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ЛАЗАРСКИЯТ ПЕСЕНЕН РЕПЕРТОАР ОТ С. ЮПЕР, РАЗГРАДСКО, 
МЕЖДУ ХХ И ХХІ ВЕК 

 
Веселка Тончева 

Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН 
 
Целта на този текст е да представи лазарския песенен репертоар от с. Юпер, 

Разградско1, с опит да се реконструира функционалното означение на песните от 
близкото минало; да се анализира антифонният принцип на изпълняването на песните; 
да се съотнесат тези лазарски песни към типологически дефинираните групи в 
зависимост от мястото и значението на рефрените в песенната структура и по-
генерално да се направи диахронна съпоставка на записаните през лятото на 2003 г.2 
все още жизнени образци в песенния репертоар на с. Юпер и същите образци, 
публикувани в сборника „Народни песни от Североизточна България”, Т. 1 (Стоин 
1962). Лазарските песни от с. Юпер са записвани от сътрудниците на В. Стоин – И. 
Камбуров и Павел Евст. Стефанов в периода 1928-1930 г. без звукозаписна техника (по 
слух). Значително по-късно, след смъртта на В. Стоин, тези записи са публикувани в 
два тома, чиито съставители са Р. Кацарова, И. Качулев и Е. Стоин. Образците от с. 
Юпер, Разградско, са включени в първия том. Тях именно ще сравня с днес 
съществуващите варианти, за да проследя диахронно трансформациите или 
устойчивостта на песенния поетически и музикален текст. Позицията на самите 
изпълнители ще подпомогне анализа и цялостната картина на лазарския репертоар от с. 
Юпер. 

Специфична особеност на лазаруването в Североизточна България е 
присъствието на обредния персонаж Буенец, придружаващ лазарската дружина в 
посещенията й по домовете. Играта на Буенеца (мома, избрана специално за тази роля, 
облечена и накичена по характерен регионално специфичен начин, притежаваща и 
конкретни атрибути) протича под звуците на песните, изпълнявани от лазарките, и е 
съпроводена и от обредния персонаж булка (малко момиченце, облечено като булка). В 
единството на своеобразния мъжки и женски персонаж – Буенеца и булката може да се 
разчете идеята за подготовката за встъпване в брак или дори възможно мислене на 
обреда като имитативно осъществяване на брака между двете главни обредни лица (Вж. 
Тончева 2006). 

 
Функция на песните от лазарския репертоар 
По отношение на функционалното означение на песните от лазарския репертоар 

още в края на ХІХ в. Д. Маринов пише следното: „...тия песни са нагласени така, че има 
песен за всеки член в семейството, според положението му в туй семейство, а така и за 
всеки селянин в селото, според общественото му положение. Има песни за мома, за 
момък, за момче, за момиче, за дете, за булка, за домакин, за домакинка, за овчар, за 
орач и пр., по-нататък има песни за кмет, за свещеник, за първенец и пр. отлични в 
обществото селяни.” (Маринов 1914: 391; Вж. и функционалното разпределение на 

                                                
1 Административно селото попада в Разградска област, но в Юпер живеят наследници на старото 

местно население от етнографската група „хърцои“ от Русенско. 
2 Записите са осъществени в експедиция, организирана от Асоциация за антропология, етнология 

и фолклористика „Онгъл” и Регионален исторически музей – Русе, подпомогната от Отворено общество 
– София като част от проект на тема „Светът познава Юпер, Юпер познава себе си”. Материалите се 
намират в Архива на Асоциация „Онгъл” и Читалище „Напредък” – с. Юпер, Разградско. По-стар 
вариант на този текст е публикуван под заглавие „Лазарският песенен репертоар от с. Юпер, Разградско“ 
в Арнаудов сборник, Т. 4, Русе, 2006, 62-76. 
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песните от с. Негушево, Елинпелинско, което прави Е. Стоин, Стоин 1956: 197). 
Подобна функционалност се наблюдава и в лазарските песни от с. Юпер. 

