МОТИВНИ КАТАЛОЗИ: ВЕДА СЛОВЕНА
д-р Миглена Христозова
Фрайбург, Германия
Каталозите реконструират основни мотивни звена, топосна, персонажна и ритуална
система в три типа песни от Веда Словена (том 1 и 2) ‒ в песните за Преселение народа
ут Крайна земе на Дунав, в песните за „Орфей“ 1 и песните от цикъл Личен день
Коледов-день. Те са публикувани за първи път в дисертацията на Миглена Христозова
(вж. Hristozova 2012: 102-148) 2, като на тяхна основа са подготвени и въпросниците за
Първо приближение към Веда Словена, използвани при теренни изследвания на
Асоциация за антропология, етнология и фолклористка „ОНГЪЛ” и проведени в село
Дряново (община Лъки) през 2009 година. 3
Каталог I: Преселението от Крайна земе на Дунава
Група 1
Водещ мотив: Крайна/Читайска/Читска земе презаселена; Читска крале иска земя да
си разшири.
Топоси: Крайна земе 4, Читайска земе 5, бел Дунав, земя отвъд белия Дунав
(неназована)
Пространствени категории: поле, гора, река, град, сараe
Фигури: Дунавска крале, Сада крале, Читска/Читайска крале, дива/Дива крале 6
Ритуализирани темпорални категории/ритуална символика: 100 години, 100 сина,
300 години, 300 града, 300 сина
Ритуализирана цветова и пространствена символика: бeл (Дунав)

Пример 1: Читайска краля с войска си е потръгнал, с всички земни крале да се
бие, земя да си разшири.
(…) Млада краля Читайска.
Той си е ойскя путръгнал,
сас сите земни крале ке са бия;
земя иска да си разшири.
(1997,1: 23, р. 12-15)

Съставителят на сборника, босненският етнограф и архивар Стефан Веркович, поставя в заглавията на
някои от песните името на митичния герой Орфей. В текстовете на песните обаче не се среща Орфей, а
вариантите Орфен, Урфен, Уфрен, Форлен, Форклен, Орпю и др.
2
В дисертацията на Христозова каталозите са в двуезичен вариант (български и немски), като всички
примери от песните са в оригинал и дословен превод (на немски език). В представените тук приложения
каталозите са само на български език, като са предприети някои допълнения.
3
Каталозите използват новото издание на Веда Словена от 1997. – Вж. Христов (съст.) 1997,1, и Христов
(съст.) 1997,2.
4
В различните текстове се срещат различни вариации: Крайна земя, Крайна земе, Край-земе.
5
Читайска земе се среща в различните варианти и като Чистка/Ситска земе.
6
В различните варианти дива се изписва съответно с малка и голяма буква.
1
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Пример 2: Негова земя се мощне наплодила, няма място ни урачи да урат, ни
волове да пасат.
Негува земя мощне са е наплодила;
села си му честум стуят,
ляха мясту и селу гуляму!
Нит урачи имат що да урат,
Нит волове паша да пасат.
(1997,1: 23, р. 16-20)

Пример 3: Чудил се Сада Крале, как да си люде куртулиса, че ке земат вейке
един другум да су ядат.
Чудил су е Сада краля що да прави,
що да прави що да стори,
как да люде куртолиса?
Чи ке земат вейке един другум да су ядат!
(1997,1: 28, р. 8-11)

Пример 4: В Читска земе ураче си един другум бият.
Ураче се един другум биет,
оти нема де да орат;
сита стока им измрела,
оти нема де да пасат.
(1997,1: 31, р. 3-6)

Пример 5: Карба се закарали млади юнаци, та Бог пратил Юда Самувила при
Сада крале в сарае да му дума, да го прати на бел Дунав, на пусто поле, де ми
Дивна крале седи, та негово поле да заптиса.
Карба са закарали млади юнаци,
млади юнаци малки моми.
Та са на Бога нажелилу,
[…]
пратил си Юда Самувила,
пратил е фаф сарае,
да си дума на войвода,
да си прати Сада крале,
га гу прати на бел Дунав.
На бел Дунав пусту поле,
пусту поле запустену,
де ми никой ни седнал,
лу ми седнал Дивна крале,
та си поле заптисал;
(1997,1: 356, р. 18-31)
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Пример 6: На Крайна земе се родило мъжко дете ‒ Сада крале, дете-нишенлие
със златни криле; Раста ми дете, пораста, дойде да се годи, а гора се заселила,
приселила, карба ми са карали млади юнаци, 100 юнака погинали.
Родила му мъжку дете,
мъжку дете нишенлие,
нишенлие чудувиту,
чи си има златни криле,
та си фърка нависоку;
раста ми Сада крале,
раста ми порасна ми,
юнак веке да са годи,
да са годи да са жени.
Я са гора заселила,
заселила приселила!
[…]
Плач утиде фаф сарае,
фаф сарае дур на крале.
Заплакали млади юнаци,
млади юнаци малки моми,
заплакали завикали,
чи са ф гора закарали,
та са карали малу-млогу,
малу-млогу три нидели,
сто юнака погинали,
сто юнака малки моми.
Та ми крале заплака,
заплака ми завика ми!
(1997,1: 353, р. 83-107)

Пример 7: Я му се земя заселила, приселила, 300 града с кулини градил. Я ми
са карба закарали, триста юнаци паднали, триста юнаци с малки моми.
Я му са земе наплодила;
триста ми града градил,
триста ми града силни,
силни ми града със кулини;
доста му са земе заселила.
Млади ми юнаци на поле,
млади ми юнаци малки моми;
[…]
Я ми са карба закарали,
доста хми карба на поле,
триста юнаци паднали,
триста юнаци с малки моми […].
(1997,1: 377, р. 20-34)
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Група 2
Водещ мотив: Стара земе плодувита уставили, докарал ги на пуста земе.
Топоси: бел Дунав
Пространствени категории: плодовита земя, пуста земя запустена, гора, пещера,
град, поле мощне нашироко
Фигури: люде диви подивени, Дивна крале, Бана крале
Ритуализирана цветова и пространствена символика: бел (бел Дунав, бело просо)
Пример 8: Че си стара земе плодувита уставили, та ги докарал на пуста земе, де
си моми не урат, ни сеят, не си градет силна града, лу си седат фаф гората.
Чи си земе уставили
плодувита уровита,
та ги дукарал на пуста земе,
на пуста земе запустена,
де си моми ни урат,
де си моми ни сеет;
ни си градет силна града,
лу си седет фаф гората,
фаф гората ф пещерета […].
(1997,1: 287, р. 38-46)

Пример 9: Тука долу ду бял Дунав има поле мощне нашироко, там има люде
диви подивели, не ми знает поле да работет, там да зеселиш тое земе!
Тука долу близу ду бял Дунав
има поле мощне нашироку;
таму има люде диви подивени,
не ми знает поле да работет,
ниту белу просу да си сеет!
Таму бива да заселиш тое земе
потеснена;
(1997,1: 32, р. 27-32)

