) 

с. Попинци, 
Панагюрско 

Информатори: 
 

Атанаска Петрова Плачкова – 41-годишна 
Стояна Костова Лютова – 39-годишна 
Нона Ганчева Терзийска – 32-годишна 
Гина Петрова Вихрогонова – 37-годишна 

1962 

Елена Стоин 

ЕС 90.05.05 

 

Песента „Провикна се здравко от горица“ се пее на Васильовден. 
Елена Стоин я привежда на с. 308 като обща за много селища в региона.

161 Провикна се здравко от горица на Васильовден (хоро 
след напяване на 
пръстените) 

гр. Копривщица Информатори: 
 

Анка Дишлиева – 35-годишна 
Анастасия Рашкова Келчева – 39-годишна 
Симеона Каменарова – 48-годишна 
Анка Кутекова – 40-годишна 
Лалка Стойчева Кехайова – 30-годишна 
Тодора Крайчева Ценова – 38-годишна 
Пенка Георгиева Велева – 32-годишна 
Нонка Груева Ломева – 27-годишна 

1961 

Елена Стоин 

ЕС 62.04.04 
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Следващата песен от календара, която сме подбрали, е на Гергьов-
ден и тук може да се чуе също характерното за западната част на областта 
влияние от „Ихтиманско-Пазарджишкия народопесенен стил със своеоб-
разното орнаментиране и двугласното изпълнение с „тресене“ и „влачене“ 
(с. 310).

162 Е, рано рани Юмерова майка на Гергьовден (на 
бране на китки) 

с. Елшица, 
Панагюрско 

Информатори: 
 

Бона Тодорова Ваклинова – 49-годишна, тръси 
Мина Георгиева Шулекова, влачи 

1962 

Елена Стоин 

ЕС 89.55.28 

 
„Летяла е пеперуда“ е цитирана само в студията от 1964 като пример 

за един от типовете песни на пеперуда, разпространени в областта51.

163 Летяла е пеперуда на суша 

с. Попинци, 
Панагюрско 

Информатор: 
 

Найда Маркова Рабаджийска – 40-годишна 

1962 

Елена Стоин 

ЕС 90.47.46 

 
Първата от двете песни на жътва, които сме подготвили тук, е дадена 

в края на раздела за Средногорието като илюстрация за орнаменталния 
стил на песните от западната му част, „родствен с този на Ихтиманско-Па-
зарджишкия район, отличаващ се с продължителни трилероподобни орна-
менти“ (с. 319).

164 Славей, дребно пиле на жътва (кьорава 
икиндия) 

с. Долно Левски, 
Панагюрско 

Информатори: 
 

Гина Иванова Колчакова – 40-годишна 
Йордана Димитрова Тодоринова – 42-годишна 

1962 

Елена Стоин 

ЕС 89.04.04 
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Втората песен е от източния край на областта и носи характеристики-
те на този стил – „несложна орнаментика“ (с. 312) и „плавна, издържана 
почти в равномерно движение мелодия“ (с. 313). Самата песен не е сред 
цитираните в книгата.

165 Препладнило са йе на жътва (по пладне) 

гр. Копривщица Информатори: 
 

Невена Андреева Атанасова – 26-годишна 
Дора Христова Рашкова – 31-годишна 1961 

Елена Стоин 

ЕС 62.15.15 

 
Песента на седянка „Боне, моме Боне“ в студията от 1964 Елена 

Стоин определя като „хубав пример за седенкарска мелодия от Средно-
горието“52. В монографията става ясно на каква основа е изведено това 
твърдение – тъй като най-типични за този жанр са песните, чиито текстове 
са „пряко свързани със седенкуването“, то „мелодиите на тези песни оп-
ределят седенкарския тип, по който групираме и други песни с различно 
съдържание“ (с. 312).

166 Боне, моме Боне на седянка  

с. Елшица, 
Панагюрско 

Информатори: 
 

Венка Галитонова Мухова – 39-годишна 
Мина Георгиева Шулекова 

1962 

Елена Стоин 

ЕС 89.38.13 

 
Втората седенкарска песен, която сме избрали, е от източната част на 

Средногорието и притежава белезите, определени като най-характерни за 
този жанр песни – двуредична форма, плавно движение и несложна орна-
ментика (с. 312).
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Следващите четири песни са от сватбения обреден цикъл и именно 
върху примери от този жанр Елена Стоин в студията си от 1964 проследява 
промяната в стила от запад на изток. „В Карловско те (песните на сват-
ба, Г.Н.) се групират около няколко общи мелодии, а в Панагюрско са по-
разнообразни мелодически или текстово под смесеното влияние на чисто 
средногорския и на преходния между Шоплука и Средногорието стил. В 
съседните села Елшица и Долно Левски мелодиите на песента „Стой, де-
веро“ са различни по същество. Песента от Долно Левски има характер-
ните за западната половина на Централното Средногорие орнаменти върху 
един дълго задържан тон (...). В песента от село Елшица липсва тази ор-
наментика. Мелодията е издържана в равномерен ритъм, прекъснат само 
от удължаване на предцезурните тонове“53. В следващите две песни пък 
песента „Постой, ясно слънце“ от Елшица носи белезите на близостта с 
Ихтиманско, докато песента от Попинци е „напълно освободена от чужда-
та на източната част на Същинска Средна гора трилероподобна украса“54. 
Последните две песни са цитирани и в книгата на с. 310 и с. 311.

167 Димовице, кръчмарице на седянка  

гр. Копривщица Информатор: 
 

Невена Андреева Атанасова – 26-годишна 

1961 

Елена Стоин 

ЕС 62.24.04 

 

168 Стой, деверо,  Дойке ле на сватба (пред вратата на момата)  

с. Долно Левски, 
Панагюрско 

Информатори: 
 

Гина Иванова Колчакова – 40-годишна 
Тодора Павлова Лалова – 50-годишна 

1962 

Елена Стоин 

ЕС 89.10.10 

 

169 Стой, почакай, деверо на сватба (пред вратата на булката)  

с. Елшица, 
Панагюрско 

Информатори: 
 

Мина Георгиева Шулекова  
Венка Галитонова Мухова – 39-годишна 
 1962 

Елена Стоин 

ЕС 89.48.23 

 



��

170 Постой, ясно слънце на сватба (булката излиза от 
майчиния си двор)  

с. Елшица, 
Панагюрско 

Информатори: 
 

Мина Георгиева Шулекова  
Венка Галитонова Мухова – 39-годишна 
 1962 

Елена Стоин 

ЕС 89.51.25а 

Забележка: теренна бележка – „Ще я тръсим и ще я влачим“. 

 

171 Постой, ясно слънце на сватба  

с. Попинци, 
Панагюрско 

Информатор: 
 

Стефана Кръстева Добрева – 40-годишна 
 

1962 

Елена Стоин 

ЕС 90.39.38 

Забележка: втората информаторка не е уточнена в теренните материали. 

 



��

Трапезната песен, която сме избрали, не е цитирана нито в книгата, 
нито в студията, но в теренната тетрадка Елена Стоин я отбелязва като 
„някогашна старовремска песен“.

172 Сън сънува Еница кралица на търпеза  

с. Попинци, 
Панагюрско 

Информатор: 
 

Найда Маркова Рабаджийска – 40-годишна 
 

1962 

Елена Стоин 

ЕС 90.33.32 

Забележка: теренна бележка – „Някогашна старовремска песен – по сватби“. 
Песента е за Иван Шишман. 

 

Страница от теренна тетрадка, П 189/ 2576

СЕВЕРОИЗТОЧНА И СРЕДНА СЕВЕРНА БЪЛГАРИЯ

Този регион Елена Стоин в книгата си разглежда изцяло въз основа 
на капиталните сборници „Народни песни от Средна Северна България“55 
на Васил Стоин и двата тома на „Народни песни от Североизточна Бълга-
рия“56. Всички те са с песни, записвани в края на 20-те и през 30-те години 
от Васил Стоин, Павел Стефанов и Иван Камбуров, тоест в Музикално-
фолклорния архив те съществуват само като нотен текст. 

Като цяло може да се каже, че тези области вероятно са будели по-
малко интересите на изследователите от Института за музика в първите 
му години, защото звукозаписите от там са от сравнително по-късно време 
и (поне на пръв поглед) по-малко като количество. Предвид динамичните 
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културни процеси в региона да се открият в лентите точно песните, които 
Елена Стоин е цитирала в книгата, е малко вероятно и би отнело твърде 
много време. Очевидно е, че по отношение на тази музикалнофолклорна 
област не бихме могли да илюстрираме анализите и становищата от книга-
та ѓ дотолкова директно, колкото успявахме за останалите области. Но тъй 
като една от основните задачи на нашия проект е да покаже звука от тере-
на, то богатството на нашия архив ни позволи различен подход: подбрали 
сме примери от теренната работа на други записвачи в пет зони на тази 
доста голяма територия. Първата зона е в лентата, записана от Николай Ка-
уфман в хърцойското село Кацелово, Русенско, през 1962; втората зона на 
представяне е от лентите на Тодор Тодоров от 1964 в Дюлино, Варненско (с 
което показваме важната струя на преселниците от селата Козичино/Еркеч 
и Голица, твърде силна именно в Североизточна България); третата зона е 
отново от записи на Николай Кауфман в Плевенско от 1966 (селата Ленково 
и Комарево); след това хронологично идват записите на Елена Стоин, на-
правени по време на Окръжния събор на народното творчество в Ловешки 
окръг през 1971; и накрая – теренната работа на Иван Кумичин в Свищовско 
през 1972. Разбира се, пълнота и изчерпателност няма как да се очаква за 
този всъщност много богат и разнообразен на музикалнофолклорни стилове 
район. Но звукът от терена е налице и сме следвали принципа на Елена Сто-
ин да се търсят най-вече образци от старата селска традиционна култура. 

Ще започнем – както постъпвахме и при останалите области – с пес-
ни на хоро и ще следваме все същия функционален ред, като тук няма да 
аргументираме избора на всяка конкретна песен. Във всички случаи сме се 
старали избраното да озвучава написаното от Елена Стоин и за слушате-
лите няма да е трудно да открият и сами тези връзки. Старали сме се и да 
покажем някои функционални групи, които не се разглеждат от Елена Сто-
ин (може би защото, както беше коментирано в увода, за нея значимостта 
на един песенен цикъл в немалка степен се определя от броя песни в него 
или поради това, че представителността на изследователските заключения 
зависи и от количеството анализиран материал). Затова сме включили една 
песен на Бабинден, оплакване на Герман, коледарска благословия (каквато, 
между другото, откриваме и в лентите на Елена Стоин от Тракия) и т.н.