Прави впечатление, че в спомените на събеседниците най-ярко присъства 
„припяването“ на ерген: „Нали ти казвам. В къщата кат има момче, припяваме го за 
някой момиче.”3; „Пеи съ, ако има ерген, припяваме ерген за някого, за някой друго 
момиче.”4; „Стопанката доволна, че сме припели сина, ако има.”5 

За функционалното място на емблематичната за селото и региона песен 
„Срещнали са два Буенца” се открояват две „версии”: „Като няма деца или друго, 
пеиме „Срещнали съ два буенца”6 или „Има кат съ срещнат два Буенца във еднъ и 
съща къща, два Буенца, там има вече друга песен – „Срешнали съ два Буенца””7 с 
вариант „Кът съ срешнат двата някъде из село, то тогава много Буенци – дестина-
дванайсе (...) те вече кът съ срешнат двамата играят и пеят „Срешнали съ два 
Буенца””8 Този песенен образец в сборника „Народни песни от Североизточна 
България”, Т. 1 (Стоин 1962) е с означението „на поп и попадия” (Вж. №308), но това е 
свързано конкретно с текста на песента (Вж. Приложение 1 с текстове). Лазарските 
песни, присъстващи в сборника (и изпълнявани се и днес) очевидно са имали доста по-
разнообрази функционални означения: „на мома” (№265), „на млада булка” (№301), „на 
млад стопанин, на овчар” (№308), „на болен ерген” (№331), „на ерген сирак” (№336), 
„на къща, гдето няма нито мома, нито ерген” с вариант „в къща, дето няма млади хора 
за припяване” (№346, 347), лазарски припевки: „за момиче” (№349), „на ерген за 
женене” (407), „на момък” (№393), „на сам, един син” (№402), „на ерген” (№403), „на 
доведена мома и заварен ерген” (№420). 

Спомен за песни „из пътя” не се открива, при движението между отделните 
домове не се е пяло9: „Из пътя като ходи дружината, няма ли песен за из път? Веселим 
съ тъй пак, а-а иху-миху ей такоз, младежи.”10 и още: „По пътя песен не сме пяли,(...) 
приказваме си, виками, нали ду коят къща сме стигнали – Буля Величке или бульо 
Тудоро или бульо Пено, у вас ли си, ши приемеш ли лазарките, тъй приказвами си, 
виками.”11 В означенията на песните в сборника такава функция също липсва, което 
може да наведе на мисълта въобще за отсъствието на такъв тип песни в лазаруването от 
с. Юпер. 

Обикалянето на лазарската дружина по домовете е започвало от сутринта и е 
продължавало до обяд и ранния следобяд, след което дружината се е разпръсквала, 
лазарките са се прибирали по домовете си, за да си починат преди вечерното 
надиграване на Буенците, отново съпроводено с песни: „На инъ къща инъ песен, на 
друга къща – друга песен, кат съ припяват, долу кат съ надиграват Буенците – пак 
пеиме.”12 Във всеки дом играта на Буенеца е придружена от песен: „И какво играят? 
                                                

3 Атанаска Цветанова Тодорова, р. 1935 г. в с. Юпер, обр. 6 кл., работничка, земеделие, Архив на 
Асоциация за антропология, етнология и фолклористика „Онгъл”; с. Юпер, юли 2003 г., зап. В. Тончева 

4 Йорданка Тодорова Илийкова, р. 1939 г. в с. Божурово, обр. 8 кл., работничка, земеделие, 
Архив на Асоциация за антропология, етнология и фолклористика „Онгъл”; с. Юпер, юли 2003 г., зап. В. 
Тончева 

5Василка Георгиева Ганчева, р. 1925 г. в с. Юпер, обр. 7 кл., земеделие, животновъдство, Архив 
на Асоциация за антропология, етнология и фолклористика „Онгъл”; с. Юпер, юли 2003 г., зап. В. 
Тончева 

6 Атанаска Тодорова; с. Юпер, зап. В. Тончева 
7 Йорданка Илийкова; с. Юпер, зап. В. Тончева 
8 Славка Друмева Станева, р. 1928 г. в с. Юпер, обр. 6 кл., земеделие, Архив на Асоциация за 

антропология, етнология и фолклористика „Онгъл”; с. Юпер, юли 2003 г., зап. В. Тончева 
9 Такъв модел съществува и в други региони на страната. 
10 Атанаска Тодорова; с. Юпер, зап. В. Тончева 
11 Йорданка Илийкова; с. Юпер, зап. В. Тончева 
12 Атанаска Тодорова; с. Юпер, зап. В. Тончева 
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Насреща си играят и ние пееме...”13 Интересно е, че при вечерното надиграване на 
Буенците репертоарът е отново същият – лазарският: „Вечертъ същите песни съ пеят, 
там да, докат те съ бият, то много песни има.”14 