Пример 10: На бел Дунав пусто поле, де ми седи Дивна крале.
На бел Дунав пусту поле,
пусту поле запустену,
де ми никой ни седнал,
лу ми седнал Дивна крале […]
(1997,1: 357, р. 27-30)
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Група 3
Водещ мотив: Църни робинки господари ке станат, люде ке научат земя да работет,
люде като Богове ке ги имат.
Топоси: земя Харапска
Пространствени категории: земя родовита, поле, небе (де си седет трима Бога)
Фигури: моми-робинки, Читайска крале, Дива крале
Ритуализирана цветова и пространствена символика: черен (църни ръки църно
заробюва)
Пример 11: Моми робинки от земя Харапска заселват земя родувита и ке
научат люде, как се земя работи; Та ке бидат техни господари, като Богове ке ги
имат.
Чи е навървил Читайска краля
през тоя земя Харапска, […]
що е младу та църну заробюва.
Робинки си църни ръки кършет,
църни ръки кършет сълзи ронет,
чи си тяхна земя уставет,
ут майка си са дялба раздилат.
Я що бяше тяхна краля, хми зборува:
„Ми дявойки, мои робинки, плачете,
немой църни ръки кършете!
Яз ке си вазе откарам на земя
родувита,
ел’ не знаят люде да я работет;
вия тях ке си научите
как са земя работи,
та ке бидете тяхни господари;
я кога умрете, каку Богове ке ве имат
[…].“
(1997,1: 23-24, р. 38-56)

Пример 12: Дивна крале фалба фали млади моми, че са слели ут небету, та си
учат млади юнаци, млади моми, да си урат и сеет.
Що ми седнал Дива крале,
дигнал си десна рока,
със рока ва фальба фали,
чи сте слели ут небету,
де ми седет трима Бога,
та си учите ду млади юнаци,
ду млади юнаци, малки моми,
да си урат на полету,
да си урат да си сеет:
(1997,1: 288, р. 83-91)
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Група 4
Водещ мотив: Дунав да преминат; та си замръзна/та си размръзна бял Дунав; люта
ламя и диви хора подивели ду бял Дунав; всички млади до 100 години Дунав да
преминат, тамо да се заселят; всички старци и крале да останат, Богу за помощ да се
помолят.
Топоси: бял Дунав, на край Дунав на широко поле
Пространствени категории: река, широко поле, гора
Фигури: Читайска/Читска/Сада крале и неговата войска, люде диви подивели,
дива/Дива крале/неговата войска, люта ламя с 3/7 глави и 7 опашки, Юда самуила,
вятрувита Самувила, Коледа бога, Огнена бога, Громна бога
Ритуални практики/ритуални символи: молба на Коледа бога/на Огнена бога/на
Громна бога; старци и крале се Бога молят; курбан колят: 9 пуйки и 9 гъски; що ми
слънце изгрее, всите на Дунав да излезат;
Ритуални числа: 3,7,9 (атрибути или брой на животни за курбан); 100 (всички млади
ду 100 години)
Ритуализирана цветова и пространствена символика: бял (бял Дунав, бяло просо)
Примери: Замръзване и размръзване на Дунав
Пример 13: Краля стои с негова си войска на бял Дунав, не знае, как да си река
помине, та си говори, всеки пу куляна да си падне и Коледа бога да си помоли,
да си прати ветрувита Самувила, да завие силен вятър, та Дунав да си помързне
и войска река да си помине като по суха земя.
„Неке может мои бял Дунав да
заминат;
Дунав са е мощне харну размързнал,
та и бял Дунав да заминат,
яз си събрах силна ойскя,
не хми давам да дойдат на моя земя.“
Читайска краля си стои на край бял
Дунав,
та са чудум чуди що да прави,
що да прави как да си Дунав замине,
[…]
На ойскя си вели ютговори:
„Сяки пу куляна да си падне,
Куледу Богу молба да са моли,
да си прати вятрувита Самувила;
тя да си задуя силан вятар,
дур да си пумързне ду бял Дунав,
пу нег’ кату пу суху да си заминат.“
(1997,1: 24-25, р. 69-84)

Пример 14: Де си дойде Юда Самуила, та си Дунав пак измързна и си сички
(Читска/Сада крале 7 и войска) заминаха низ бел Дунав. Със тех си замина и
Юда Самуила да им помогне да надвият дива крале подивена; заду си Юда
Самуила студен и топъл вятър, на Читска крале се топлу дуеше, на Дива крале
студен, та се люде подивели замързнали, като дърве изсъхнали.

7

В примера Читска крале и Сада крале се изполват като синоними.
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Ут топлу се размързна ду бел Дунав,
та си тече река гулема;
не можеха да заминат ду бел Дунав,
та се чудет шо да правет,
шо да правет, как да Дунав заминат,
на широку поле да си идат.
Де си дойде Юда Самуила,
та си дуна силан ветар,
та си пак замързна ду бел Дунав;
та си сички заминаха низ бел Дунав;
сус тех си замина и Юда Самуила,
да им на буйну поле помогне,
да надвиет на дива крале подивена.
[…] дива крале подивена,
как си виде чи си иде Сада крале,
нехтее да му се поклон поклони,
лу си собра негувата силна ойске;
та утиде на край Дунав,
на край Дунав на широку поле,
да си Читска крале удари;
шо се негувите сите млади с’ камене да
побие,
немой земя да му земе.
Та си заду Юда Самуила топал и
студен ветар,
на Читска крале топлу си дуеше,
я на дива крале студну си дуеше,
дур се диви люде замързнали,
си станаха као дарве изсъхнали!
(1997,1: 34-35, р. 115-141)

Примери: На Дунав – люта ламя и люде диви подивели
Пример 15: На Дунав седи люта ламия сас седем глави и седем опашки, що си
не дава никому по бел Дунав да помине. Лю кой си наблизи, цал си гу поглища.
[„…] Аку идете вие, краля, на тована
поля,
лесну вие ке хми надвиете,
оти имате сряли мощне отровити,
с отровни билки намешени.
Ел’ си има друга злина по-гуляма:
на край Дунав седи люта ламия,
сас седем глави, сас седем опашки;
никому ни дава да помине през бял
Дунав;
лю кой ду Дунав наблизи цал си гу
поглища!
Ламия лесну не су утепува:
аку хи утсечеш едната глава,
на мясту хи други две изляват!“
(1997,1: 29, р. 49-60)
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Пример 16: Огнену Богу молба да су помолиме, Громну Богу курбан да
заколеме, та люта ламия да погубят.
Молба Огнену Богу да су помолиме,
курбан Громну Богу да заколеме
девет пуйки, девет гъски:
Огнени Бога оган да си всякне,
я Громна Бога гром да си пусне,
да погурет люта ламия;
(1997,1: 30, р. 73-78)

Пример 17: На бел Дунав люта ламие с три глави и седем опашки; люта ламие
не дава ни човек да премине, ни пиле да прехвръкне; На бел Дунав люде
подивели инатчии, с големи сили, с камъни люди (люди на Сада крале) ще
побият, тяхно поле не си дават; Юда на Сада крале ще помогне, диви люде да
надвие.
[„…] Ела на бял Дунав лежи сура
ламие,
има три глави сус седем опашки,
та не дава ниту чувек да помине,
ниту пиле да прифъркне;
хем и люде подивени млогу се
инатчии;
лу как ша си видет тои люде,
ша излегат дженк да си правет:
та колку се диви подивени,
още толку по-гулема сила имат,
сус камене тои люде ша побиет!
Хеле поле не си дават.“
[…]
[„…] кога заминете ду бел Дунав,
и яз ша ви помогна,
да надвиете на люде диви подивени.“
Сова рече Юда не отрече,
и си фъркна та утиде аф гората.
(1997,1: 33-34, р. 35-86)