173 Залюби дядо три моми на хоро 

с. Хлевене, 
Ловешко 

Информатори: 
 

Фолклорна група от с. Хлевене 
 

1971 

Елена Стоин 

ЕС 215.32.06д 

Забележка: записът е от Окръжен събор на народното творчество в Ловешки окръг. 
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174 Запалило съ й, мали мо на хоро (когато се събира хорото) 

с. Дюлино, 
Варненско 

Информатори: 
 

Драгана Димова Пейкова – 37-годишна 
Йордана Иванова Янева – 42-годишна 
Йорданка Неделчева Димитрова – 29-годишна 
Вълкана Тодорова Костадинова – 38-годишна, 
отпява 
Димитра Томова Костадинова – 38-годишна, 
отпява 

1964 

Тодор 
Тодоров 

ТТ 248.16.72 

 

175 Сяла й мума ран бусилек коледарска (когато влизат в двора) 

с. Дюлино, 
Варненско 

Информатори: 
 

Неделчо Димитров Неделчев – 28-годишен 
Ненко Желязков Баев – 30-годишен 
Стоян Ненков Петров – 33-годишен 
Томо Неделчев Томов – 37-годишен, гайда 
Тодор Костадинов Бакърджиев – 40-годишен 

1964 

Тодор Тодоров 

ТТ 248.10.66 

 

176 Писнала ми й пъстра птичка, коладе ле коледарска (на 
чобанин) 

с. Кацелово, 
Русенско 

Информатори: 
 

Иван Неделчев Грънчаров – 50-годишен 
Жеко Кръстев Кръстев – 65-годишен 
Тодор Димитров Кунчев – 43-годишен 
Георги Георгиев Жеков – 52-годишен 
Борис Димитров Калинов – 57-годишен 
Жеко Неделчев Пенчев – 58-годишен 

1962 

Николай Кауфман 

НК 157.57.62 

 

177 „Коледна благословия“   

с. Кацелово, 
Русенско 

Информатори: 
 

Иван Неделчев Грънчаров – 50-годишен 
Жеко Кръстев Кръстев – 65-годишен 
Тодор Димитров Кунчев – 43-годишен 
Георги Георгиев Жеков – 52-годишен 
Борис Димитров Калинов – 57-годишен 
Жеко Неделчев Пенчев – 58-годишен 

1962 

Николай Кауфман 

НК 157.64.69 

Забележка: не е уточнено кой от информаторите изрича благословията. 
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179 Излязъл Диму, излязъл лазарска (на ерген) 

с. Дюлино, 
Варненско 

Информатори: 
 

Драгана Димова Пейкова – 37-годишна 
Йордана Иванова Янева – 42-годишна 
Йорданка Неделчева Димитрова – 29-годишна 
Вълкана Тодорова Костадинова – 38-годишна, 
отпява 
Димитра Томова Костадинова – 38-годишна, отпява 

1964 

Тодор 
Тодоров 

ТТ 248.14.70 

 

180 Мъри бульо дъровита лазарска (на стопанка) 

с. Кацелово, 
Русенско 

Информатори: 
 

Стояна Тодорова Генова – 40-годишна 
Калинка Иванова – 72-годишна 
Пена Жекова – 75-годишна 
Йорданка Генова – 30-годишна 

1962 

Николай Кауфман 

НК 157.13.13 

Забележка: не е уточнено коя от четирите информаторки пее. 

 

181 На стол седи, с крак буюрдисва на Еньовден (наричане на 
пръстените) 

с. Кацелово, 
Русенско 

Информатори: 
 

Стояна Тодорова Генова – 40-годишна 
Калинка Иванова – 72-годишна 
Пена Жекова – 75-годишна 
Йорданка Генова – 30-годишна 

1962 

Николай Кауфман 

НК 157.14.14 

Забележка: теренна бележка – „Правят го и на Гергьовден“.  
Не е уточнено коя от четирите информаторки пее. 

 

178 Тудорке ле, Тудорке на Бабинден 

с. Кацелово, 
Русенско 

Информатор: 
 

информаторката не е посочена 

1962 

Николай Кауфман 

НК 157.42.41 
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182 Пеперуда одеше на суша  

с. Ленково, 
Плевенско 

Информатор: 
 

Тодорица Минчева Хинкова – 60-годишна 

1966 

Николай Кауфман 

НК 308.21.21 

 

183 Иванчо, мама, Иванчо оплакване на Герман 
(след пеперуда) 

с. Кацелово, Русенско Информатор: 
 

Йорданка Генова – 30-годишна 

1962 

Николай Кауфман 

НК 157.33.33 

 

184 Близо, близо края на жътва 

с. Ленково, 
Плевенско 

Информатор: 
 

Надежда Георгиева Фердинандова – 
49-годишна 

1966 

Николай Кауфман 

НК 308.32.32 
 

185 Съньо, мой ниверьо на жътва (на обед, като 
станат от сън) 

с. Дюлино, 
Варненско 

Информатор: 
 

Вълкана Тодорова Костадинова – 38-годишна 

1964 

Тодор Тодоров 

ТТ 248.31.87 
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186 Седянката гори на Радина вратник на седянка (когато 
палят седянката) 

с. Дюлино, 
Варненско 

Информатор: 
 

Вълкана Тодорова Костадинова – 38-годишна 

1964 

Тодор Тодоров 

ТТ 248.37.93 

 

187 Снощи утидох, мамо на седянка 

с. Българене, 
Ловешко 

Информатор: 
 

Радка Тонова Маринова 

1971 

Елена Стоин 

ЕС 215.05.03а 

Забележка: записът е от Окръжен събор на народното творчество в Ловешки окръг. 

 

188 Тънка пръчка, тънка лъчка на седянка (припявка)  

с. Ленково, 
Плевенско 

Информатор: 
 

Надежда Георгиева Фердинандова – 49-
годишна 

1966 

Николай Кауфман 

НК 308.34.34 

 

189 Дунава влаче крупа сол на седянка (припявка)  

с. Ленково, 
Плевенско 

Информатор: 
 

Тодорица Минчева Хинкова – 60-годишна 

1966 

Николай Кауфман 

НК 308.39.39 
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190 Момне ле, два класъ плават на сватба (правят венците) 

с. Ленково, 
Плевенско 

Информатор: 
 

Надежда Георгиева Фердинандова –  
49-годишна 

1966 

Николай Кауфман 

НК 308.26.26 

 

191 Ни съ придавай, сестро Драгано на сватба (когато булят булката) 

с. Дюлино, 
Варненско 

Информатор: 
 

Велика Стоянова Ненкова, родена в с. Козичино, 
Бургаско 

1964 

Тодор Тодоров 

ТТ 249.11.132 

 

192 Мълчи, мълчи, Пено льо, нидей 
плака 

на сватба (когато вземат 
булката) 

с. Кацелово, Русенско Информатори: 
 

Стояна Тодорова Генова – 40-годишна 
Калинка Иванова – 72-годишна 
Пена Жекова – 75-годишна 
Йорданка Генова – 30-годишна 

1962 

Николай Кауфман 

НК 157.31.31 

Забележка: не е уточнено коя от четирите информаторки пее. 

 

193 Два орла се вият на трапеза 

с. Йоглав, 
Ловешко 

Информатор: 
 

Златка Данкова Начкова 

1971 

Елена Стоин 

ЕС 215.13.06б 

Забележка: записът е от Окръжен събор на народното творчество в Ловешки окръг. 
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194 Пиле, кукувиче на моабет 

с. Дюлино, 
Варненско 

Информатор: 
 

Ненко Желязков Баев – 30-годишен 

1964 

Тодор Тодоров 

ТТ 247.26.26 

 

195 Йостана Калинка сираче на всичко 

с. Комарево, 
Плевенско 

Информатор: 
 

Надежда Василева Костова – 53-годишна, 
родена в с. Брест, Плевенско 

1966 

Николай Кауфман 

НК 308.05.05 

 

196 „Превземането на Одрин“ на трапеза 

с. Козловец, 
Свищовско 

Информатори: 
 

Петко Пантелеев Келев – 77-годишен, цигулка 
Петко Такев Наков – 70-годишен, гъдулка 

1972 

Иван Кумичин 

ИДК 48.26.26 

 

197 Ситно хоро  

с. Лисец, 
Ловешко 

Информатор: 
 

Атанас Иванов Атанасов, свирка 

1971 

Елена Стоин 

ЕС 215.21.03б 

Забележка: записът е от Окръжен събор на народното творчество в Ловешки окръг. 
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198 На пърт  

с. Козловец, 
Свищовско 

Информатор: 
 

Петко Такев Наков – 70-годишен, гъдулка 

1972 

Иван Кумичин 

ИДК 48.17.17 

 

199 Конската на сватба (в понеделник 
сутринта на ракията) 

с. Дюлино, 
Варненско 

Информатор: 
 

Петър Кръстев Иванов – 38-годишен, гайда 

1964 

Тодор Тодоров 

ТТ 248.05.61 

 

ДОБРУДЖА
Финалният за книгата раздел е посветен на музикалнофолклорния ди-

алект на Добруджа и е изграден изцяло върху собствени записи на Елена 
Стоин. Цитираните песни и свирни там са най-вече от голяма командиров-
ка в Добричко (тогава Толбухинско) през януари 1973; една от показаните 
песни е от лентите, записани също от Елена Стоин на Събора-надпяване 
в Тервел през 1960. Но в Добруджа фолклористката записва и в ранните 
години на Института за музика – макар че не е в екипа на Добруджанската 
експедиция от 1954, тя прави една командировка през ноември и декември 
1956 в Балчишко. 

Ще добавим тук някои от тези ранни нейни записи, които ще ни по-
могнат да сравним звука на терена от различните десетилетия. За да по-
пълним картината и географски, сме включили няколко записа на Николай 
Кауфман от Силистренско, правени през 1958.

С два такива ранни записа от 1956 година ще започнем нашия подбор 
– песни на хоро.
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Двете коледарски песни също не са цитирани в книгата и са от ранна-
та командировка на Елена Стоин в Балчишко.

200 Иване, мънатаряно на хоро (лятно) 

с. Соколово, 
Балчишко 

Информатори: 
 

Марина Иванова Камбурова – 39-годишна 
Съба Петрова Костадинова – 37-годишна, родена в 
с. Касъпкьой, Кюстенджанско  1956 

Елена Стоин 

ЕС 30.22.20 

 

201 Добра дори мите на хоро (есенно) 

с. Соколово, 
Балчишко 

Информатор: 
 

Марина Иванова Камбурова – 39-годишна 
 

1956 

Елена Стоин 

ЕС 30.07.08 

 

202 Сиди мома в гърдинчица коледарска (на малка 
мома) 

с. Оброчище, 
Балчишко 

Информатор: 
 

Георги Ангелов Марков – 35-годишен 
 

1956 

Елена Стоин 

ЕС 30.56.55 

Забележка: вторият информатор не е посочен. 

 

203 Ние навънка, Господь навътре коледарска (на излизане от къщата) 

с. Храброво, 
Балчишко 

Информатор: 
 

Павел Щерев Костов – 53-годишен 
 

1956 

Елена Стоин 

ЕС 30.02.02 
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Четирите песни на буенец и на лазар са от теренната работа през 
1973 година. Първите две са пример за песните от тази функционална гру-
па, които са в 7/16, едната показва съчетанието на този размер с осмосричен 
стих, оформен в тритактова мелодийна редица, а втората – с десетосричен 
стих 5+5, свързан с четиритактова мелодийна редица (с. 360). Дешифраци-
ята, която е дадена в книгата на „Тодурчувата стара майчица“, е на запис от 
с. Дъбрава, тук сме избрали изпяването ѓ от с. Овчарово, Добричко.

204 Гьоргева мама думаши на Лазар (през Велики пости) 

с. Дъбрава, 
Балчишко 

Информатори: 
 

Йорданка Жекова Георгиева – 42-годишна, родена в 
с. Кавгаджи, Тулчанско 
Минка Маркова Желева – 51-годишна, родена в с. 
Долна Чамурла, Тулчанско 
 

1973 

Елена Стоин 

ЕС 238.05.05 

Забележка: теренна бележка – „Пеят и играят, на кратки стъпки“. 