Лазаруването (с Буенец) е централен и представителен обред не само в 
пролетния календар, но въобще за с. Юпер15, и по тази причина лазарските песни днес 
са основната част от юперския песенен репертоар. Особено в съвременен контекст, с 
читалищната реализация на обреда, останалите песенни жанрове остават на заден план, 
за разлика от лазарските песни, осъзнавани като особенно ценни, поради специфичната 
форма на лазаруване. 

 
Антифонният принцип на изпълнение 
Редица изследователи установяват, че антифонният принцип на изпълнение 

може да се интерпретира като белег за старинност, а при обредните песни като начин за 
овладяване на обредното пространство, като вид обредно поведение. Този начин на 
изпълняване на лазарските песни в с. Юпер е закономерност, която до такава степен е 
свързана с обредния ред, че някои от певиците не са в състояние да изпълнят цялата 
песен, поради отсъствието на отпяващата група и редуващото се повторение на 
строфите: „... Как беше? Щот ние тъй я пеем на две групи и сеа ни мога да съ 
съсредоточа.”16 

Интересното в случая е, че в с. Юпер този тип изпълнение е специфичен само за 
лазарския репертоар, всички останали изпълнявани в селото песни не са подчинени на 
антифонния принцип. Според събеседниците моделът на антифонното изпълнение е 
синкретично свързан с модела на игра на Буенеца и булката, а именно – те се 
разминават между позиционираните в две срещуположни редици пеещи лазарки: „А 
кои песни се пеят така? Само лазарските, ний понеже съ нареждаме отсам, отсам, по 
средъта си играе Буенека.”17 Струва си да се помисли върху допускането, че в 
конкретната обредна ситуация антифонният начин на пеене е предпоставен и от 
пространственото ситуиране на пеещите. Косвено това се съдържа в тезата на Д. 
Кауфман, която прави паралел със завъртането на „шетачката“ при лазаруването (в 
Западна България), установявайки, че „антифонията носи смисъла на пълно завъртане в 
кръг чрез двойно експониране (от първа и втора група) на определена строфа. Така 
отпяването (антифонията) би трябвало да се приема като върнато ехо, като огледално 
повторение, което води отново до началото, заредено отново със знака + и т.н.” 
(Кауфман 1998: 88). 

В антифонното пеене особено важен е търсеният баланс в гласовете на двете 
групи: „... направо съ разделяме, гледаме си гласовете горе-долу да бъде, да ни бъде 
еднъта група да бъди се силни гласове, тука да бъде се слаба, минете, минете, нали 
кът, кът звучи еднъта група така мощна, пък другата да затихва, просто съ 
разделяме на две...”18 Равнопоставеността на двете групи, както функционална, така и в 
динамично и дори темброво отношение, рефлектира в номинирането на двете 
отпявания като „два гласа” (в народната терминология „глас” има различни значения): 
„... и на две групи – еднъта на първи глас, другата на втори и пеят и онез играят.”19 
                                                

13 Йорданка Илийкова; с. Юпер, зап. В. Тончева 
14 Йорданка Илийкова; с Юпер, зап. В. Тончева 
15 През 2010 г. „Буенците” от село Юпер попаднаха сред петте номинации по програмата „Живи 

човешки съкровища”, които кандидатстваха да бъдат вписани в представителната листа на ЮНЕСКО. 
16 Йорданка Илийкова; с. Юпер, зап. В. Тончева 
17 Славка Станева; с. Юпер, зап. В. Тончева 
18 Славка Станева; с. Юпер, зап. В. Тончева 
19 Тодорка Христова Спасова, р. 1925 г. в с. Черешово, обр. 7 кл., земеделие, Архив на 

Асоциация за антропология, етнология и фолклористика „Онгъл”; с. Юпер, юли 2003 г., зап. В. Тончева. 
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Рефрените в лазарските песни 
Според Т. Джиджев вметките, рефрените, припевите „са плод на 

мелодизираната форма на народната песен, резултат от взаимодействието на текст и 
мелодия...” (Джиджев 1964: 224). По-общото схващане, наложило се в българската 
етномузикология и изказано от Ст. Джуджев, е, че вметките и припевите в своята 
музикална същност представляват мелоритмични образувания, които чрез мястото си в 
песенната структура маркират разчленението на стиховата реч (Джуджев 1956: 258). Т. 
Джиджев допълва, че това явяване на мястото или за сметка на удължените 
предцезурни тонове се отнася преди всичко за кратките 1, 2 или 3-срични вметки, а по-
широките нерядко се развиват и оформят като самостоятелни формални единици 
(Джиджев 1964: 225). 