Примери: Шо е младу ду сто години, широко поле да засели, а
старци и крале молба Бога да молят
Пример 18: Шо е младу ду сто години, сите ше излезат на бел Дунав, широко
поле да заорат, бело просо да засеет.
Шо е младу ду сто години,
лу шо ша ми сонце изгрее,
сите да излезат на бел Дунав;
да си карат жени и деца,
чи ша идат на широку поле,
тие да заорат широку поле,
и да зесеет белу просу.
(1997,1: 33, р. 61-67)
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Пример 19: Старци и крале Огнену Бога се помолиха.
Та станаха сички старци и крали,
Огнену Богу молба су помолиха,
да си всякне пламенена оган […].
(1997,1: 30, р. 81-83)

Група 5
Преселението в календарно-ритуален цикъл
Водещ мотив: помина зима, наши деди много плакали и викали, че си Крайна земе
уставили; помина лято – сега веке не ни докривело, че сме земе уставили; и сме веке
забравили, ке сме били на Край земе; зададе се люта зима, на бел Дунав да излезат,
курбан три крави да колят.
Топоси: бял/Бял Дунав, Край(на) земе, черно/Черно море
Пространствени категории: поле, (черно) море, река, земя плодовита уровита, пуста
земе запустена, бахче, сарай, фална земе прочуена; календарни пространства: люта
зима снегувита, поминала люта зима, та се лето зададе
Фигури: Байна/Сада крале, лестувица, люде
Ритуални практики/ритуални символи: курбан 3 крави да колят; да си бера бела
китка, от мен селем да носиш, че си е мое рода; че си спуснал десна рока на бел Дунав;
карал ги три години, та ги докарал на бел Дунав; руйно вино тригодишно
Ритуализирана цветова и пространствена символика: бял (бел Дунав, бяла
пшеница, бела китка, бела лоза, бело грозде, бела книга), черно (море, пиле, писмо),
златна (свирка), червено (грозде, вино)
Примери: Помина си люта зима: наши деди много плакали, че си Край
земе уставили
Пример 20: Помина си люта зима, зададе се лету, със лету лестувица, летувала
на край земе, на полето; Бог да бие Байна крале, че ги закарал ут Край земе, та
ги карал три години, та ги закарал на бел Дунав; А тия доста плакали, че си земе
плодовита уставили, та са дошли на земе пуста запустена.
Поминала люта зима,
люта зима снегувита,
поминала заминала,
та са лету зададе,
със лету лестувица,
[…]
я знаеш ли ’ли ни знаеш
у’ де иде лестувица,
[…]
Летувала на край земе,
на край земе на полету,
[…]
думали са наши деди,
наши деди наши сруци.
Бог да бие Байна царе,
закарал ги ут край земе,
та ги карал през полету,
през полету, през морету,
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карал ги сега малу,
сега малу три години,
дукарал ги на Бел Дунав.
Я си тие доста плакали,
доста плакали и викали,
чи си земе уставили
плодувита уровита,
та ги дукарал на пуста земе,
на пуста земе запустена […].
(1997,1: 287, р. 1-41)

Пример 21: Мома дума на лестувица, кога си лету дойде, да фоди на бел Дунав,
бела китка от нея да вземе, селем да носи на своя рода, че е от Край земе дошъл.
„Лесту ле, лестувица,
[…]
я си ми фодиш на Бел Дунав,
на Бел Дунав на царнуту море,
[…]
Я ми постой и почекай,
дур да си флеза ф бахчету,
да си бера бела китка,
[…]
да е ф сарае носиш,
[…]
ут мене хи селем носиш,
чи си е мое рода,
мое рода ут край земе,
да си види бела китка,
[…]
тажну хи са нажелилу,
нажелилу натажилу,
чи си земе уставила,
фална земе прочуена […].“
(1997,1: 291, р. 38-60)

Пример 22: Крале, да си вземе златна свирка, да си яхне бърза коне, да си иде
на Край земе, да си види стара майка, милна брата.
Бре, си имаш златна свирка,
я’ си ми яхни бързата коне,
та си иди на Край земе,
да си видиш стара майка,
стара майка, милна брата.
(1997,1: 418, р. 101-105)

Примери: помина лято, зададе се зима – сега веке не ни докривело, че сме
земе уставили и сме веке забравили, чи сме били на Край земе.
Пример 23: Как сам поле заселил, сега веке три години, я съм веке забурил, че
сме били на Край земе; как си дойде люта зима, на бел Дунав да слезе, курбан
Бога да коли.
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Как сам поле заселил
сега веке три години,
малки са моми урали,
урали са и са сели,
сели са бела пшеница;
я сам веке забурил,
чи сме били на Край земе […].
(1997,1: 358, р. 80-86)

Пример 24: Сега ни са веке ни дукривелу; урали сме, сели сме, пили сме руйно
вино на Крайна земе, па сме дошли на бел Дунав, да сме сели бела пшеница,
бела лоза, та се ражда бело и червено грозде.
Сега ни са веке ни дукривилу,
чи сме уставали Крайна земе,
та сме дошли на бел Дунав:
урали сме на Крайна земе,
урали сме и сме сели,
сели сме бела пшеница,
сели сме бела лоза,
та сме пили руйну вину,
руйну вину тригодишну;
па сме дошли на бел Дунав,
та сме сели бела пшеница,
та сме сели бела лоза,
та са ражда белу грозде,
белу грозде и цървену […].
(1997,1: 359, р. 147-160)

Пример 25: Задава се люта зима, да излеват на бел Дунав, да ти курбан колет,
че си пуснал десна рока на бел Дунав и се Дунав замързнал, та съм Дунав
заминал и поле заселил.
Задава са люта зима,
люта зима снегувита,
да излеват на бел Дунав,
да ти курбан колет,
да ти колет ду три крави,
чи си спуснал десна рока,
десна ти рока на бел Дунав,
та са Дунав замръзнал,
замръзнал са поледнил са,
та сам Дунав заминал,
та сам поле заселил.
(1997,1: 354, р. 153-163)
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Пример 26: Сада крале на бел Дунав, написал си бела книга, цурну писму, дека
си е люта зима, да си слева на бел Дунав, курбан да си коле.
Сада крале на бел Дунав,
[…]
та си поле заселил.
Я си писал и написал,
написал си бела книга,
бела книга църну писму:
млада царе стара кмета,
ега си е люта зима,
да си слева на бел Дунав,
да си слева курбан да коле,
курбан да коле ду три крави […].
(1997,1: 357, р. 42-61)

Група 6
Водещ мотив: Крайна земе – се си е лету и пролету; не ми иде люта зима, как си иде
на бел Дунав; на Край земе дваш ми на година сеет.
Топоси: бел Дунав, Край(на) земе
Пространствени категории: поле, земя плодувита, фална, топлита, гора, планина;
календарни пространства: люта зима снегувита, лету и пролету, лу си лету помине
Фигури: малки моми и девойки, крале
Ритуални практики/ритуални символи: курбан коли 9 крави (на Снигна Бога); дваш
ми на поле сеет;
Ритуализирана цветова символика: бел (пшеница, грозде, Дунав)

Пример 27: На край земе дваш ми са на поле шетат, дваш ми сеет, дваш ми
бело грозде берат; Крайна земе фална, плодувита, уровита.
Та си урат малки моми,
малки моми и девойки,
двашь 8 ми са на поле шетат,
двашь ми на година сеет,
та ми жнеет бела пшеница,
та ми берат белу грозде.
Крайна земе доста фална,
доста фална плодувита,
плодувита уровита […].
(1997,1: 287, р. 18-26)

Вероятно става въпрос за редакторска или печатна грешка в изданието от 1997, в което старият
правопис е заменен, но не и в дадения пример.
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Пример 28: Крайна земе доста топленита, се си е лету и пролету, не си иде
люта зима как на бел Дунав на полето.
Крайна земе доста топленита,
се си лету и пролету!
Ни си иде люта зима,
люта зима снегувита,
как си иде на бел Дунав,
на бел Дунав на полету […].
(1997,1: 359, р. 183-188)