 

205 Тодурчувата стара майчица на буенец 

с. Овчарово, 
Добричко 

Информатор: 
 

Султана Костадинова Станчева – 42-годишна, 
родена в с. Горна Чамурла, Тулчанско 
 1973 

Елена Стоин 

ЕС 245.09.09 
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Третата – „Петра й мома хубава“ – показва как „буенешките песни 
„на бягане“ често имат шестосрични или седмосрични стихове и образуват 
четиритактови мелодийни редици и триредична строфа“ (с. 361).

„Из двор ти ходя, либе ле“ е приведена на с. 365 като пример за доб-
руджанска хороводна песен57, която не се различава от тези в цяла Източна 
България – „Формата им е обичайно двуредична с по 4 или 5 такта всяка 
мелодийна редица при осмосричен или десетосричен стихов размер и три-
редична при песни с петосрични и шестосрични стихове, при което трета-
та редица е обикновено повторение на втората“.

Ето и примера за лазарска песен, даден от Елена Стоин на с. 359:

 

206 Петра й мома хубава на буенек 

с. Дъбрава, 
Балчишко 

Информатор: 
 

информаторката не е посочена 
 

1973 

Елена Стоин 

ЕС 238.25.08 

Забележка: теренна бележка – „Не са лазарували, правели буенец“. 

 
 

207 Из двор ти ходя, либе ле на буенец 

с. Овчарово, 
Добричко 

Информатор: 
 

Елена Добрева Иванова – 47-годишна, родена в с. 
Горна Чамурла, Тулчанско 
 1973 

Елена Стоин 

ЕС 245.20.20 
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От песните на жътва сме подбрали един запис на Елена Стоин от по-
късните – и един от 50-те години на ХХ век, правен от Николай Кауфман 
в Силистренско.

208 Стуян пеливанин лазарска (на ерген) 

с. Ведрина, 
Добричко 

Информатор: 
 

Денка Вълчева Кръстева – 63-годишна 
 

1973 

Елена Стоин 

ЕС 237.13.13 

 

209 Караджа Радо думаше на жътва 

с. Овчарово, 
Добричко 

Информатор: 
 

Елена Добрева Иванова – 47-годишна, родена в с. 
Горна Чамурла, Тулчанско 
 1973 

Елена Стоин 

ЕС 245.14.14 

 

210 Згудила се мума хубава на жътва (сутрин по 
пътя) 

гр. Алфатар, 
Силистренско  

Информатор: 
 

Гана Стоянова Златева – 34-годишна 
 

1958 

Николай Кауфман 

НК 114.21.21 

 
„Хайде вървете, мъри, вървете“ се пее на седянка, Елена Стоин я ци-

тира на с. 364 като една от „строго седенкарските песни (...). Изискано 
орнаментирани, мелодиите са често безмензурни, но с добре изразена рит-
мична пулсация“. Отново предлагаме запис, различен от този, по който е 
правена дешифрацията.
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„Добри буля си думаше“ не е приведена с нотна картина, но е споме-
ната като една от „известните седенкарски песни“ (с. 368).

211 Хайде вървете, мъри, вървете на седянка 

с. Овчарово, 
Добричко  

Информатор: 
 

Митка Николова Михайлова – 33-годишна, родена 
в с. Горна Чамурла, Тулчанско 
 1973 

Елена Стоин 

ЕС 244.22.06 

 

От песните, свързани с индивидуалния жизнен цикъл, първо ще вклю-
чим тук една залъгалка за деца (независимо от това на кои жанрове тя 
обръща повече внимание в книгата си, в записите ѓ има песни и свирни от 
доста по-голяма функционална палитра – стига, разбира се, теренът да го 
е позволявал). 

213 Рак свири на върба детска залъгалка 

с. Ведрина, 
Добричко 

Информатор: 
 

Денка Вълчева Кръстева – 62-годишна 
 

1973 

Елена Стоин 

ЕС 237.09.09 

 

212 Добри буля си думаше на меджия 

с. Дъбрава, 
Балчишко  

Информатор: 
 

Пенка Георгиева Гинева – 57-годишна, родена в с. 
Малък Гаргалък, Кюстенджанско 
 1973 

Елена Стоин 

ЕС 238.35.18 
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Песни на сватба от Добруджа Елена Стоин цитира три, и трите са 
записани в с. Овчарово. Ние обаче ще покажем и един образец от почти 
пълния цикъл протоколни песни, записани от фолклористката през 1956 
година в Оброчище („Пълни цикли сватбени песни сме записали преди 
15 – 20 години от възрастни информатори, преселени от Източна Тракия 
– Одринско“, казва тя на с. 361) .

214 Пелевур58 са пее, бульо на сватба (в петък преди 
сватбата, на плета) 

с. Оброчище, 
Балчишко 

Информатор: 
 

Рада Николова Паприцова – 71-годишна 
 

1956 

Елена Стоин 

ЕС 30.68.26 

Забележка: теренна бележка – „Момичетата спят в къщата на момичето и на 
момчето и сутринта рано ще станат и ще излязат вън и пеят“. 

 

Теренни бележки към песента „Пелевур съ пее, бульо“, П 124/ 1237
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Друга страница от теренните бележки към песните на сватба, 
записани през 1956 година в Оброчище, П 124/ 1237

С „Радвай са, радвай, зетьова мале“ Елена Стоин в книгата илюстрира 
твърдението си, че „мелодичните строфи на сватбените песни са предимно 
триредични, когато стихът е осмосричен или прост петосричен“, а с „Я 
изгрей, изгрей, ясно слънчице“ – „... и двуредични при десетосричен стих 
със структура 5+5“ (с. 362).

215 Радвай са, радвай, зетьова мале на сватба (когато въвеждат 
булката при свекъра) 

с. Овчарово, 
Добричко 

Информатор: 
 

Елена Добрева Иванова – 47-годишна, родена в с. 
Горна Чамурла, Тулчанско 
 1973 

Елена Стоин 

ЕС 245.26.04 
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216 Я изгрей, изгрей, ясно слънчице на сватба (на 
прибулване) 

с. Овчарово, 
Добричко 

Информатор: 
 

Елена Добрева Иванова – 47-годишна, родена в с. 
Горна Чамурла, Тулчанско 
 1973 

Елена Стоин 

ЕС 245.28.06 

 

Мелодията на сватбената песен „Йорданка седи на пода“ според Еле-
на Стоин е първоизточника на „музикалната реализация на известната хай-
душка песен за Индже войвода“ (с. 361).

217 Йорданка седи на пода на сватба (на призоваване 
на кръстника) 

с. Овчарово, 
Добричко 

Информатор: 
 

Василка Христова Кръстева – 39-годишна, родена 
в с. Горна Чамурла, Тулчанско 
 1973 

Елена Стоин 

ЕС 245.27.05 
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От песните на трапеза в добруджанските ленти на Елена Стоин сме 
подбрали два записа, в които до голяма степен биха могли да бъдат чути 
особеностите, изведени от фолклористката – мелодическите стереотипи, 
характерното низходящо движение на всяка мелодийна редица, сравнител-
но тесният тонов обем и т.н. (вж. с. 366 – 367).

218 Посъбра Стуян дружина на трапеза 

с. Дъбрава, 
Балчишко 

Информатор: 
 

Иван Петров-Даскала – 83-годишен, роден в с. 
Малък Гаргалък, Кюстенджанско 
 1973 

Елена Стоин 

ЕС 237.29.11 

 

219 Болен лежи Марко на трапеза 

с. Овчарово, 
Добричко 

Информатор: 
 

Елена Добрева Иванова – 47-годишна, родена в с. 
Горна Чамурла, Тулчанско 
 1973 

Елена Стоин 

ЕС 245.13.13 

 
В края са приложени примери за инструментални мелодии на инстру-

менти, характерни и разпространени в Добруджа. Третият от тях е цитира-
ният на с. 370 „Даниц“, върху който Елена Стоин аргументира структура-
та на чисто инструменталните свирни в региона – те „имат в основата си 
два или повече мелодийни мотива, които, редувайки се, се повтарят много 
пъти“.
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220 Бръсни цървул  

гр. Алфатар, Силистренско Информатор: 
 

Стоян Иванов Муфтарски – 16-
годишен, гъдулка 
 

1958 

Николай Кауфман 

НК 114.31.01 

 

221 Стара ръченица  

гр. Алфатар, Силистренско Информатор: 
 

Атанас Пенев Атанасчев, кавал 
 1958 

Николай Кауфман 

НК 114.27.27 

 

222 Даниц  

с. Професор Златарски, 
Добричко 

Информатор: 
 

Атанас Иванов Маринов – 49-годишен, 
доп-свирка 
 1973 

Елена Стоин 

ЕС 241.06.06 
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***

Елена Стоин е един от първите изследователи в Института за музика 
(днес част от Института за изследване на изкуствата) и една от огромните 
ѓ заслуги е към нашия архив. Теренната ѓ работа и научната ѓ дейност ни 
дават тази изключителна възможност – да представим публично част от 
богатствата на звуковия му фонд. 

Чест е за нас да почетем 100-годишнината от нейното рождение имен-
но  по този начин!
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ската фолклористика. – В: Вълчинова-чендова, Елисавета (отг. ред.). Юбилеен 
сборник 125 години Васил Стоин, 90 години Елена Стоин. София: СБК, 2005, с. 
25 – 44 и след това в Peycheva, Lozanka and Ventsislav Dimov. Future in the Past 
– The Stoins as paradigms in Bulgarian ethnomusicology. – In: Peycheva, Lozanka and 
Angela Rodel (eds.). Vienna and the Balkans: Papers from the 39-th World conference 
of the ICTM, Vienna 2007. Sofia: Institute of Art Studies, BAS, Bulgarian Musicology. 
Studies, 2008, p. 40 – 48). 

Очевидно темата е огромна и не е нужно да бъде изчерпана тук, но е задъл-
жително да се спомене ключовата роля на създадения от Петко Стайнов през 1947 
Институт за музика към Българската академия на науките, привличането в него на 
Иван Качулев, Райна Кацарова и Елена Стоин; постепенното, но бързо осигуря-
ване на по-мобилна техника за звукозапис и издигането на събираческата работа 
на терен и на попълването на Музикалнофолклорния архив като основна задача 
на сътрудниците на секция „Народна музика“ (вж. и куюмджиева, Светлана. 60 
години музикознание в БАН. Началото. – В: Българско музикознание, 2009, № 3 
– 4, с. 4 – 6). Още през 1953 година е организирана първата Комплексна научна 
експедиция – в Родопите – и на отчетно-научната сесия след нея встъпителното 
слово на Петко Стайнов започва така: „В изпълнение на една основна задача на 
Българската академия на науките, а именно: да издирва, събира, съхранява, из-
следва и публикува народното ни творчество, Отделението за изобразителни изку-
ства и култура с участието на Етнографския институт подготви и проведе (...) една 
десетдневна (...) експедиция в Родопския край“ (Стайнов, Петко. Българското на-
родно творчество. – В: Комплексна научна Родопска експедиция през 1953 година. 
Доклади и материали. София: БАН, 1955). И тъй като всяко конкретно теренно 
пътуване по условие не може да бъде друго, освен регионално, то може да се каже, 
че идеята за музикалнофолклорните региони (макар и тогава все още неартикули-
рана в документи) е вградена в създаването на отдела „Народна музика“ в Инсти-
тута. Не е случайно, че статия на Елена Стоин „Музикалнофолклорни области“ 
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е включена още в систематичния раздел на „Енциклопедия на българската музи-
кална култура“ (София: БАН, 1967, с. 51 – 55) – един от мащабните проекти на 
Института за музика. Такива статии тя пише и през 1969 и 1971, тази голяма тема 
е нейна, но статия „По въпроса за зараждането на фолклорно-музикалните диале-
кти“ е публикувана и от Тодор Тодоров през 1971 (тодоров, Тодор. По въпроса за 
зараждането на фолклорно-музикалните диалекти. – В: Българско музикознание. 
Т. 1. София: БАН, 1971, с. 66 – 89). Според Любен Ботушаров в Тезисите от 1979 
за останалия неиздаден проект „История на българската музикална култура“ е бил 
заложен раздел „Регионално съществуване на музикалния фолклор“ и по неговата 
методология е имало обсъждания (информацията е дадена в частен разговор и 
благодаря за нея!). 