По отношение на лазарския песенен репертоар Л. Литова установява, че припеви 
се наблюдават в около половината от лазарските песни на етническата територия на 
България, като двата основни типа припеви са „Лазаре” и „дойла, дойла, дойла” 
(Литова-Николова 1975: 28). В лазарския репертоар от с. Юпер, Разградско, се срещат и 
двата типа. В зависимост от мястото на припева (рефрена) в песенната структура Л. 
Литова дефинира: вътрешни – които разделят строфата на две равни части във връзка с 
мястото на цезурата в словесния текст, и външни, намиращи се в края на всеки стих и 
съответно на цялата строфа (Литова-Николова 1975: 28). 

В юперските лазарски песни трисричният рефрен „Лазаре” по-рядко се среща 
като „външен” и винаги е в комбинация със 7-сричен стихов размер – 7+Р3 х 2: 

Мари Тунке, Тудорке, Лазаре, 
черните ти очички, Лазаре, и т.н. 
За този тип Л. Литова отбелязва, че е разпространен по линията Русе – Кубрат – 

Разград. Песните са винаги мензурални и в някои случаи припевът, който е изофонен, 
се явява без промяна в края на двете полуизречения, оформяйки заключителната 
каденца (Литова-Николова 1975: 30). Всички тези характеристики могат да се отнесат 
към песните на с. Юпер. 

Вторият тип припев „дойла, дойла, дойла”20 при всички случаи е „вътрешен” и 
се наблюдава в лазарските мелодии по линията Русе – Кубрат – Разград – Попово. 
Схемата на този тип песни в най-разпространения им вид е 8+Р6 х 2 (Литова-Николова 
1975: 31). И от този вид могат да се посочат примери от с. Юпер: 

Срещнали са два Буенца, дойла, дойла, дойла, 
срещнали са, питали са, дойла, дойла, дойла, и т.н. 
 
Изгряло мий ясно слънце, дойла, дойла, дойла, 
земя и небе, сетня гора дойла, дойла, дойла и т.н 
Прави впечатление, че при песните от тази група преобладава изохронията, 

нарушена именно от припева, който е и мелодически контрастен и обогатява песенната 
мелодическа линия. 

 

                                                                                                                                                   
На прагматично ниво обяснението, което тази събеседничка дава за антифонния начин на изпълнение, е 
свързано с редуването с цел да се избегне умората на пеещите: „Е, чи тъй съ пеи, на два гласа, да си 
почиваш, уморяваш съ, бе, не е на енъ къща да отидиш, цялото село съ обикаля.” 

20 В с. Юпер, а и в други села от региона, „дойла” се отъждествява с лазарка: „Какво значи 
„дойла, дойла, дойла”? Лазарка. Нидей ходи кат някой дойла, кат някой лазарка, насякъде тва дойла, 
дойла, да. Како ходиш кат някой дойла. Дойла е лазарка.” (Славка Станева; с. Юпер, зап. В. Тончева). 
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Диахронно наблюдение върху лазарските песни 
От 32 песни, записани през 1928 г. в с. Юпер и включени в сборника „Народни 

песни от Североизточна България”, Т. 1 (Стоин 1962), 19 са част от лазарския 
репертоар, а от тях днес се изпълняват 14. 

По отношение на текстовете на песните се наблюдава стабилност и почти 
никакви трансформации на равнището на стиховите размери и структура. На места са 
налице леки съкращения на текста или слаба вариантност, но като цяло песенните 
текстове са се съхранили устойчиви за период от над 70 години (Вж. Приложение 1). 