Пример 29: Снигна Бога курбан да колиш и молба да му са молиш, да си вие
бела снега във гората, а на поле ду бел Дунав да си е лету и пролету, как на
Крайна земе.
Лу да си лету помине,
курбан да си колеш,
да си колеш девет крави,
Снигна Бога да си фалиш;
и да муса мольба молиш;
да си праща милна слуга,
да гу праща фаф гората,
фаф гората планината,
да си вие бела снега;
я на поле да е лету,
да е лету и пролету;
да си грее ясну слънце,
как си грее на Край земе;
(1997,1: 384, р. 21-33)

Група 7
Водещ мотив: Кат да сме си на Край земе;
Топоси: бел Дунав, Край(на) земе, църно море, град Котлица
Пространствени категории: поле, море/солену/църно, река, град
Фигури: Сада крале
Ритуализирана цветова/цветово-пространствена символика:
църно/Църно (море)

бел

(Дунав),

Пример 30: На Край земе ду бел Дунав, ду Дунав цурну море – и на поле сме
ду бел Дунав, ду бел Дунав църну море.
Кат’ да си сме на Край земе:
на Край земе ду бел Дунав,
ду Дунав църну море,
и на [новото] поле [сме] ду бел Дунав,
ду бел Дунав църну море […].
(1997,1: 360, р. 199-203)
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Пример 31: На полету река тече, Сада крале убимел си река бел Дунав; ду река
се море вие, убимел си море църну море; Града наградил, убимел си града
силна Котлица.
Доста хитър Сада крале,
доста хитър доста иман,
на полету река тече,
убимел си и река бел Дунав,
ду река море са вие,
[…]
убимел си море църну море,
а що си ми града наградил,
града си убимел силна Котлица
[…].
(1997,1: 360, р. 204-212)

Група 8
Водещ мотив: Годи се Бана жени са, триста ми сина родил, триста крале; свири ми
Брана крале на Дунав, Юда му дава златни криле, та си на небе свири, Бана бабайку
хвали.
Топоси: бел Дунав
Пространствени категории: на земе, небе, поле, земници
Фигури: Бана/ Бана крале, триста сина, Брана крале (банов син)
Ритуални практики/ритуални символи: 300 години на земе, 300 сина родил, 300
години карба карали, 300 брата/сина/крале
Ритуализирана цветова/цветово-пространствена символика: бел (Дунав), златен
(свирка, сандъци)

Пример 32: Годи са Бана крале, триста години на земе, 300 ми сина родил,
триста сина-триста крале, де си сита земе заптисали.
Годи са Бана жени са,
малка си мома либи;
триста години на земе,
триста ми сина родил;
триста му сина триста крале.
[…]
Та са земе заптисали,
сита си земе пленили.
(1997,1: 420, р. 323-330)

Пример 33: Триста ми сина в земници да флезат, златни сандъци да отключат,
бабайкова свирка да извадят, де ми бабайко на небе, при Бога свирил; Не ми
свирят триста брата, свири ми само Брана крале; Тъжна песен пее, де ми триста
братя карба закарали, мало многу три години, кой да му свирка земе; Юда
слязла на бел Дунав и си Брана крале златни криле дала, да си фърка на небе
при Бана, при бабайко.
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„[…] Бре, ми флезите ф земници,
йотключите златни съндъци,
фаф съндъци златна свирка,
бабайку ви свирил на небе,
на небе при Бога,
та ми със свирка свирите,
малки моми песна да пеет,
да си бабайку фалите,
да са със песна чуе,
да са чуе прочуе
ут край земе ду край земе.“
Триста ми брата ф земници,
златни съндъци йотключили,
златна си свирка искарали;
я’ си ми никой ни свири,
свири ми Брана крале,
тъжну ми Брана свири,
тъжну ми Брана пее,
та си бабайку фали.
Бог да ги бие триста му брата,
тие му каскандисали,
та са карба закарали
кой да му свирка утнеме;
карба хми трае сега малу,
сега малу три години.
Дур са Юда налютила,
налютила разедила.
Та ми слела на бел Дунав,
на бел Дунав на полету,
де ми са карба карали.
Свири ми Брана на Дунав,
триста си брата мае.
Фана гу Юда за рока,
тури му знатни криле,
та си ми фъркна на небе,
на небе при Бана,
при Бана, при бабайку,
та си е свирка у Бана.
Та ми на небе свири,
та си ми Бога фали.
(1997,1: 421, р. 361-400)
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Каталог II: Песни за „Орфей“
Група 1
Водещ мотив: Чудно дете нишенлие се родило, свирка ми в десна рока, златни криле
под
мишници,
златна
коса
на
глава;
дете
ми
носи
име
Уфрен/Форлен/Фърклен/Орфен/Орпю; сите хора, пилци, юди, планини умайва, песен
му се чува по сичката земе.
Интересни субмотиви: Уфренов род/генеалогия; дете бележиту пиле славекову
надпява; пиле славекову на крале (на чужда крале) за юнак разказва.
Пространствени категории: небе, земя (горе-долу, от земе ‒ високо на небе, сита
земе, по среди земе), поле (зелено), планини, сред гора, под дарото, Ламийска земе,
сончеви сараи, юдинско поле
Фигури: керка на Ринда Крале ‒ майка на бележиту дете нишенлие, сонце, Ринда
крале, Юдинска крале, Уфрен/Форлен/Фърклен/Орфен/Орпю, Юди, Дефа, планини,
пилци, 70 крале, пиле славекову, бележита крале (неназован), Синце/Синдже крале
Ритуални практики/пространствена символика/ритуални числа: три месеца; 70
крале, в дясна ми рока свирка доржи
Ритуализирана цветова/цветови-пространствена символика: златен (коса)
Примери: Генеалогия на Уфрен: Мома гюзелийка се на земе родила, та ниту
майка, ниту татку, пуста си три месеца сред гора седи, де си ми е на Ламийска
земе (пример 34). Бога му се нажелило, та ми прати Дефа долу в гората, да си
мома води на небето, в сончеви сараи (пример 35). Мома се от сонце затруднее
и си мома роди. Мома на земе да си слезе, керка на Ринда крале да си бъде, че
си нема Ринда крале рожба на земе (пример 36). Мома се с Юдинска крале
своди и си роди бележито дете нищенлие, Уфрен юнак, що ми сита земе ше
заптиса (пример 38).
Пример 34:
Родила се мома на земета гюзеллийка,
що га нема нийде на дюнета;
та ниту майка има, ниту татку,
пуста устанала аф сред гора,
що си била Ламийска земе поламена.
Та ми седе аф гората малу млогу,
малу млогу три месеци.
(1997,1: 124, р. 6-12)

Пример 35:
Дур на Бога си се нажелилу, натяжилу,
та си прати ду два Дефа ут небету,
да си идат долу на земета аф гората;
аку си е малка мома жива аф гората,
да га земат на небету да си га дукарат,
да си седи аф сончеви ясни сарае,
та да чини измет дур на Бога.
(1997,1: 126, р. 84-90)
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Пример 36:
Да си идат дур при сонцету аф сарае;
ут сонцету изим да си терат,
да им даде малка мома бележита,
да га пратет долу на земета,
да си боде керка дур на Ринда крале;
чи си чеду нема ут сорцету,
хем си либе нема да се сфоди,
та да си роди чеду ут сорцету!
(1997,1: 127, р. 157-164)