С други думи, в третата четвърт на ХХ век разкриването на регионалните 
особености на музикалния фолклор в България е една от задачите, които музикал-
ните фолклористи получават – веднъж поради наследения патос за неотложното 
събиране и съхраняване на неписаното ни културно наследство; втори път – зара-
ди развитието на възможностите за звукозапис и за интензивна теренна работа, и 
трети път – поради т.нар. „обществена поръчка“. Не бива да се пропуска също, че 
цялата тази линия протича в контекста на аналогични търсения в езикознанието, 
етнографията и т.н. – през 1962 е излязло първото издание на книгата на Стойко 
Стойков (Стойков, Стойко. Българска диалектология. София: Наука и изкуство, 
1962); картографирането е сред основните методи в работата на Христо Вакарел-
ски, чийто капитален труд излиза през 1974 (Вакарелски, Христо. Етнография на 
България. София: Наука и изкуство, 1974) и т.н.
3 Още през 1956 на първото обсъждане на музиковедски трудове в Съюза на бъл-
гарските композитори Филип Кутев в свое изказване очертава неразработените 
полета на музикалната фолклористика и първа от изброените от него седем-осем 
задачи е „...нашата фолклористика да изясни причините за характерните особено-
сти на различните етнографски области, толкоз контрастни една на друга“ (с. 213 
на Протокола от обсъждането, който се съхранява в СБК). Изникването на мно-
жество професионални и самодейни ансамбли (някои от които по-късно също се 
професионализират) във всички по-големи градове по подобие на Държавния ан-
самбъл за народни песни и танци се аргументира с необходимостта да бъде издир-
ван и съхраняван чрез обработки фолклорът на съответните региони (най-голяма 
е интензивността на този процес между 1954 и 1965, когато се създават „Пирин“, 
„Добруджа“, Тракийски АНПТ – Ямбол, „Загоре“ в Стара Загора, „Родопа“, ан-
самблите в Сливен и в Кюстендил, АНПТ „Варна“. Регионалността на съставите е 
заложена директно в имената им). Петър Крумов, например, разказва: „Беше през 
есента на 1957 г. Току-що бях започнал работа в Добруджанския ансамбъл. (...) 
Сега обаче ми предстоеше да правя нов репертоар, а за целта беше необходим „су-
ров материал“ от много и различни по характер народни песни. Знаех, че трябва да 
тръгна по селата и да записвам...“ (крумов, Петър. За Елена Стоин. – В: Вълчи-
нова-чендова, Елисавета (отг. ред.). Юбилеен сборник 125 години Васил Стоин, 
90 години Елена Стоин..., с. 63). По-късно, в началото на 70-те години, съхранява-
нето и претворяването на местните изпълнителски стилове от ансамблите ще бъде 
един от аргументите на защитниците на жанра на обработките в спора, протекъл 
на страниците на списание „Българска музика“ (вж. Найденова, Горица. От фи-
лософия до фолклористика. Непознатият Стоян Джуджев. София: Марс 09, 2013, 
с. 162 – 208 и цитираните там статии; за натиска на специалистите-хореографи 
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върху самодейните танцови състави в различните градове по отношение на мест-
ния репертоар в един от документите от 1950-те години: „... танцовите групи по 
места започнаха да пренебрегват местните хорà пред шопските като по-ефектни. 
(...) Това водеше по лош път нашето танцово изкуство. Налагаше се да се вземат 
мерки всички танцови групи да играят най-напред местните хорà и после хорàта 
от другите фолклорни области, като се разучават с вещина“. Нататък се описват 
случаи с конкретни състави и се отчита преодоляването на проблема. Вж. Дико-
ва Маргарита и Кирил Масларски. Танцовата самодейност. София: Профиздат, 
1958, с. 7 – 10, цит. по Иванова-Найберг, Даниела. Съставът за народни танци 
като културно явление в България. София: Марс 09, 2010, с. 142 – 144). 

За да допълним тук картината на струите, които водят до неизменната важ-
ност на въпроса за музикалнофолклорните области от посоката на живата фе-
стивална практика в онези години, трябва да споменем и новаторското движение 
на съборите за народно творчество (които първоначално са също регионални). 
Особено показателно тук е достигането до идеята за „естрада = област“ при кон-
струирането на програмите на седемте естради на Събора в Копривщица. Елена 
Стоин, активен участник в създаването на съборите, отбелязва: „В началото беше 
по жанрове – на една естрада песен, на втора естрада свирни, на трета – тан-
ци. А после започнахме по окръзи, като на едно място имаше по няколко окръга, 
смесено. Докато се избистри най-после да го направим по фолклорни области, и 
сега така продължава“ (Джиджев, Тодор. Анкета с Елена Стоин. – В: Българска 
музика, 1986, № 9, с. 42). Това се случва на Третия събор през 1976 (вж. Денкова, 
Галина. Националният събор на народното творчество в Копривщица в научните 
архиви в България. София: ИИИзк, 2013, ръкопис, с. 46 – 47). Но реално първият 
опит за структуриране на програма на събор „по области“ е на Регионалния съ-
бор в Батак през 1971 година (който е бил предварителен етап за Втория събор в 
Копривщица). 

Своеобразна пресечна точка между „линията на науката“ и „линията на прак-
тиката“ в онези години се оказва Радиото, което, освен че е сочено като създател 
(в лицето на Георги Бояджиев и Димитър Осинин) на идеята за съборите, очевид-
но също следвайки „повелите на времето“, през 1967 г. прави цикъл тематични 
радиопредавания на тема „Български фолклорни области“. Един от поканените 
лектори е Стоян Джуджев, останалите засега не са ни известни (вж. литова-Ни-
колова, Лидия. Български фолклорни области. – В: Българска музика, 1967, № 8, 
с. 78 – 79). 

Ако проследим хронологично дори и само изброените в горните две бележ-
ки откъслечни събития в полето на музиката и на музикалната фолклористика, те 
биха се подредили така (от създаването си до 1950 година Институтът за музика 
работи най-вече с нещатни сътрудници): 
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година

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957
– 1958

1959

в Института за 
музика

Иван Качулев е 
назначен в Института 

за музика

Райна Кацарова 
и Елена Стоин 

се прехвърлят от 
Етнографския музей 

към Института за 
музика

Комплексна научна 
Родопска експедиция

Комплексна научна 
Добруджанска 

експедиция

Комплексна научна 
Странджанска 

експедиция

Комплексна научна 
експедиция в 

Северозападна 
България

Комплексни научни 
експедиции в Средна 

Западна България

в движението на съборите в концертната практика

Създава се ДАНПТ

Създава се АП при 
Българското радио

Създават се АНПТ 
„Пирин“ – Благоевград, 
ансамбъл „Добруджа“ 
в Толбухин (Добрич), 

Тракийски АНПТ - 
Ямбол

Създава се АНПТ 
„Загоре“ – Стара Загора

Обсъждане на 
музиковедското 

творчество в СБК 
– Филип Кутев изброява 
неразработените полета 
в муз. фолклористика 

и първо сред тях 
е „характерните 
особености на 

различните етнографски 
области“.

1958 – Излиза 
брошурата на Дикова 
и Масларски, в която 

като утвърден вече опит 
се представя търсенето 
на местен репертоар от 
самодейните танцови 
състави в окръжните 

градове.

Създава се Северняшкия 
АНПТ – Плевен
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Статия на Елена Стоин „Музикално-фолклорни области в България“ в 
списание „Художествена самодейност“.

Статия на Тодор Тодоров „По въпроса за зараждането на музикално-
фолклорните диалекти“ в сборника „Българско музикознание“

Статия на Елена Стоин 
„Музикалнофолклорни 

области в България“ 
в „Енциклопедия на 

българската музикална 
култура“

Статия на Елена Стоин 
„Музикално-фолклорни 
диалекти в България“ 
в списание „Българска 

музика“

Създава се АНПТ 
„Родопа“ – Смолян

Създаване на ансамблите 
в Пазарджик и Габрово

Цикълът 
радиопредавания 

„Български музикални 
диалекти“, поръчани и 
излъчени от радиото

Съборите в Граматиково и 
в Тервел (следват събори в 
Рожен, Търговище, Перник, 

Варна, Видин и т.н).

Първият събор в 
Копривщица

Вторият събор в 
Копривщица.