При диахронния музикален анализ на песните се очертават няколко основни 
мелодико-ритмически модела, в народната терминология назовавани като „гласове”, 
чрез чиито варианти се конструира целият лазарски репертоар (Вж. Приложение 2 с 
нотни текстове). Всеки от примерите представлява изписани едни под други 
вариантите, записани през 1928-1930 г. и през 2003 г.21 

Модел 1 – песните „Срещнали са два Буенца”, „Изгряло мий ясно слънце”. При 
диахронното сравнение е видна устойчивата песенна форма, относително устойчивият 
амбитус и запазеният основен ритмически модел (три такта от по четири осмини, 
четвъртият от две четвъртини), който е симетрично повторен. Това е модел, който се 
среща широко в лазарските песни на Североизточна България (Коларов 1983: 70). 
Единствената настъпила трансформация е в мелодическо отношение – ладовата основа 
от еолийска се е „превърнала” в хроматична. 

Модел 2 – песните „Та що ми трева пувалена”, „Добри лежи”, „Мари Радо, 
зелена ливадо”. Този мелодико-ритмически модел като стихова структура е 
своеобразен вариант на Модел 1, т.е налице са трите такта от по четири осмини, 
последвани от две четвъртини (нарушаващи изоритмията), но липсва симетричното им 
повторение, то е съкратено – следва само един такт от четири осмини и един от две 
четвъртини. Всъщност сходството е най-вече на стихово-ритмическо ниво, 
мелодически песните са различни, а и при Модел 1 в структурата участва и рефренът 
„дойла дойла, дойла”. При диахронното наблюдение на песента „Та що ми е трева 
пувалена” от 1928 г. и 2003 г. Модел 2 се установява като един от най-съхранените – 
запазени са основните му мелодически, ритмически и ладови параметри. 

Модел 3 – песните „Ималай мама един го сина”, „Префръкнали са сиви гълъби”, 
„Отдолу иди юнак на коня”, „Възседна Тодор ранена коня”, „Думай, Радо ле, думай 
мама си”, „Отдолу идат беглишки стада”. При сравняваната песен „Ималай мама един 
го сина” отново се забелязва устойчива песенна форма, амбитус, ритмически схеми и 
променен мелодически профил (както е при Модел 1) с появата на хиатус (или в някои 
варианти само на „ниска“ втора степен). Този ритмически модел, състоящ се от две 
четвъртини – половина – две четвъртини, се оказва един от най-разпространените в 
лазарския репертоар от Русенско (Коларов 1983: 71) и четирикратно проведен стои в 
основата на най-голям брой песни. Той е пряко свързан и с десетосричния симетричен 
стихов размер от типа 5+5. 

Любопитното в случая е, че при записването на образеца с двойно по-малки 
нотни стойности, той може да се нотира и в 3/4. Тази особеност отбелязва Н. Кауфман 
още през 1956 г., защитавайки позицията, че тривременният размер има приложение в 
българската народна песен (по материали най-вече от Пиринския край). Авторът дори 
цитира песен от Североизточна България, която е именно от разглеждания вид. Той 
изтъква връзката с танца, която всъщност е определяща за начина, по който ще се 
                                                

21 При нотирането на песните в сборника „Народни песни от Североизточна България”, Т. 1, е 
използван условния финалис ла от първа октава, а при съвременното нотиране вече се използва ре от 
първа октава. Това поражда известно затруднение при сравнявянето на вариантите, но аз предпочетох да 
спазя оригиналното нотиране от сътрудниците на В. Стоин. 
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нотира конкретния образец. И тъй като в случая на всяка четвъртина (при запис в 2/4) 
или на всяка осмина (при запис в 3/4) отговаря една стъпка от танца, затова, според Н. 
Кауфман, са възможни и двата начина за нотиране (Кауфман 1956: 15). 

Модел 4 – песните „Седнал ми Богдан”, „Стичице, лястовичице”, „Вила се лоза 
винова”. Този модел е своеобразен вариант на Модел 3 (подобно на съотношението 
Модел 1 – Модел 2) и е свързан с друг широко разпространен стихов размер – 
осмосложникът от типа 5+3. Ритмическият модел се състои от две четвъртини – 
половина – две четвъртини, последвани от две четвъртини – половина, което създава 
чувството за прекъсване и несиметричност. Ако този модел се запише с двойно по-
малки нотни стойности, резултатът е редуване на тривременен и двувременен размер, 
което на друго ниво създава усещането за неравноделност. Това обаче не се осъзнава 
така от изпълнителите, тъй като стъпките на хорото съответстват на всяка единица, т.е. 
те са равноделни. В анализирания образец „Седнал ми Богдан” са запазени почти 
всички музикални параметри, вкл. и хроматичната ладова основа (разбира се, има 
някои малки мелодически изменения). 