Пример 37:
„Я’ кажи ми, ясну сонце:
как си грееш долу на земета,
не ли виде нейде Юдинска млада крале?
Той ша боде първе либе на тоета керка.
С нея да се сфоди утре още рану пред зорница,
лу да ми се сфоди ша затруднее,
та ша роди бележиту дете нишанлие,
шо ша ми засели сита земе запустена.“
(1997,1: 129, р. 225-232)

Примери: Роди се бележиту дете нишенлие
Пример 38: Чудно дете, свирка доржи аф десна си рока, криле пуд мишица,
коса му е позлатена.
Свирка доржи аф десна си рока!
[…]
Дете си ми има криле пуд мишица!
Хем си му е коса с’ злату позлатена;
(1997,1: 135, р. 491-494)

Пример 39: Бележиту дете се породилу, фаф роки си свирка кеменига, та ми
свири каку Юда, свирка се слуше ду сичката земе.
чи ми се е породилу дете бележиту;
фаф роки си доржи свирка кеменига,
та ми свири каку Юда гласувита;
свирка ми се слуше ду сичката земе!
Я шо си е бележиту нишанлие,
си има пилювити криле,
та ми фърка низ небету као пиле […].
(1997,1: 152, р. 18-24)
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Примери: Глас му ечи/кога засвири…
Пример 40: Гласувита песна си запелу
глас му ечи дур на висе небе!
Лу ми падналу ут майка си,
гласувита песна си запелу;
(1997,1: 135, р. 495-497)

Пример 41: Орфен си има свирка да си свири, кога засвири, всички юди се
збират, дур и планини заиграват.
Бре Орфене, млади свирелжия!
сички юнаци сърце имат,
кой на пушка, кой на сабя;
с пушка дребна лова да ловет,
со сабя на юдинску поле да се бият,
един другум нам да си дадат.
[…]
Тая дарба Орфен си не има,
лю си има сърце свирка да си свири,
лю де иде в ръки си свирка държи,
кога засвири тая юдинска свирка,
сички Юди се на поле збират,
[…]
с коя дур и планини заиграват,
та се люлет как се люле малку дете в люлка!
(1997,1: 194, р. 1-27)

Пример 42:
свирка ми се слуше ду сичката земе!
(1997,1: 21, р. 21)

Пример 43: Всите пилци гласувита песна си слушет, дур се умаяли.
Собрали се свите пилци аф сарае,
да си слушет гласувита песна;
ут шо била гласувита дур се пилци умаяли!
(1997,1: 135, р. 499-501)

Пример 44: Седемдесе крале сред земе се собрали, лу си гледат чуду на земета,
малко дете си ми свири свирка кеменига.
де си найде седемдесе крале.
Уф сред земе ми се собрали,
да ми гледат шо е сова чуду на небету?
Сите звезди на небе си стоет,
ниту греет, ниту ми заходат!
Лу си гледат чуду на земета,
Малку дете си ми свири свирка кеменига […].
(1997,1: 152-153, р. 51-57)
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Пример 45: Крале и банове насред земе да видет малку дете ясно сонце, в рока
си доржи гласувита свирка.
Та яхнаха сите крале и бануве,
кой на бърза коне, кой на люта ламие;
колку фодет свирка си е още по-гласувита,
утидоха вече насред земе.
Ега да видет шо ша видет:
ду три юди, ду три сестри, си седет на зелени ливаде,
аф сред тех си седи малку дете,
Ут лику му грее ясну сонце!
Аф рока си доржи гласувита свирка.

(1997,1: 188, р. 325-333)

Примери: Лепу име Уфрен, Фърклен, Форлен
Пример 46: Уфрен юнак, свирелжие, що фърка као Рену пиле.
лепу име Уфрен юнак,
чи ша ми е свирелжие на земета.
Хем ша фърка као Рену пиле на небету,
да си свири, фальба да си фали дур и Бога.

(1997,1: 140, р. 687-690)

Пример 47: Фърклен юнак ша си фърка ут земета на небету, Вишню Бога да си
фали, да заптиса сита земе и планини, първа крале да си бъде на земета.
„[…] Име ша си му е Фърклен юнак,
ша си фърка ут земета на небету,
сус свирка Вишню Бога да си фали.
Сова дете мощно нишанлие ша си боде,
ша заптиса сита земе и планини,
да си боде пырва крале на земета.“
(1997,1: 167, р. 72-77)

Примери: Пиле славекову ми надбори
Пример 48: Славек зафати да пее, бележиту дете славекову си надбори.
и славек си зафати гласувиту да си пее;
я шо си е мое бележиту дете,
пиле славекову си надбори,
та си падна пиле славекову умрелу на дори […].
(1997,1: 152, р. 34-37)
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Група 2
Водещи мотиви: Да си терам либе спроти мене, либе на край Дунав, либе на земя
Харабия на край земе, либе у горна земе уф пещере, либе на Морна земе; да си
надбори до три змии/две лами, да запее песна що умава, мома да си земе.
Субмотиви: Две люти змии, ут тех истекоха ду две кървави реки; Орфен си искара
билка лекувита, та си ядоха той и негуву либе, та им крила пораснаха; свирка си
дупира до морето, та си море път чини на мома Росида и си мома ходи кат на суха
земе.
Топоси: бел Дунав, църно/Църну море, земя Харабия, Харапска земе, Морна земе
Пространствени категории: на край земе, чърно море, горна земе, бахчето, пещера,
гора, под дърво сивлие, под бука дърво
Фигури: Уфрен, Форлен, Фърклен, Орфен, Орпю, майка (Юда), чиче
Самувила/Самуила, Фейска крале, Самандар крале, мома сонцева керка. Седемдесе
крале, Харапска крале, мома Росида
Ритуални практики/пространствена символика/ритуални числа: 3/10 моми, наймлада Форлен ке си земе, 2/3 змии/лами, 70 крале
Ритуализирана цветова/цветово-пространствена символика: златен (сонце, китка),
бел (Дунав)
Примери: Либе си тера спроти него
Пример 49: Дур тога е майка попитало, дека има либе спроти него; либе на
край бел Дунав.
Дур тога е майка попиталу:
„Кажи, мале, дека има либе спроти мене?
Аку има нейде да га терам.“
„Има, сину, либе спроти тебе на край бел Дунав […].“
(1997,1: 190, р. 401-404)

Пример 50: На земя Харабия, на край земе, дека си стои Фейска крале, там има
такава мома.
„[…] чи си на Харабия има такава мома,
що си е спроти мене,
Сърце ми е за нея трепналу.
Аку нея не си зема
яз младу ща си умра!“
Как си чу майка му стара Юда,
от сърце издъхна и му вели ютговори:
„Ут Бог да найде тоя чиче Самувила.
Що ти каза за тие десет моми!
Язи прошка не ти давам
да си идеш на земя Харабия.
Земя Харабия е на край земя,
на край земя близу ду това църну моря,
дека седи Фейска краля,
та си съди на църнуморски Юди […].“
(1997,1: 195-196, р. 73-87)
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Пример 51: Да иде при самандар крале, да гу пита, дека има мома спроти него;
мома у горна земе уф пещера.
а си иде при самандар крале.
Да гу пита дека има мома спроти негу.
[...]
„Е бре, бележиту дете Форлен юнак!
Мома има за тебе у горна земе уф пещера,
майка й е либила златну сонце,
та и тя си грее као сонце!
Пещера дека седи си е темна тамница,
мома си пещера усветева […].“
(1997,1: 160-161, р. 363-398)