Завършена е книгата 
„Музикално-

фолклорни диалекти в 
България“

Организаторите на Третия 
събор в Копривщица 
достигат до идеята за 

„естрада = (етнографска) 
област“

1960

1965

1967

1969

1971

1976

4 На въпроса дали е приемала научната си дейност като мисия Елена Стоин от-
говаря „Не. (...) просто си гледах работата. Смятах, че това, което правя, съм го 
почнала и трябва да го върша добросъвестно, без корист“ (Пейчева, Лозанка и 
Венцислав Димов. Един живот не стига..., с. 11). Думата „добросъвестно“ е чес-
то използвана в интервютата от Елена Стоин и тя казва много, предпазвайки от 
всякаква патетика. Неслучайно Любен Ботушаров я извежда в заглавието на своя 
разговор с нея.
5 „Би трябвало да си дадем сметка, че нотираните от Васил Стоин песни са мета-
текст“ – казва Любен Ботушаров в доклада си на Юбилейната сесия „125 години 
Васил Стоин, 90 години Елена Стоин“. И продължава: „Стоян Джуджев ще каже, 
че това е всъщност моделиране. Музикалната нотация е самостоятелна семиотична 
система. Графиката моделира само определени, културноисторически обусловени 
единици и отношения на музиката като феномен, които са достатъчни в рамките 
на дадена традиция за обезпечаване на графичната комуникация и на транслаци-
ята на писмените текстове в музиката (...) Проблем не на графическия запис, а 
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на културната традиция е дали тя ще загуби кода и няма да може да обезпечава 
повече транслацията“. Днес тези нотни записи вече се четат през друг код и това 
задължително трябва да се има предвид при слушането на диска. Но и не бива да 
имаме илюзии, че звукозаписите могат да ни възвърнат изцяло правилния код – те 
също са „по Умберто Еко „замразяващо“ огледало: отразеният образ „замръзва“ 
върху повърхността му дори когато самият предмет изчезне“ (Ботушаров, Любен. 
Васил Стоин – една мисия с продължение. – В: Вълчинова-чендова, Елисавета 
(отг. ред.). Юбилеен сборник 125 години Васил Стоин, 90 години Елена Стоин..., 
с. 20 – 21).
6 Вж. трите грамофонни плочи: Български музикален фолклор І. Пирински край 
и Средна Западна България – ВНА 1300/504; Български музикален фолклор ІІ. 
Тракия, Странджа и Родопи – ВНА 1300/505; Български музикален фолклор ІІІ. 
Добруджа и Северна България – ВНА 1300/506. Вж. и Димов, Венцислав. Фол-
клорна/фолклоризирана музика от/в България в музикалната индустрия. София: 
Институт за изкуствознание, 2010, ръкопис, с. 81 – според неговата информация е 
възможно част от записите в тези плочи да са правени „от сцената“ на Национал-
ния събор в Копривщица.  
7 Вж. напр. излъчените през 2004 по БНТ предавания от цикъла „География на 
фолклора“ - https://www.youtube.com/watch?v=3IVhk07pxoo (посетен на 1 октом-
ври 2015).
8 Джиджев, Тодор. Анкета с Елена Стоин..., с. 42.
9 Пейчева, Лозанка и Венцислав Димов. Един живот не стига..., с. 4.
10 Ботушаров, Любен. Всичко е правила добросъвестно. Разговор с Елена Стоин. 
– В: Българско музикознание, 2005, № 4, с. 129.
11 Пак там.
12 Пейчева, Лозанка и Венцислав Димов. Един живот не стига..., с. 8. Последните 
две изречения са отговор на реплики на интервюиращите, насочващи вниманието 
към представянето на диалектите в нейната книга през функционалните цикли, 
което в определен момент е изглеждало като откривателство. Но е важно да си 
припомним, че през 1976 година (когато – както Елена Стоин твърди в същото 
интервю – е завършена книгата ѓ за диалектите) вече от три години са написани 
и обсъдени в секцията, например, „Въпроси на каталогизацията на българския 
музикален фолклор“ от Любен Ботушаров (1973), от две години е публикувана (а 
това значи, че преди това е четена и обсъждана в секцията на Института) книгата 
на Тодор Тодоров „Съвременни проблеми на изучаването на българското народно 
творчество“, в която въпросът за функционалността също присъства... (тодоров, 
Тодор. Съвременни проблеми на изучаването на българското народно творчество. 
София: БАН, 1974).

За родоначалник на функционалната класификация приемаме отново Васил 
Стоин с първия му сборник. През 50-те и 60-те години на ХХ век при теоретизира-
нето на присъствието на народната песен в живота функционалността е по-скоро 
неглижирана (най-вече заради несъвместимостта на религиозната същност на тра-
диционната култура с постулатите на атеистичната социдеология, вж. кумичин, 
Мария. Идеологическите рамки на проблема „Съвременност и фолклор“ през 50-
те – 70-те години на ХХ век (четейки Тодор Тодоров). – В: Българско музикозна-
ние, 2014, № 1, с. 68 – 81). Но всъщност тя никога не е изоставяна от изследователи 
като Райна Кацарова, Елена Стоин и Иван Качулев. Принципът на представяне на 
всяка песен или инструментална мелодия от съответния регион винаги заедно с 
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функцията е спазван дори в студиите им от комплексните експедиции през 1953 
– 1958 година, функционалното подреждане се следва в сборниците с народни 
песни, съставяни от сътрудници на Института, и по-късно. Споменът на Петър 
Крумов за 1957 година и необходимостта от събиране на песни за репертоара на 
Добруджанския ансамбъл продължава така: „... но не знаех как най-вярно да сторя 
това. Поразпитах тук-там и добрият ми приятел и колега Стефан Кънев ме насочи 
към Института по музикознание при БАН. Първата врата, която отворих, ме срещ-
на с Елена Стоин. Споделих тревогите си, а тя в продължение на повече от два 
часа ми разкри най-важното: как да записвам песните (особено безмензурните), 
как да определям функциите им, как да ги систематизирам, какви данни да вземам 
от информаторите и т.н.“ (курсивът мой, Г.Н., крумов, Петър. Цит. съч., с. 64.). 
Виждаме в този цитат как функционалността на песните в спонтанното изреждане 
на необходимата информация за тях идва непосредствено след самото им ноти-
ране. В бележниците към теренните записи на грамофонни плочи в нашия архив 
страниците са всъщност бланки, чиито графи съдържат същите тези параметри. 
13 И това ни най-малко не противоречи на изложеното в бел. 1 и бел. 2 по-горе. 
Ако разгледаме внимателно таблицата и си дадем сметка за личното влияние на 
изследователите от Института в онези десетилетия, за честите дискусии и обсъж-
дания, за способностите на Петко Стайнов да транслира идеи откъм учените към 
композиторите или към властовите структури в БАН – всъщност трудно бихме 
определили къде първо е възникнала тази идея.
14 В статията за „Енциклопедия“-та Елена Стоин в увода пише: „Главните музи-
калнофолклорни области в България донякъде съвпадат с говорните диалекти на 
Източна България и Тракия, Родопската област, Пиринския край, Средна Западна 
и Северозападна България, Северна България, Добруджа, Средногорието“. При 
представянето на самите области обаче тя разглежда Пирин, Родопите, Тракия, 
Добруджа, Средна Западна България, Средногорието и извежда като „отделна 
обособена група населението, което до Освобождението на България е населя-
вало дебрите на Стара планина от Тетевенския Балкан на изток, а след това се е 
разселило масово на север към Дунав и Добруджа и по-малко на юг от Балкана“ 
(Стоин, Елена. Музикалнофолклорни области в България. – В: Енциклопедия на 
българската музикална култура..., с. 53). В статия за списание „Българска музика“ 
от 1969 отново е подчертано съответствието на музикалнофолклорните диалекти 
(тук този термин се появява за първи път в българската музикална фолклористика) 
с говорните и в уводната част са изброени Източна България, Тракия, Родопската 
област, Пиринския край, Средна Западна България и Добруджа. В основния текст 
на статията дяловете за различните диалекти обаче са в този ред и вид: 1) Пирин-
ски край, 2) Родопи, 3) Тракия 4) балканджии („населението, което до Освобожде-
нието на България е населявало дебрите на Стара планина от Тетевенския Балкан 
на изток, а след това се е разселило масово на север към Дунава и Добруджа и 
по-малко на юг от Балкана“ и „заемащо днес Северна България без западния Ста-
ропланински край … и без североизточните области…“), 5) Добруджа, 6) Средна 
Западна България и 7) Средногорие (Стоин, Елена. Музикално-фолклорни диале-
кти в България. – В: Българска музика, 1969, № 5, с. 49 – 57). 

В следваща статия от 1971 за списание „Художествена самодейност“ в нача-
лото областите са изброени така: Шопски край (Средна Западна България), Пи-
рински край, Родопска област, Тракия, Северна България, Добруджа, Средногорие 
(Стоин, Елена. Музикално-фолклорни области в България. – В: Художествена 
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самодейност, 1971, № 9, с. 10 – 13). При по-подробното представяне на всяка 
област дялът за Северна България започва така: „В народнопесенната практика на 
балканското население, заемащо днес Северна България…“ – с други думи, тук 
етнографският и езиководиалектният критерий вече са отстъпили първенството 
си на географския. 

Във всички случаи извеждането на балканджиите като отделна музикално-
диалектна група липсва като раздел в монографията на Елена Стоин и днес само 
можем да гадаем за причините. Но движението и оформянето на общата идея през 
годините подсказва, че самата нейна система, следваща диалектологичния прин-
цип, подлежи на развитие и отваря изследователски перспективи. Свидетелство за 
това е и съвместната статия на Елена Стоин и Любен Ботушаров от 1995 година. 
В нея се коментира фактът, че линейните граници на областите в картата (прило-
жена към статията и актуалиризан вариант на картата от „Музикално-фолклорни 
диалекти в България“) всъщност бележат преходни зони, докато самите региони 
са мозаични, и се подчертава важността на избора на критерии, подобни на изо-
глосите в лингвистиката и на клъстерите в математиката (Stoin, Elena and L.B. 
Folklore Regions. – In: The Mill. Bulletin No 1, published by Folk Art Centre MILL, 
1995, August, p. 5).
15 тодоров, Тодор. Елена Стоин. – В: Българско музикознание, 1985, № 3, с. 90. Вж. 
също и Букурещлиев, Михаил. На терена с Елена Стоин. – В: Вълчинова-чен-
дова, Елисавета (отг. ред.). Юбилеен сборник 125 години Васил Стоин, 90 години 
Елена Стоин..., с. 57 – 63.
16 Ботушаров, Любен. Всичко е правила добросъвестно..., с. 127. По-рано в интер-
вюто Елена Стоин отрича това нейно поведение на терена да е продиктувано от 
влиянието на Вакарелски и казва, че го намира за естествено.
17 Особено когато става дума за региони, чието проучване се е превърнало още в 
онези години в „запазена марка“ на други записвачи.
18 С други думи, доста изкуствено би било отделянето на „парадигмата Елена Сто-
ин“ от „парадигмата Джуджев“, още повече пък – противопоставянето им. 
19 При предпоставената яснота за важността на функционалната принадлежност на 
образците. Нека и тук да напомним – в теренната работа на първите фолклористи 
в Института за музика документирането на функциите на песните и свирните не 
е имало характера на „допълнителна информация“. Фиксирането върху музикал-
ните особености за тези изследователи е част от следващия етап – на „научната“, 
тоест музикалноаналитичната работа върху събрания материал. 
20 Вж. Ботушаров, Любен. Музикалният фолклор и организиращата роля на хрис-
тиянството и исляма. – В: Културни, исторически и етнополитически отношения 
между християнството и исляма на Балканите ХІV – ХV век. София, 1995, с. 257 
– 263.
21 Даваме си сметка, че силата на функционалното подреждане е най-голяма на 
нивото на малкия район. Самият принцип за придържане към функционалната 
класификация е изключително ценен, но привеждането му към цялата българ-
ска територия „разпъва“ материала до някаква абстрактна матрица. Всъщност би 
трябвало функционалното подреждане да се модифицира в зависимост от самия 
регион (например – кои в местната култура са празниците, свързани с музика; 
дали в песните на хоро има деление на хората през различните сезони; дали в ре-
гиона има летни и зимни седенки, кога се прави сенокосът, ако има такива песни 
и т.н.) Тогава самото подреждане на материала ще е неотделимо от (о)познаването 
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на съответната регионална културна система в детайли, което е една от важните 
стъпки на етномузиколозите в разбирането на традиционната музика. 