Модел 5 – песента „Мари Тунке Тудорке, Лазаре”. Това е най-слабо 
представеният модел, както и Р. Коларов отбелязва, песните с рефрен „Лазаре” са 
ограничен брой в Русенско (като тук не се включват общобългарските песни с този 
рефрен). Само в три песни от този регион Р. Коларов открива десетосложник от типа 
4+3+3, в който е разглежданият образец от с. Юпер (Коларов 1983: 82). Прави 
впечатление обаче устойчивостта на песента при диахронното й наблюдение – тя се е 
съхранила без почти никакви трансформации във формално, мелодическо, ритмическо 
и стихово отношение. 

Общото заключение, което се налага от този, макар и кратък, анализ, е, че 
лазарският репертоар от с. Юпер в музикално отношение се е запазил стабилен и е 
съхранил основните мелодически и ритмически характеристики на песента от този 
регион. Вероятно тази устойчивост във времето се дължи както на обредната му 
същност (към момента на записване от сътрудниците на В. Стоин тези песни са били 
част от действащия обред) и това предпоставя отношението към него – „ограничава” 
по-свободната интерпретация на музикалния текст, така и на свързаната с това песенна 
структура – кратката форма, тесния тонов обем, стабилните ритмически схеми. Това 
съдейства за по-слабата варинтност на тези образци. 

Разглеждането на лазарския репертоар от с. Юпер, Разградско, дава възможност 
да се види функционалното място на песента в обреда (такова, каквото е било), да се 
осмисли антифонния принцип на изпълняването на тези песни като свързан и с 
пространствената реализация на песента, да се наблюдава песенната структура с 
характерните рефрени „Лазаре” и „дойла, дойла, дойла”, специфични само за този тип 
песни и то в този регион на страната и най-вече да се отчете поетическата и 
музикалната стабилност на песенните образци във времето от 1928 г. до днес. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 (Текстове) 
 
Мъри Радо /2, зелена ливадо /2 
ти знаеш ли /2, Дунав отде тече /2 
Дунав тече /2, през Будина града /2 
и се влива /2 във Златна ябълка /2 
на ябълка /2 коне навързани /2 
пред конете /2 ора налягали /2 
че се скъса /2 най-доброто конче /2 
че изгази /2 най-добрия юнак/2 
викна юнак /2 викна, та заплака /2 
Дето падна /2, там ма заровете /2 



 119 

на глава ми /2 черква направете /2 
на ръце ми /2 лозе посадете /2 
на крака ми /2 чешма направете /2 
Който е грешен /2, в черква да са моли /2 
Който е гладен /2, грозде да си апне /2 
Който е жаден /2, вода да си пийне /2 
(Сравни със Стоин 1962: №263 от с. Божичен, Русенско) 
 
Префръкнали са сиви гълъби, 
че са кацнали в булчино двори, 
буком букуват, виком викуват: 
- Я излез, излез, по-млада булко, 
да на поучиш, да на погадиш 
слушаш ли свекър като баща си, 
а пък свекърва като майка си. 
(Сравни със Стоин 1962: №301) 
 
Срещнали са два буенца 
дойла, дойла, дойла 
Срещнали са, питали са: 
- Одите ли у попови, 
како прави попадята? 
- Попадята ризи пере, 
ризи пере, гости има, 
гостите й кундоверци. 
Попа смигна на попадята: 
- Я затвори мали врата, 
да си уловим два Буенца, 
да ги уловим, да ги скършим 
като пиле на Петровден, 
като агне на Гьоргьовден. 
(Сравни със Стоин 1962: №318) 
 
Добри лежи /2 болен Бога моли /2 
Дай ми Боже /2 да лежа, да стана, /2 
ше кирдосам /2 мома с девет братя. /2 
Де са чули /2 Тудоркините братя /2 
че грабнали /2 Тудорка под крилце /2 
че фръкнали /2 в синьо бяло небе /2 
че кацнали /2 във гора зелена /2 
събирали /2 дърво и камъни /2 
направили /2 буйни манастири /2 
че фърлили /2 Тудорка у манастир /2 
да почернее, да погрознее хубава Тудорка /2 
не почерня, не погрозня по-хубава стана. /2 
(Сравни със Стоин 1962: №331) 
 