Примери: Уф пещера/в бахчету, дека си мома стои
Пример 52: Форлен юнак пуд бука дарву ми спие, змия му казва, дека да
намери пещера потайна; пещера пуд дарву сивлие.
легналу ми е пуд бука дарву да ми спие,
де ми спие ду люта змие.
На Форлен юнак хабер си чини.
Дека си е потайна пещера,
[...]
„Фоди, вели, низ гората,
дека ша си найдеш дарву сивлие.
Пуд негу е потайна пещера; […].“
(1997,1: 162, р. 447-463)

Пример 53: Аф бахчету две ламии пазят ду три кралски моми ут бахчету да не
излеват.
„[…] па тога да си слезеш долу на дворове,
да си флезеш аф бахчету.
Таму има две ламии най-фъркати,
шо си чуват ду три кральски моми,
ут бахчету да не излеват,
нити при них некой да си флезе; […].“
(1997,1:177, р. 503-508)

Пример 54: Да идеш на Морна земе либе да си найдеш.
„[…] лу кой си иде на Морна земе,
да си тера кральска керка,
назад си се не враща,
змии си гу младу погубеват.
Мене ми е ясну сонце казалу,
чи ти ша си надбориш ду три змии,
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ша си хми искараш дур джигеро ут куремо!
Та ша си закараш малка мома дюнягюзеллийка.
Лу да идеш, сину, на Морна земе,
ша си найдеш либе спроти тебе;
туку да си гледаш со свирка змии да умаеш,
да не си та младу погубет.“
(1997,1: 141-142, р. 744-755)

Пример 55: Та да идеш на Харапска земе при седемдесе крале, свирка да
засвириш, песна шо умава да запееш; да си влезеш у бахчету, да си свирка да
засвириш, да си ламии умаеш; да си ламии прободеш и си песна хоровита да
запееш, та си моми хоро да заиграет; ду две гулеми моми ше се уморат и ше
поспиет, а най-малката сама ше хоро играе.
„[…] та да идеш на Харапска земе.
Харапска крале гозба гости седемдесе крале,
и ти на гозба да си идеш,
на трапези свирка да засвириш,
песна шо умава да запееш,
да умаеш седемдесе крале,
па тога да си слезеш долу на дворове,
да си флезеш аф бахчету.
Таму има две ламии най-фъркати,
шо си чуват ди три кральски моми,
ут бахчету да не излеват,
нити при них некой да си флезе;
лу кой си е аф бахчету флезал,
ламии гу сус срела усрелеват.
лу как ша си аф бахчету флезеш,
да засвириш свирка гласувита,
да запееш песна шо умава,
да умаеш ду две ламии най-фъркати,
немой тебе сус срела да усрелет.
Па да имаш и потайну ношче,
да убодеш ду две ламии,
немой сус криле да та стигнат.
Кога ша си ламии убодеш,
да засвириш песна хорувита,
да запееш песна радустлива,
да играет ду три моми хору харабиту.
Шо се двете по-гулеми с хору ша се уморет,
ша си легнат да поспиет;
я шо си е най-малката,
най-малката най-гюзеллийка,
тя си кулай не уморева,
нит ша легне да поспие,
сама хору ша играе […].“
(1997,1: 177-178, р. 497-529)
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Пример 56: Та си искара Уфрен потайну си ношче, убоде ду две лютии змии;
ут тех истекоха ду две кръвави реки.
Та искара Уфрен потайну си ношче
и убоде ду две люти змии на сорцету,
ут тех истекоха ду две кръвави реки:
една тече каде угрева,
я другата тече каде заход.
(1997,1: 193, р. 522-526)

Пример 57: Искара ду негова люта сряла и усряли две змии; ут тях истекоха ду
две кръвави ряки; ряки си в църно моря течаха.
та искара ду негува люта сряла
и усряли на сърце ду две змии,
[...]
и истекоха ут тях ду две кръвави ряки,
в’ църну моря си течаха […].
(1997,1: 200, р. 274-283)

Пример 58: У темна пещере мома хоро играе, китка да ѝ земеш ут главата, що
ѝ далу татко ѝ ясну сонце.
как ша чуе мома тое свирка,
и чи пееш лепа песна хорувита,
ша излезе ут темна пещера хору да играе.
Как ша си мома хору играе,
да й земеш златна китка ут главата,
шо й е далу татку й ясну сонце;
(1997,1: 161, р. 416-421)

Примери: Мома е бегала…
Пример 59: Мома Росида е бегала, залибила крале свирелжие.
„[…] Наше сестра мома Росида е бегала,
залибила друга крале свирелжкие,
[...]
Бегала е вече нема да си дойде.
Харапине крале на вас са е млогу налютилу,
[...]
оти не сте чували негуву първе либе.
Лу ми фъркните висе дур небе,
да си фатите негуву първе либе;
тя е още не бегала.
Фатите га, назад си га върнете
Харапине крале млада да си га погуби.“
(1997,1: 144, р. 863-875)
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Пример 60: Тури ѝ фъркати криле, та си фъркат двата као пилци.
си й тури пуд мишница фъркати криле,
шо ги даде Юда Сурвалие,
та и тае си фъркна као пиле на небету;
и двата си фъркат као пилци другарджии,
та си дойдоха на техната земе […].
(1997,1: 179-180, р. 599-603)

Пример 61: Орфен си искара билка лекувита, та си яде той и негуву любу; на
негу му крила фъркувити излязоха, ду негуву любу си яхна на негуви рамена.
Орфен си искара билка лекувита,
та си яде и той и негуву любу,
на негу излязоха криля фъркувити,
я що беше ду негуву любу криля не излязоха!
Чудил се е Орфен що да прави,
що да прави що да стори.
Де си му наум дойде,
та си яхна ду негуву любу на негови рама,
та си фъркна дур на синю небу.
(1997,1: 213, р. 798-805)

Пример 62: Па си фъркна Уфрен с мома Росида; Уфрен си слезе на морету, аф
рока си доржи свирка, свирка си допира до морето, та море си път чини на мома
Росида, та си ходи мома као на суха земе.
Па си фъркна Уфрен да си фърка,
с’ нег си фърка и мома Росида.
Фъркала шо фъркала,
не можела вече да си фърка!
Иска да си слезе на полету да си фоди,
ела поле си е море станалу;
[...]
Та се чудум чуди Уфрен шо да прави,
как да си уткара либе на негува земе?
Как се чуди наум му дойде,
та си слезе долу ду морету;
[...]
па си доржи свирка аф роката;
свирка се дупира ду морету,
та си път чини на мома Росида,
та си фоди мома као на суха земе […].
(1997,1: 145-146, р. 917-932)

Пример 63: Фърли си свирка на земета, лу де си падне свирка, вода ша излезе,
кладнец ша си боде.
Фърли си свирка долу на земета,
лу де си ти падне свирка чудувита,
вода ша излезе кладнец ша си боде,
та ша пие тое първе либе;