В нашия случай обаче задачата е по-различна и е добре да не се отклоняваме 
от нея. Редът, следван в нашия диск, има процедурен характер и цели облекчаване 
на мисленето върху материала – огромен сам по себе си, но представящ малка част 
и от теренната работа на Елена Стоин, и от музиката на различните области. 
22 Такъв е подходът и на Райна Кацарова в студиите ѓ от комплексните научни 
експедиции: имайки за основна тема т.нар. тогава „танцов фолклор“, тя разглежда 
всички (или по-точно всички документирани от екипа на експедицията) хорà и 
игри със съответните им песни и свирни, въвеждайки и контекста на случаите, при 
които те се играят. Студиите на Елена Стоин, непосредствено следващи текстовете 
на Райна Кацарова в сборниците, имат задачата да покажат характеристиките на 
самата записана музика. Вж. напр. Комплексна научна експедиция в Северозапад-
на България през 1956 г. Доклади и материали. София: БАН, 1958.
23 В паспортите на песните и инструменталните мелодии ще бъдат използвани 
днешните названия на населените места.
24 В настоящото изложение под думата „експедиция“ се разбира участието на Еле-
на Стоин и другите изследователи от Института за музика в комплексните научни 
експедиции, чиито екипи са включвали широк кръг специалисти от различни об-
ласти – архитектура, етнография, езикознание, археология и т.н. А под „коман-
дировка“ ще разбираме постоянните, редовни работни пътувания на учените от 
нашия Институт през онзи период.
25 Стоин, Елена. Народната песен в Трънско и Кюстендилско. – В: Комплексни нау-
чни експедиции в Западна България (Трънско – Брезнишко – Кюстендилско) през 
1957 и 1958 г. Доклади и материали. София: БАН, 1961, с. 447.
26 Днес с. Ярловци е квартал на Драгоман.
27 Най-значима безспорно е монографията Стоин, Елена. Български епически пес-
ни. София: БАН, 1980, но тя е предшествана от редица студии и статии. Стоин, 
Елена. Епически речитативни песни. – В: Проблеми на българския фолклор. До-
клади и изследвания. София, 1972, с. 209 – 215; Мелодично изграждане на българ-
ския юнашки епос. – В: СбНУ, кн. LIII. София, 1971, с. 104 – 121 и др. 
28 Стоин, Лена. Иван Качулев. Анкета. – В: Българска музика, 1986, № 9, с. 20.
29 След множество студии теоретичната му работа по този въпрос е обобщена в 
кауфман, Николай. Българската многогласна народна песен. София: БАН, 1968.
30 Стоин, Васил. От Тимок до Вита. Сборник народни песни. София, 1928.
31 Стоин, Елена. Днешното състояние на народната музика в Северозападна Бъл-
гария. – В: Комплексна научна експедиция в Северозападна България през 1956 г. 
Доклади и материали. София: БАН, 1958, с. 365 – 387. 
32 кацарова, Райна. Хорà и игри от Северозападна България. – В: Комплексна на-
учна експедиция в Северозападна България..., с. 293 – 364.
33 Стоин, Елена. Днешното състояние на народната музика в Северозападна Бъл-
гария..., с. 366.
34 Пак там, с. 372.
35 „... две други хороводни песни (освен една хороводна песен на сватба, за която 
е ставало дума дотук, Г.Н.) с текст записахме в с. Ново село, Видинско. Те са свър-
зани с обичая, който се провежда на християнския празник Спасовден“ – и тук 
авторката препраща към студията на Райна Кацарова. Стоин, Елена. Днешното 
състояние на народната музика в Северозападна България..., с. 372.
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36 кацарова, Райна. Хорà и игри от Северозападна България..., с. 299.
37 Нека припомним – и в докладите от експедициите, и в монографията си за диа-
лектите по отношение на хороводните песни Елена Стоин подхожда първо от по-
соката на музическия синкретизъм, и едва след това се добавя функцията, поради 
което песните на Великденско, Гергьовденско, сватбарско хоро се разглеждат в 
групата на хороводните.
38 Стоин, Елена. Днешното състояние на народната музика в Северозападна Бъл-
гария..., с. 372. 
39 Пейчева, Лозанка и Венцислав Димов. Един живот не стига..., с. 28.
40 кауфман, Николай и Тодор тодоров (съст. и ред.). Народни песни от Родопския 
край. София: БАН, 1970.
41 качулев, Иван. Състояние на народната музика в Родопите. – В: Комплексна 
научна Родопска експедиция през 1953 година..., с. 201.
42 По-ранни са само експедициите в Родопите (1953) и Добруджа (1954), в чиито 
екипи от Института за музика са включени съответно Андрей Андреев и Иван Ка-
чулев (в Родопите) и Райна Кацарова и Иван Качулев (в Добруджа). Вж. Комплекс-
на научна Родопска експедиция през 1953 година. Доклади и материали. София: 
БАН, 1955, с. 4; Комплексна научна Добруджанска експедиция през 1954 година. 
София: БАН, 1956, с. 4. В „експедиционния опит“ на самата Елена Стоин – за 
разлика от реда на представянето на областите в книгата – едва след Странджа 
идват експедициите в Северозападна България (1956) и в Западна България (1957 
и 1958). 
43 кацарова, Райна. Народни хорà и игри в Странджа. – В: Комплексна научна 
Странджанска експедиция през 1955 година. Доклади и материали. София: БАН, 
1957, с. 386.
44 МФА на ИИИзк, П 70 № 845, л. 30.
45 Става дума за събора в Граматиково през 1960.
46 Джиджев, Тодор. Елена Стоин. Анкета..., с. 40.
47 кацарова, Райна. Народни хорà и игри в Странджа..., с. 377.
48 „Главен интерес в този маршрут представляваше изследването на последните 
прояви на нестинарството в с. Българи – на 3 юни.“ – пише пътеписецът на експе-
дицията Кирил Кръстев (кръстев, Кирил. Пътеписни бележки за Странджанската 
експедиция. – В: Комплексна научна Странджанска експедиция..., с. 15). Райна 
Кацарова подробно описва провеждането на обреда и от нейните думи също става 
ясно, че описанието е по наблюдение от самата експедиция (кацарова, Райна. 
Народни хорà и игри в Странджа..., с. 391 – 401). 
49 Първата и най-вероятна причина е все още тромавата и трудноподвижна техни-
ка. Но това е свързано и с друг въпрос, засегнат от Любен Ботушаров в неговото 
интервю с Елена Стоин – за „външната“ и „вътрешната“ позиция на изследователя 
спрямо изследваната култура. Разговорът тръгва в тази посока от няколко нейни 
изречения, показващи едно много особено поведение, плод на нещо, което можем 
да наречем „изследователска деликатност“: „Аз съм виждала голямо хоро в село 
Дъбене [община Карлово]. В началото на моите пътувания в празник там ставаше 
едно много голямо хоро, ама масово хоро. Виждала съм го, не съм се хващала, за-
щото... [търси думи] не е било редно, може би /=да се хвана/ на голямо естествено 
селско хоро [натъртва], не дирижирано от самодейността – не като това хоро, 
което правехме по съборите. Ботушаров, Любен. Всичко е правила добросъвест-
но..., с. 127.
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50 Стоин, Елена. Народните песни в Средногорието (Същинска Средна гора). – В: 
Известия на Института за музика. Кн. Х. София: БАН, 1964, с. 97 – 160.
51 Пак там, с. 108.
52 Пак там, с. 117.
53 Пак там, с. 109 – 110.
54 Пак там, с. 111.
55 Стоин. Васил (ред.). Народни песни от Средна Северна България. София, 1931.
56 кацарова, Райна, Иван качулев и Елена Стоин (съст.). Народни песни от Севе-
роизточна България. Т. І. София: БАН, 1962. качулев, Иван (съст. и ред.). Народ-
ни песни от Североизточна България. Т. ІІ. София: БАН, 1973.
57 Нека припомним отново, че за Елена Стоин категорията „хороводни песни“ 
включва всички песни, свързани с игра.
58 „Пеливòр и пиливòр диал. „градина“ (Геров), пилевòр, пеливол (Дювернуа), пе-
ривол (Панчев) пелевур със знач. „народен танц, който се играе в редица“, в нар. 
пес..: пелевур се пее, бульо,/ два са пелевура,/ на изпоред вървят. (Оброчище, Доб-
руджа)...“.  Български етимологичен речник. Т. 5. София: Марин Дринов, 1996.
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ELENA SToIN’S Folk music dialects oF Bulgaria 
IN SouND

By publishing this book, the Institute of Art Studies celebrates the 100th 
anniversary of the eminent and remarkable figure in Bulgarian folk studies, 
Elena Stoin (12 April 1915 – 13 December 2012). 

Born in Samokov, in the family of the prominent folklorist Vassil Stoin 
(1885–1939), she studied at the Academy of Music, Sofia and in 1946 launched 
her career as an employee at the Folk Music Department, Museum of Ethnography. 
In 1951, the department was incorporated in the newly established Institute of 
Music (later become part of the Department of Music, Institute of Art Studies, 
BAS). Over the following decades, Elena Stoin (alongside Raina Katsarova 
and Ivan Kachulev) was among the Institute’s most reputed researchers in our 
research area, making an outstanding contribution to the recording and study 
of Bulgarian folk music. She has made most of the recordings, now kept in the 
collection of the Institute’s Archive of Folk Music, during her fieldwork trips to 
almost all Bulgarian regions.

This book contains a CD of over 200 fragments from fieldwork recordings, 
kept in the collection of the Institute’s Archive of Folk Music and directly or 
indirectly connected with a book central to Elena Stoin’s lifework, Folk Music 
Dialects of Bulgaria1. Her book is of key importance to Bulgarian scholarship 
for many reasons. 

First of all, it has been brought to life by the very essence of a whole era 
of the science in Bulgaria. The origins of the regionalised approach to studying 
folk music are discernible in the works by her father Vassil Stoin, and mostly 
in his collections of folk songs Folk Songs from the Timok to the Vit (1928) and 
Folk Songs from the Middle North Bulgaria (1932). This approach became crucial 
in the 1950s–1980s and the establishing of the Institute of Music – Bulgarian 
Academy of Science had played an important role setting as its priority to record 
folk music, providing portable sound recording devices and financing the fieldwork 
trips of its researchers. The earliest in time were those of Ivan Kachulev, Raina 
Katzarova and Elena Stoin, and then came Nikolai Kaufman, Todor Todorov, etc. 

1 Стоин, Елена. Музикално-фолклорни диалекти в България. София: Музика, 1981 
[Stoin, Elena. Folk Music Dialects of Bulgaria. Sofia: Muzika, 1981].
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The intensive recording work led to a number of publications in the field of the 
regional specifics of folk music. One might as well say that Elena Stoin’s study 
Folk Music Dialects of Bulgaria, based mostly on her own fieldwork experience, 
crowns a whole strong stream in Bulgarian folk music studies. 

Another reason for the undying relevance of her study lies in the line of 
the so-called folk song and dance ensembles, performing onstage adaptations of 
folklore patterns. Many such companies in all cities, modelled on the state-run 
Philip Koutev Bulgarian National Folk Ensemble (formed in 1951, now Philip 
Koutev State Folk Music and Dance Ensemble), took on the task to ‘preserve’ 
and present local folk styles. This line has gained momentum over time, 
forming a professional echelon in its own right. State-of-the-art educational 
institutions were established to coach such performers using adequate training 
methodologies. These people established their own notions of various regional 
performative styles. With its publishing, Elena Stoin’s Folk Music Dialects of 
Bulgaria formed a theoretical basis for coaching instrumentalists and singers 
(musical dialectology was incorporated in folk music teaching programmes at 
all secondary and higher Bulgarian musical educational institutions). 

At the time of the publishing of her book (1981), it was still impossible 
to include audio examples as music there was rendered only in lyrics and 
deciphering. Over the following decades, various compilations of musical 
performances have been made for the sake of teaching, seeking to instantiate 
different folk-musical districts (the earliest of these was a vinyl recording with 
Elena Stoin personally consulting the process). Still, all these compilations were 
recorded in studios and to make them easier to apprehend, examples in a equal-
tempered musical scale were selected or even folk song adaptations were used 
(for example monophonic singing, but with instrumental harmonisation). Now, 
however, the participants in both lines (that of the ethnomusicologists and that 
of performing musicians) ‘hear’ what is rendered in the book through their own 
auditory experience, gained entirely in a modern media environment. 