Седнал ми Богдан да яде, 
да яде Богдан, да пие 
на дюген, на капълия, 
на войводово коляно. 
Войвода дума – Богдане, Богдане, 
ярябиино, Богдане, касапчиино, 
яж гозба, не се уядай, 
пей вино, не се опивай, 
сега са турски години, 
ша та турците уловят, 
млад зелен ще та затрият. 
Доде войвода издума 
чемшир са порти лопнали, 
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лопнали и съ отворили, 
че са турци флязали 
и са Богдана уловили, 
опък му ръце вързали 
на кол го забили. 
Богдан от кола викаше: 
- Божне ле, Божне миличък, 
дъл нямам майка мащеха, 
дъл нямам сестра пъструга... 
(Сравни със Стоин 1962: №336) 
 
Та що ми /2 трева пувалена /2 
най ми било /2 Драганка с брата си /2 
те отиват /2 в росно ливаде /2 
да накосят /2 трева детелина /2 
да наранат /2 братово си конче /2 
(Сравни със Стоин 1962: №347) 
 
Мари Тунке, Тудорке, Лазаре, 
черните ти очички 
дай на мене едничко 
няма тебе едничко. 
Мама и тати на нива 
черна угар да орът, 
жълто просо да женат. 
Кой шъ жъне просото 
кой шъ вържи снопито. 
Пена жъне просото, 
Петър вържи снопито 
(Сравни със Стоин 1962: №349) 
 
Изгряло ми и ясно слънце, 
дойла, дойла, дойла 
нибе земя, ситя гора, 
под едно дърво не изгряло, 
под дървото сиво стадо, 
та кой оди из стадото, 
Иван оди из стадото, 
да си изб’ре вакла овца. 
Не си избра вакла овца, 
най си избра бяла Рада, 
бяла Рада аберница, 
абер праща, изпровожда. 
Ко ще Иван да мъ зема, 
ако ни ще – да ми каже, 
да залюбя друго любе, 
друго любе по-убаво, 
по-убаво, по-гиздаво. 
(Сравни със Стоин 1962: №360) 
 
Стичице, лястовичице, 
снощи ми бърза, прибърза /2 
дърво и камъне принела /2 
до града от половината, 
сред градъ било камъче, 
а на камъче – момиче, 
от вратига венче виеше, 
виеше и наричаше. 
(Сравни със Стоин 1962: №375) 
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Отдолу иде юнак на коня, 
та кой на коня – Петър на коня. 
Я ко викайте, я го питайте, 
та годен ли е, та женен ли е. 
Ако не е оженен, ний шо го оженим, 
шъ му дадеми кълна Калина 
кълна Калина плачи, не рачи. 
Я си спровикна бела ми Рада: 
Я шъ го зема, купува ли ми, 
купува ли ми елек гюрия, 
елек гюрия, зелена рокля 
я ю роклята чеили месиви 
я ю месиви ширит глидало. 
(Сравни със Стоин 1962: №393) 
 
Възседна Тодор ранена коня, 
раван го кара до Пенините /2 
до Пенините шарен’те порти. 
Пена си мите равните двори 
като облякала капанка риза /2 
кат опасала шита кърлянка 
кат завързала синя престилка. 
Тодор й хвърля дребни ябълки, 
пък тя ги мите, мите, замита /2 
мите, замита, ни ги пручита. 
На Тодора му се жалба нажели, 
жалба нажели, тъга затъжи, 
че си възяхна ранена коня 
раван го кара ду туполата, 
ду туполата, ду Едрувата, 
че ди развърза копринен пояс, 
че гу приметна над туполата, 
над туполата, над Едрувата, 
сам си се Иван той обеси 
зарад ми …. 
убавицата и гиздавицата. 
(Сравни със Стоин 1962: №394) 
 