(1997,1: 147, р. 985-988)
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Група 3
Водещи мотиви: Силна свадба си дигна Уфрен/Форлен/Форклен/Орфен/Орпю и си
сита земе заптиса; строи си нова града.
Субмотив: Земе си повелеше и си свирка свиреше
Топоси: Стамбол града, църну море, Янска земе
Пространствени категории: небе, поле, кралски сарае, града/града-столнина, църну
море, край море, сита земе, среди земе
Фигури: Янска крале, Турцка крале, Синче/Синдже крале, Брана крале, Уфрен,
Форлен, Фърклен, Орфен, Орпю, 70 банове и крале, 7 сина-7 крале, първа крале на
земета, първо либе
Ритуални практики/ритуални числа: 3 месеца/3 седмици (сватба), 3 години (си ходи
по земета), 70 крале и банове, 7 сина-7 крале
Ритуализирана цветова/цветово-пространствена символика: църну (море)
Пример 64: Янска крале запрати силна свадба за негова бележита сина.
Кога си ми флезоха аф кральски сарае,
Янска крале на дори гу дучекалу.
Та заправи Янска крале силна свадба,
да си жени ду негува бележита сина.
На свадба си калеса седемдесе крале,
да ги гости, да ги пои,
[...]
Та ги гости и ги пои тамам три месеци.
(1997,1: 148, р. 1026-1033)

Пример 65: Синдже крале запрати силна свадба, та си прати негува сина да
калеса сички крале по земета и Турцка крале от Стамбол града; Сите крале
паждат поклон на Турцка крале да прават, а що си е Форлен не пада, чи си е пò
юнак ут Турцка крале.
Мощне си га бендиса Синдже крале,
чи е мома дюнягюзеллийка,
та заправи силна свадба.
Та си прати негув сина,
да калеса сички крале пу земета,
и Турцка крале ут Стамбол града,
да си боде свадба чудувита.
[…]
та ми дойдоха седемдсе крале у земе цървенуга,
най-сетне ми дойде и Турцка крале ут Стамбол града.
Чи си бил на буйнуту поле.
още сабе уф роки носи,
роки му се ду лахте укръвавени!
[…]
сички паждат и му се кланет.
Лу шо си бе Форлен юнак,
той не падна да му се поклони,
чи си бил пó юнак ут турцка крале.
Та запрати Синдже крале силна сватба,
гозба си гости седемдесет крале,
служба си ги служи ду млада невеста
[…]
(1997,1: 164-165, р. 535-575)
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Пример 66: Брава крале запрати силна свадба.
та си дойдоха на техната земе,
де ги чека Брава крале;
как ги виде мощне се зарадува,
та заправи силна свадба.
Ми калеса сите кралюве и бануве,
да ги гости, да ги пои,
чи си има снъха дюнягюзеллийка,
шо е нема нийде пу земета;
та ги гости три месеци и неделе […].
(1997,1: 180, р. 603-611)

Пример 67: Фърклен юнак си надбори сите крале, заптиса сита земе.
[...] Фърклен юнак,
си надбори сите крале пу земета,
та заптиса сита земе;
саму турцка крале не надбори,
негува земе не заптиса,
чи и той е юнак на земета;
сус негу си се брате побратиха.
(1997,1: 180, р. 620-626)

Пример 68: Дур да свадба свърши, масторе свършили и негува града, силна
столнина; та заптиса сита земе.
свадба е траела три месеци.
Дур да им се свадба свърши,
масторе свършили и негува града,
де си тури негува силна столнина.
Та заптиса сита земе да повеле,
земе си повелеше и си свирка свиреше […].
(1997,1: 193, р. 540-545)

Пример 69: Уфрен си таткува Янска земе заптиса и си боде първа крале на
земета.
утиде си и на таткува Янска земе,
[...]
Таткува си земе мощне бендисалу,
чи е плодувита, мощне берекетлие,
хем е пуста запустена;
ниту люде си му фодет пу полету,
ниту пилци си ми фъркат пу небету.
Та си вели утговори:
„Ету де е била земе шо си терам!
Шо се люде пу моета земе,
тука ша ги докарам да ми се заседнат,
да си копат, да си орат плодувита земе,
па яз да си сам първа крале на земета.“
[...]
Още рече не отрече,
си засвири песна гласувита,
та си собра сите люде пу негува земе.
[…]
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Та си навървилу да си иде на Янска земе,
с’ нег си фоди първе либе;
пу първе му либе фодет млади юнаци,
млади юнаци, малки моми.
Вървели малку шо вървели,
душли ми се ду църнуту море;
запрели се сички на край море,
та се чудум чудет,
как ша си испливат църнуту море?
Та се чудили шо се чудили,
Уфрен си ми фърка все надолу,
дур си дойде ду морету;
туку си дупрелу свирка бележита ду морету,
морету си път чинилу,
та си заминали као пу суха земе;
утидоха вече дур на Янска земе.
[...]
та ми се пуста земе заселила.
[...]
Та ми награди Уфрен първа града на земета,
и ми боде първа крале,
чи е заселилу пуста земе.
Там’ си либи ду негуву първе либе
и си свири свирка бележита.
Родилу е тамам седем сина,
седем сина седем крале на земета.
(1997,1: 149-151, р. 1084-1152)

Група 4
Пространствени конструкции
Пример 70: Харабия земя на край земя до църну моря, дека седи Фейска крале
и съди на църнуморски Юди.
Земя Харабия е на край земя,
на край земя близу ду това църну моря,
дека седи Фейска краля,
та си съди на църнуморски Юди;
(1997,1: 196, р. 84-87)

Пример 71: На край земе на Юдинску езеру, шо си има билки родувити.
дур да ида на край земе,
да си терам мое сестра Юда хикимджийка,
шо си има бильки родувити.
Мольба ша й се моле,
да си дойде тука дур при тебе,
[...]
дур утиде на Юдинску езеру,
де се банет млади Юди все бульки,
там си найде Юда хикимджийка […].
(1997,1: 182-183, р. 76-93)
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Пример 72: На сред земе града ша си граде
Малку дете си хми вели утговори:
„Идите си с Богом сега крале!
Ут година пак да дойдете на сред земе,
язи тука града ша си граде,
тука ша си е мое столнина,
жюмбуш да правите на моета свадба.“
(1997,1: 189, р. 359-364)

Пример 73: На Юдинска земе при майка си, либе на край бел Дунав;
Вече дойде време да се жени,
ела нема либе спроти негу,
та се жели, свирка вече не ми свири;
си утиде на Юдинска земе при майка си.
[...]
„Кажи, мале, дека има либе спроти мене?
Аку има нейде да га терам.“
„Има, сину, либе спроти тебе на край бел Дунав […].“
(1997,1: 189-190, р. 373-404)

Група 5
Със свирка ми свире, златна свирка – мотив извън песните за „Орфей“

Пример 74: Брана крале със свирка си свире и си плива, та си стигна на полету
Дунав ми йоще и морету;
я със свирка да си свире,
как си свире да си пливам,
да си стигна на полету;
де ми Юда ни летнала,
де ми юнак ни стъпил […].
(1997,1: 381, р. 388-393)

Пример 75: Свири ми Брана крале със златна свирка, та си бабайку фали.
„[…] бре, ми флезите ф земници,
йотключите златни съндъци,
фаф съндъци златна свирка,
бабайку ви свирил на небе,
на небе при Бога,
та ми със свирка свирите,
малки моми песна да пеет,
да си бабайку фалите,
да са със песна чуе,
[...]
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ут край земе ду край земе.“
Триста ми брата ф земници,
златни съндъци йотключили,
златна си свирка искарали;
я’ си ми никой ни свири,
свири ми Брана крале,
тъжну ми Брана свири,
тъжну ми Брана пее,
та си бабайку фали.
(1997,1: 421, р. 361-379)