Still, the primary task of our edition is to connect the book Folk Music 
Dialects of Bulgaria to the archival recordings behind and in (as deciphering) 
it. So, the present publication seeks to show first and foremost examples of 
Elena Stoin’s fieldwork and (less) of the team of researchers of the Institute’s 
earliest decades. That is why the primary selection criterion in regard to the 
examples was to give preference to songs in her book concretely cited with 
notated lyrics. Only for the regions with no sound recordings in her work or 
where she had not recorded, we’d added to the bigger picture recordings made 
by other fieldworkers, giving again precedence to those cited in her book. 

All examples have been tape-recorded. In all cases we have done our best 
to show the earliest possible recordings (from 1954, the year of the earliest tape-
recordings in the archives, until 1973, when Elena Stoin was on fieldwork in 
Dobrudja).

The structure of the book evinces first the primary division between 
Bulgarian folk music dialects into eastern and western (along the linguistic line 
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of the Bulgarian language into western “e” and eastern “ya” dialects), and then 
defines the main districts, sub-districts, and transitional regions. The examples on 
our CD are arranged following the order of the regions as given in her book: 

WESTERN DIALECTS: Middle Western Bulgaria (No 001–029 on the 
CD); Pazardjik-Ihtiman transitional district (030–046); Pirin district (047–074); 
Velingrad region (075–079); Northwest Bulgaria (080–100); 

EASTERN DIALECTS: Rhodopian district (101–115); Nedelino (as a 
sub-region of the Rhodopes, 116–117); Thrace (118–138); Strandja (Elena Stoin 
deems it to be a sub-district of Thrace, 139–158); Sredna Gora Mountains (159–
172); Middle North and Northeast Bulgaria (173–199); Dobrudja (200–222).

Still the CD fails to follow precisely her book in the arranging of the examples 
from each district. Elena Stoin deals with each of the main districts in two parts. 
The first one treats the most typical of the respective district functional groups 
of songs (or song genres), while the second is concerned with a comprehensive 
presentation of the folk-musical style of each district by established analytical 
parameters (following Stoian Djoudjeff’s theoretical pattern: metro-rhythmics, 
melodics, tonal system, structure and form, ornamentation, style of performance, 
musical instruments). Analytical ’crosses’ between these parts occur often and 
yet, the functions of the songs are rarely given in the second one. In presenting 
the sub-districts and transitional regions, Elena Stoin would rather give the 
outlines of specifics as compared with the main districts, than giving once again 
a bigger picture both of the genres and the general parameters of the style. 

We opted for presenting the selected examples on the CD according to the 
order of their functions, referring to the context in which they occur in her book 
(e.g. when a song for a horo is given as an example in the passage on metro-
rhythmics, this is specified in the text to the certificates of the recordings). Still 
as Elena Stoin herself would not place the genre groups in the same succession 
when dealing with different districts, as well as due to the different degrees 
of concrete matches between the examples cited in her book and the archival 
materials, we opted for unifying the order of presenting the examples from each 
district. We’d put first the songs of the Calendrical Ritual Cycle, beginning with 
these of the horo (which ‘circles round’ almost the entire annual cycle (except in 
the prohibited periods), then would come the songs of the other calendrical groups 
– for Christmas, St Basil’s Day, Babinden (Midwife’s Day), during the Lent, St 
Lazarus Day, Easter, St George’s Day, Enyovden (Nativity of St John the Baptist/
Midsummer Day), peperuda (literally butterfly, a rain-making ritual), harvest, 
working bee, etc.; then come songs of the Individual Life Cycle (almost all of these 
fitting into ‘wedding’ songs), then the table songs (Epic Cycle). An exception to 
the strictly functional principle in the disc is made for the instrumental examples, 
which are grouped by districts: the instrumental tunes should also be divided 
between the above categories to be completely consistent with this principle. In 
this, we followed Elena Stoin’s division in her book.

The other cases, where we have strictly followed the order of giving the 
examples from a certain part, are the ones, where no functions of a presented 
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song have been recorded either in the book or in the fieldwork material gathered 
by other fieldworkers.

***
The notated lyrics of songs copied here (either from the book or from 

archival material) should not be perceived unambiguously. At times, either of 
necessity or wittingly, another recording of the quoted song has been chosen 
instead of the one according to which the decipherment has been conducted. 
This, on the one hand, seeks to keep the consciousness of the reader/listener on 
the alert for the improvisational, variational essence of traditional music. On the 
other hand, it will remind us again and again that a confluence of notated lyrics 
and the sound picture is principally impossible, especially when the graphic 
system is external to the respective music. Elena Stoin herself writes in her 
book: ‘The notated picture of these tunes is just a far cry from a distinctive and 
indigenous musical phenomenon, which has to be heard to allow the notated 
lyrics to give a rough idea of a live song...’

The examples will be presented according to the model as follows:

All data in these certificates (names and age of the informants, instruments, 
functions of the songs and the instrumental tunes, names of the voices in two-part 
singing, etc.) are given as recorded in the fieldwork notebooks. The pressmark of 
each recording refers to its digital copy and to its place in the original tape. When 
the lyrics in the Function column are in italics, it signifies that the fieldworker 
herself/himself has either written it down in the notebook or pronounced it while 
announcing the local taxonomy in the recording.  

Our book is not seeking to present the folk musical dialects in Bulgaria, 
but just trying to show some of the music Elena Stoin has heard while writing 
her study Folk Music Dialects of Bulgaria, or rather the music now kept in the 
collection of the Institute’s Archive of Folk Music. 

No of the 
recording 
in the 
disc 

Song/instrumental tune Function  
(Sub-function) 

Place, District Informant/s: 
 

Name: age, instrument  
 
 
 
 

Year of the 
recording 

Fieldworker 

Pressmark of 
the recording 

Note:  
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СЪДЪРЖАНИЕ НА КНИЖНОТО ТЯЛО И НА ДИСКА 

 

 

Въведение 
 

   с. 3 

ЗАПАДНИ ДИАЛЕКТИ 
Средна Западна България 

  
с. 12 

001 Заспала е света Неделя – на хоро 0:42 с. 13 
002 Мирчо кове, море – на хоро 0:33 с. 14 
003 Руселено макя клела – на хоро 0:40 с. 14 
004 Брала Ленка – на хоро 0:19 с. 15 
005 Извир вода – на хоро 0:18 с. 15 
006 Море сви се оро на рамно Загорье – на хоро 0:38 с. 15 
007 Мите, заведи оро – на хоро 0:35 с. 15 
008 Засвирила Йова – на хоро 0:32 с. 16 
009 Болен Дойчин ю горица лежи – на хоро 0:37 с. 16 
010 Стойна нине, коледе – коледарска  0:31 с. 16 
011 Премени се Василийе – срещу Васильовден 0:59 с. 17 
012 Старо ело, зелено – лазарска  0:29 с. 17 
013 Гьоргио, свет Гьоргио – на Гергьовден 0:39 с. 18 
014 Гюргя оре – на Гергьовден 0:28 с. 18 
015 Пеперуда – на пеперуда 0:50 с. 18 
016 Кърста носе, Бога моле – на Спасовден 0:26 с. 19 
017 Ладом се гора залади – на нива  1:02 с. 19 
018 Рано рани Бена мала мома – на жътва  0:44 с. 19 
019 Затворено Раде – на жътва 0:51 с. 20 
020 Райно ле, крива козице – на жътва (припявка) 0:42 с. 20 
021 Сбирайте се, дружке, на седенкю – на седянка 0:25 с. 20 
022 Вечер малка моме – на седянка 0:29 с. 21 
023 Кротка кокошка – на седянка (припявка) 0:08 с. 21 
024 Шарена стомна кюпеста – на седянка (припявка) 0:09 с. 21 
025 Бричи ми се млади младоженя – на сватба  1:05 с. 22 
026 Лежи Дане ю темни зандане – на трапеза 1:01 с. 23 
027 Весел Марко невесело оди – на трапеза 1:15 с. 23 
028 Два са орла на планина бия – на трапеза 1:30 с. 24 
029 Граовско хоро „за пояс“  1:07 с. 24 

Ихтиманска Средна гора  с. 24 
030 Челебие вино пие – на хоро 0:55 с. 25 
031 Яно, моме, Ено – на хоро 0:33 с. 25 
032 Пубулил са е млат Диму – на хоро 0:40 с. 26 
033 Моме ле, Васильо, Васильо – на Васильовден 0:34 с. 26 
034 Добро, моме Добро – на Великден 0:31 с. 26 
035 Юбави свети Гьоргейо – на Гергьовден 0:35 с. 26 
036 На сън Гера откраднале – на нива 0:44 с. 27 
037 Орач оре о равното поле – на работа на къра 0:45 с. 27 
038 Калина гърло болело – на жътва 0:30 с. 27 
039 Пладне предойода, майка не дойода – на жътва 0:44 с. 27 
040 Мале ле, мила ле – на жътва, на седянка 0:35 с. 28 
041 Изпеяли са три руси моми – на седянка 0:37 с. 28 
042 Куме ле, свети Иване – на сватба 0:46 с. 28 
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043 Вейкя плива босилкова – на сватба 0:36 с. 28 
044 Чуло съ Маре, прочуло – на трапеза 1:02 с. 29 
045 Пешачка  0:51 с. 29 
046 Лиле, Лиле  1:01 с. 29 

Пирински край  с. 29 
047 Дали църни очи немам – на хоро 0:41 с. 30 
048 Девойче, девойче, моме църнайоко – на хоро 0:33 с. 31 
049 Мари Маце, моме Маце – на хоро 0:25 с. 31 
050 Радо, Радо, Радолино – на хоро 0:14 с. 31 
051 Мела Роса до два кьоша – на хоро 0:22 с. 32 
052 Велице ле, Велице ле – на хоро 0:18 с. 32 
053 Янчице, добра девой=е – на хоро 0:23 с. 32 
054 Сипи вода студена – на хоро 0:35 с. 32 
055 Йоткак се сме йоглавили – на байрам 0:43 с. 33 
056 Свети Гьорги коня кове – на Гергьовден 0:45 с. 33 
057 Одай, Боже, ситна вода – на суша 0:29 с. 33 
058 Русо, малай моме – на прашене 1:18 с. 34 
059 Яньо, абре Яньо  0:36 с. 35 
060 Яньо, абре Яньо 1:23 с. 35 
061 Горице, горо зелена – на боровинки 0:53 с. 35 
062 Стани ми, Дуне, йотвори – на седянка 0:38 с. 36 
063 Седенка се гласеше  0:27 с. 36 
064 Върни се, лудо, върни се, младо – на седянка 0:33 с. 37 
065 Тежко му, мамо, горко му – на седянка 0:42 с. 37 
066 Цървено вино ф шише – на седянка (припявка) 0:15 с. 37 
067 Петлите пеят на съмнуване – на седянка 0:38 с. 37 
068 Милица се с макя йопрощава – на сватба 0:24 с. 38 
069 Ой, мори, седнал Марко с макя да вечера – на 
трапеза 