Имала мама един го сина, 
един го сина, баш ерген Петър 
мило й мама да го ожени, 
драго й мама ерген да ходи. 
Де го й зачула черната чума, 
черната чума, самодивата. 
Че го прихвърли оттатък Дунава, 
оттатък Дунава, Влашката земя. 
Че му прикупи до три дюгяна, 
до три дюгяна, всякаква стока. 
Първия дюгян сърмо и злато. 
Втория дюгян тамян и восък. 
Третия дюгян черна коприна. 
Булки минават сърмо си вземат. 
Баби минават тамян си вземат. 
Моми минават коприна вземат. 
Както чернее черна коприна, 
тъй да чернее Иван за Пенка. 
(Сравни със Стоин 1962: №402) 
 
Думай, Радо ле, думай мама си, 
думай мамй си, казвай тате си, 
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да дадат, Радо, тебе на мене. 
Олеле, варе, Тодоре любе, 
и туй ли искаш, Тодоре, да тъ науча, 
неска е, Тодоре, Света Неделя, 
утре е, Тодоре, дельник пон’дельник. 
Тати съ кани на нивъ да иди, 
на нива да иди, у ливадята. 
Пък ти съ, Тодоре, ричи наричи, 
ричи наричи биволи да търсиш, 
биволи да търсиш, мали волове, 
отдалеч му се поклон поклони, 
а отблизо му рало поеми, 
рало поеми, кротко подкарай, 
кротко подкарай, жално засвири, 
жално засвири със свойта свирка, 
със свойта свирка, свирка-чимширка. 
Довечера тати у дома шъ дойди, 
у дома шъ дойди, на стол шъ седни, 
мене шъ гледа, мама шъ дума: 
- А да дадем нашата Рада, 
нашата Рада на тоз Тодор, 
днеска е Тодор при метне дошъл 
отдалече ми се поклон поклонил, 
рало поел, жално засвирил. 
(Сравни със Стоин 1962: №403) 
 
Отдолу идат билюшки стада 
три са билюшки, два са Стояна. 
Край Стоянови все огън гори, 
все огън гори, все куче лае, 
все куче лае, все майка плаче, 
че търти Стоян и той да бяга 
през горията румънията, 
през гробищата гяурджийската. 
Мили му тейно подире вика: 
- Върни се, върни, сине Стуене, 
Няма да се върна, миличък тейко, 
че ти си донел майка мащеха, 
пък дя е донела мома Деница, 
мома Деница баш хубавица. 
Аз я имам за първа сестрица, 
тя ма има за първо любе, 
ази я пращам за сол, за трици, 
тя ми носи смесени китки, 
смесени китки с коприна вити. 
(Сравни със Стоин 1962: №420) 
 
Вила се лоза винена 
около града Търново, 
не било лоза вилова 
най-било Йова с Ивана. 
Йова на Ивана думаше: 
- Иване, карък чобане, 
кога за мене дойдите, 
гуляма сватба дигните, 
малко съм мома одила, 
много съм дари тъкмила, 
на всякой свата по ата, 
а на кръстничка – два ката, 
влика рокля кроеше, 
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кроеше и наричаше... 
(Сравни със Стоин 1962: №425 от с. Каменово, Кубратско) 
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 124 

ИЛЮСТРАЦИИ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Буенец и булка от с. Юпер 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Буенец и булка от с. Юпер (в гръб) 
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Лазаруване в юперска къща – стопанката посреща Буенеца 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Лазаруване в юперска къща – лазарка и Буенец 

 
Автор на снимките е Николай Ненов, с. Юпер, 2011 г. 
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THE ST. LAZAR'S DAY SONG REPERTOIRE FROM VILLAGE OF YUPER, 

RAZGRAD REGION, BETWEEN XX AND XXI CENTURY 
Veselka Toncheva 

Institute of Ethnology and Folklore Studies with Ethnographic Museum – BAS 
Abstract 

The text presents the St. Lazar's day song repertoire from village of Yuper, Razgrad 
region as reconstruct the function of the songs from the recent past, when the ritual 
lazaruvane is stil “life”. The author analyzes the principle of antiphonal performing of songs, 
investigates the role and importance of the refrains in the song structure, and in general make 
diachronic comparison between songs recorded during the summer of 2003 in Yuper and the 
same songs in the collection of V. Stoin “Folk Songs from Northeastern Bulgaria”, Part 1. 

The overall conclusion from the comparison and analysis is that the St. Lazar's day 
song repertoire has remained stable musical and has preserved the basic melodic and rhythmic 
characteristics of the song from this region. 