0:47 с. 38 

070 Ерменлийо, делийо – в кръчмата 0:51 с. 38 
071 „Неда вода наливала“  0:46 с. 38 
072 Овчарска свирня  0:36 с. 39 
073 Лито хоро „Чичо, чичо Костадинчо“  0:43 с. 39 
074 Гугу  1:56 с. 39 

Велинградско  с. 39 
075 Йой ле, юрюк, джанъм, вакъл юрук 0:53 с. 40 
076 Свети Гьорги коня кове 0:22 с. 40 
077 Море залибил бех 0:39 с. 41 
078 Йофчар ме, мамо, излъга 0:38 с. 41 
079 Заръчала бела Яна 0:25 с. 41 

Северозападна България  с. 42 
080 Заспала е Гераца, Лазаре – лазарска 0:28 с. 43 
081 Пошли девоке за цвеке – на Гергьовден 0:30 с. 44 
082 Ова й гора неразговорена – на Гергьовден 0:31 с. 46 
083 Пипируга ходиме – на пеперуда 0:28 с. 46 
084 Пеперуда лет летела – на пеперуда 0:20 с. 46 
085 Играйте, пейте, девойки – на Спасовден (хоро) 0:27 с. 47 
086 Ле Лилийо ле, Добро ле – на Спасовден (хоро) 0:18 с. 47 
087 Майно ле, юбава била е Мария – на жътва 0:23 с. 48 
088 Карай, Доке, накрай да карамо – на жътва 0:57 с. 48 
089 Пладне дойде – на жътва 1:19 с. 49 
090 Месечинка заоди, заоди – на седянка (припявка) 0:21 с. 49 
091 Петлите пеят на съминяло – на седянка 0:42 с. 49 
092 През Дунав плива гемия – на сватба 0:59 с. 50 
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093 Тръгнала Лада за вода – на сватба 0:52 с. 50 
094 Нади цръкву облачина – на сватба (хоро) 0:39 с. 51 
095 Дадена Дафинка годена  0:30 с. 52 
096 Ситна старечка  0:41 с. 52 
097 Трокорка  0:28 с. 53 
098 Дайчово хоро  0:48 с. 53 
099 Бъчванка нàлево  0:46 с. 53 
100 Шумадия  
 

0:42 с. 53 

ИЗТОЧНИ ДИАЛЕКТИ   
Родопска област  с. 54 

101 Помоли, майчо, бубайка – на хоро 0:32 с. 55 
102 Момице, райковленчице – на хоро 0:24 с. 55 
103 Вчера си минах, мале ле – на хоро 0:25 с. 56 
104 Марушчице, гиздава девойко – на хоро 0:31 с. 56 
105 Севдице, пиле шарено – на байрам 0:53 с. 56 
106 Куя мума велика, честита – на Еньовден 0:33 с. 57 
107 Кадоно, млада нивесто – на жътва 0:49 с. 57 
108 Айше се връща от байреман 0:31 с. 57 
109 На мене ли си, Русо, сордна и гневна – на седянка 0:46 с. 58 
110 Торнало ми е, торнало – на мижо 1:11 с. 59 
111 Вий чули ли сте, не ли сте – на мижо 1:05 с. 59 
112 Излези, Лютве, погледни – на попрелка 1:54 с. 60 
113 Ела се свива, провива – на сватба 0:34 с. 61 
114 Защо вичеряш, Йено мари – на мохабет 0:38 с. 61 
115 „Петру, Петрувлянко“ 1:43 с. 62 

Двугласното пеене в село Неделино  с. 62 
116 Моно либе други ходи 0:30 с. 62 
117 Дем Демке ле, мале ле, моя майчице 0:47 с. 63 

Тракия  с. 63 
118 Зъсвиря свирка писана – на хоро 0:25 с. 64 
119 Харманлиско, гидиско – на хоро 0:25 с. 64 
120 Бре, де се й чуло, видяло – на хоро 0:37 с. 64 
121 Дане ле, зажени се – коледарска 0:38 с. 65 
122 Идат, пият двама братя – коледарска 0:27 с. 65 
123 Разбуля са Вида – на буенек 0:34 с. 66 
124 Върбо льо, върбочинке льо – на буенек 0:30 с. 66 
125 Провръкнали са дор два гълъба – лазарска 0:35 с. 66 
126 Залюляла съ Юрданка – на Гергьовден 0:26 с. 67 
127 Пиперуда лята, лята и прулята – на пеперуда 0:26 с. 67 
128 Вечер си мумата либето продава – на нива 0:42 с. 68 
129 Слънчице, мило мамино – на жътва 0:43 с. 68 
130 Този ладян вятър – на жътва (припявка) 0:41 с. 68 
131 Сиденки съ кладът – на седянка 0:40 с. 69 
132 Куга йе мома при мама – на сватба 0:48 с. 69 
133 Как се чука чер пипер – на сватба 0:37 с. 69 
134 Ишалла, машалла, момина мале – на сватба 0:18 с. 70 
135 Караджа дума Русанке – на моабет 1:33 с. 70 
136 Станало я, де йе станало – на моабет 1:13 с. 71 
137 Кукерско хоро  0:43 с. 72 
138 Чобанска  
 
 

1:55 с. 73 
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Странджа  с. 73 
139 Донко ле, мари хубава – на хоро 0:42 с. 73 
140 Стани, стани, станинине – коледарска 0:13 с. 74 
141 Развило се едно хоро – коледно хоро 0:29 с. 74 
142 Лилянка седи в градинка – на филек 0:44 с. 75 
143 Ойне, Дойне, червена ягодо – на филек 0:41 с. 77 
144 Марийка са я искали – на филек 0:16 с. 77 
145 Лелен, бела Дойке – на Великден (хоро) 0:52 с. 77 
146 Ни е свети Кустадин и света Елена  0:22 с. 78 
147 Мари Марино, света Марино – на Еньовден 0:35 с. 78 
148 Ой Стойко, Стойко, Стойко вдовецо – на Еньовден 0:42 с. 79 
149 Прочула се йе Йеринка – на жътва 0:54 с. 80 
150 Сестро Нанко, Нанко – на жътва 1:36 с. 80 
151 Женала е дулбер Неда – на жътва 0:53 с. 81 
152 Златко ле, златна ябълко – на жътва, на седянка 0:54 с. 81 
153 Вей се, не вей се, ти бял кавадьо – на сватба 0:53 с. 82 
154 Тръгнали са момковата роднина – на сватба 0:42 с. 82 
155 Думат ми, мале, хората – на трапеза 1:31 с. 83 
156 Похвали се ялтън Манда – на трапеза 1:41 с. 83 
157 Панагирската  1:55 с. 84 
158 Нестинарската  1:35 с. 85 

Средногорие  с. 85 
159 Мома Еленко, Еленко – на хоро 1:00 с. 86 
160 Прала Начка – на хоро 1:01 с. 87 
161 Провикна се здравко от горица – на Васильовден 0:39 с. 87 
162 Е, рано рани Юмерова майка – на Гергьовден 0:53 с. 88 
163 Летяла е пеперуда – на суша 0:28 с. 88 
164 Славей, дребно пиле – на жътва 1:19 с. 88 
165 Препладнило са йе – на жътва 0:48 с. 89 
166 Боне, моме Боне – на седянка 1.14 с. 89 
167 Димовице, кръчмарице – на седянка 0:37 с. 90 
168 Стой, деверо, Дойке ле – на сватба 0:41 с. 90 
169 Стой, почакай, деверо – на сватба 0:38 с. 90 
170 Постой, ясно слънце – на сватба 0:29 с. 91 
171 Постой, ясно слънце – на сватба 0:30 с. 91 
172 Сън сънува Еница кралица – на трапеза 0:48 с. 92 

Североизточна и Средна Северна България  с. 92 
173 Залюби дядо три моми – на хоро 0:36 с. 93 
174 Запалило съ й, мали мо – на хоро 0:37 с. 94 
175 Сяла й мума ран бусилек – коледарска 0:44 с. 94 
176 Писнала ми й пъстра птичка, коладе ле – коледарска 0:36 с. 94 
177 „Коледна благословия“ 0:29 с. 94 
178 Тудорке ле, Тудорке – на Бабинден 0:25 с. 95 
179 Излязъл Диму, излязъл – лазарска 0:34 с. 95 
180 Мъри бульо дъровита – лазарска 0:18 с. 95 
181 На стол седи, с крак буюрдисва – на Еньовден 0:35 с. 95 
182 Пеперуда одеше – на пеперуда 0:20 с. 96 
183 Иванчо, мама, Иванчо – оплакване на Герман 0:39 с. 96 
184 Близо, близо края – на жътва 0:35 с. 96 
185 Съньо, мой ниверьо – на жътва 0:32 с. 96 
186 Седянката гори на Радина вратник – на седянка 0:38 с. 97 
187 Снощи утидох, мамо – на седянка 1:11 с. 97 
188 Тънка пръчка, тънка лъчка – на седянка (припявка) 0:12 с. 97 
189 Дунава влаче крупа сол – на седянка (припявка) 0:09 с. 97 
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190 Момне ле, два класъ плават – на сватба 0:19  с. 98 
191 Ни съ придавай, сестро Драгано – на сватба 0:37  с. 98 
192 Мълчи, мълчи, Пеньо льо, нидей плака – на сватба 0:23  с. 98 
193 Два орла се вият – на трапеза 1:06  с. 98 
194 Пиле, кукувиче – на моабет 0:56  с. 99 
195 Йостана Калинка сираче 0:36  с. 99 
196 „Превземането на Одрин“ – на трапеза 1:09  с. 99 
197 Ситно хоро  0:45  с. 99 
198 На пърт  0:50 с. 100 
199 Конската – на сватба  1:00 с. 100 

Добруджа  с. 100 
200 Иване, мънатаряно – на хоро 0:37 с. 101 
201 Добра дори мите – на хоро 0:17 с. 101 
202 Сиди мома в гърдинчица – коледарска 0:52 с. 101 
203 Ние навънка, Господь навътре – коледарска 0:15 с. 101 
204 Гьоргева мама думаше – на Лазар (през Велики 
пости) 

0:22 с. 102 

205 Тодурчувата стара майчица – на буенец 0:27 с. 102 
206 Петра й мома хубава – на буенек 0:30 с. 103 
207 Из двор ти ходя, либе ле – на буенец 0:35 с. 103 
208 Стуян пеливанин – лазарска 0:19 с. 104 
209 Караджа Радо думаше – на жътва 1:01 с. 104 
210 Згудила се мома хубава – на жътва 0:42 с. 104 
211 Хайде вървете, мъри, вървете – на седянка 0:36 с. 105 
212 Добри буля си думаше – на меджия 0:41 с. 105 
213 Рак свири на върба – детска залъгалка 0:30 с. 105 
214 Пелевур са пее, бульо – на сватба 0:33 с. 106 
215 Радвай са, радвай, зетьова мале – на сватба 0:52 с. 107 
216 Я изгрей, изгрей, ясно слънчице – на сватба 0:42 с. 108 
217 Йорданка седи на пода – на сватба 1:14 с. 108 
218 Посъбра Стуян дружина – на трапеза  0:51 с. 109 
219 Болен лежи Марко – на трапеза 1:18 с. 109 
220 Бръсни цървул  1:09 с. 110 
221 Стара ръченица 0:55 с. 110 
222 Даниц  
 

1:32 с. 110 

Бележки 
 

 с. 112 
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