Пример 76: Тръгна са Бана ут бел Дунав, с млади юнаци курбан на Бога коли и
Бога моли да прати Юда Самувила, Юда стрела да му попаде: люта стрела,
златна свирка, та да пребори Ламие и как си свире, да си плива, та поле пусту
запустену да си стигне.
Тръгна са Бана ут бел Дунав,
със Бана млади юнаци,
млади юнаци малки моми.
Та на Бога курбан коле,
ясну пиле ут морету,
курбан коле мольба се моли,
та си дума и говори:
„Мале ле, Юду ле,
Юду ле, Самувилу,
лу де да си, тука да си!
Да ми дойдеш на Дунав,
на Дунав на морету,
да ми дадеш подадеш,
да ми дадеш люта срела,
люта срела, златна свирка;
със срела са борба боре,
борба ми люта със Ламие,
да си борба надборе,
чи ми е Дунав заптисала,
Дунав ми йоще и морету;
я със свирка да си свире,
как си свире да си пливам,
да си стигна на полету;
[…]
я ми е пусту запустену.
(1997,1: 381, р. 368-395)
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Пример 77: Летна си Опрю при Бога, служба му служи; Бога ди Орпю дарба
дарува, та му дава златна свирка; Свирна си юнак да ми свири, да ми пее.
летна си Орпю фъркна
на небе Орпю при Бога.
При Бога Орпю ф сарае
сега малу три нидели.
Служба си Бога служи,
златна му чеше подава
и аф чеше жива вода,
Бога си вода пие.
Юнак си дарба дарува,
та му дава златна свирка.
[…]
Лу си слезе аф гората,
праву иде аф пещере.
Пещере ми заключена
със ключуве със катънци.
Свирна юнак да ми свири,
да ми свири, да ми пее.
Гора ми са люлем люле,
пещере са потреснала,
искапали катънците,
порти ми са расторили,
та си флезе аф пещере.

(1997,1: 445, р. 320-345)

223

Каталог III: „Коледен цикъл“
Група 1
Водещи мотиви: Коледа Бога на земета, златна тоега носи, та са шета пу земета, ут
край земе ду край земе, ут край море ду край море, ут град ф града, ут село ф село,
сита земе прошета; Коледа бога на земета в гората на бел кладенец, три дни под дароту
на бел кладенец; Коледа бога си яхнал коне лестувица шестокрилца; Коледа Бога
налютил се, не ми сяда на трапеза; Коледа Бога на трапеза, златна тоега привива, та си
гони царни Юди, Коледа Бога юнак му курбан коле, лови му древна лова.
Субмотиви: Болен ми царе легнал, болен ми три години; Царе ми чека Коледа Бога;
Царе ми си спие; Златна тоега костевица ми царе вие, три змии увива, лу си бливат
руйну вину.
Топоси: Край земе
Пространствени категории: небе, земе, град, село, къща, море, бела гора, под дароту,
на чешма, на бел кладенец, гора, сарае, пещера
Фигури: Коледа Бога, звезди, Юди Самувили, царе, либе, деца, Бела змее, юнаци,
майка
Ритуални практики/ритуални числа: Курбан 9 птици; 3 дни/месеца ми царе спие; от
змии се руйно вино лее; змии си увива у златна тоега; 3 дни лов си ловят; 3 дни царе
болен лежи; 3 дни Коледа Бога под дароту на бел кладенец; 3-годишно вино
Ритуализирана цветова/цветово-пространствена символика: бел (кладенец, гора,
змей, пилци); руен (вино), златен (тоега, дреха, кон, чаша)

Пример 78: Коледа Бога на земета, шета ут града фъф града, ут селу на селу, ут
каща на каща; качил са в бела гора под дароту на бел кладенец; Юнак му
курбан коле, майка готви Бадна вечере.
Коледа Бога на земета,
златна си тоега носи,
та са шета пу земета ,
ут града фъф града,
ут селу на селу,
ут каща на каща,
дур да ми са сланце изгрее,
сита си земе прошетал,
па са качил ф Бела гора,
седнал си пуд дароту,
пуд дароту на бел кладенец,
та си сиир чини.
Кой му юнак курбан коле,
кой му лови дребна лова,
дребна лова бели пилци,
та ги на майка носи
да ги готви Бадна вечере […]
(1997,1: 225, р. 16-32)
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Пример 79: Коледа Бога на земета, фаф гората, пуд дароту, на бел кладенец;
Звезди му златна дреха метните.
„[…] Коледа е Бога на земета,
на земета фаф гората,
три дни ми пуд дару седи,
пуд дароту на чешмата,
на чешмата на бел кладнец.
Идите му, звезди, фаф сарае
та гу, звезди, премените
[...]
златна му дреха метните […]“
(1997,1: 235, р. 9-17)

Пример 80: Коледа Бога си яхнал коне лестувица шестукрилца, прошетал си
сита земе.
Яхнал си коне лестувица,
лестувица коне шестокрилца,
та си форка кату пиле,
кату пиле нависоку,
нависоку нашироку,
нашироку и надлегу,
дур да кимнеш с йоку,
прошетал си сите земе
ут край земе ду край земе,
ут край море ду край море.
(1997,1: 226, р. 94-103)

Пример 81: Налютил са Коледа Бога, ни седнува на трапеза и не гони царни
Юди; Бела змее си на Юда Самувила дума; Юнаци да чекат полундень да си
форкнат бели пилци, да ги с рока фащат и стара майка Бадна вечере да готви, та
Коледа Бога на вечере да дойде.
налютил са Коледа Бога,
[...]
ни седнува на трапеза,
та ми вечере ни вечере;
[...]
та ни гони царни Юди,
царни Юди самувили;
[...]
Бела Змее вели ютговори:
„Сестру, сестру Юда самувила,
[...]
я ти са мольба моле
да ми чекат юнаците,
да ми чекат йоще малу,
йоще малу ду полундень,
дур да форкнат бели пилци
да си дойдат ф пещерета,
[...]
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яз си фарлем тоегата,
та ги със тоега мае
да ни форкат нависоку,
ни ги ловет с тенка пушка,
ни ги ловет с люта срела,
я си ги с рока фащат,
живи ги носет на стара майка;
стара ги майка коле,
готви ги Бадна вечере.
Коледа Бога на трапеза,
привива си златна тоега,
та си гони царни Юди,
царни Юди самувили,
та си бегат фаф гората.“
(1997,1: 227, р. 175-221)

Пример 82: Болен ми царе легнал три години; Седнал ми царе на трапеза с
парве либе със децата; Деца ми задремали и ти царю ша задремеш.
„[…] болен ми царе легнал,
[...]
болен ми три години.“
Седнал ми царе на трапеза,
седнал ми с парве либе,
с парве либе със децата,
я ми йоще ни вечере,
лу си чека Коледа Бога;
петли ми припели,
йоще царе ни вечере,
малки деца задремали,
[...]
и ти, царю, ша задремеш […]
(1997,: 232, р. 57-84)

Пример 83: Пела мома песна, я ми царе спие, па си е царе ни чуе.
Пела си мома песна,
я си ми царе спие,
чи ми мощне ни спал,
рукнала са мома подрукнала,
па си е царе ни чуе!
(1997,1: 235, р. 53-57)
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Пример 84: Коледа Бога на царе златна тоега подава; Царе си тоега вие, три
змии увива, лу си бливат руйно вино тригодишну.
подавам му златна тоега,
златна тоега костевица,
царе си тоега вие,
три си змии увива,
увива ги уплита ги,
укрили са пламен език,
та си зихир ни бливат,
лу си бливат руйну вину
руйну вину тригодишну.
(1997,1: 232, р. 27-35)

Група 2
Водещи мотиви: Злата майка си родила млада Бога и Коледа; Фаф Харапска града се
царе заканил, лу да роди мажку дете млада Бога, ша гу сече залуг по залуг.
Субмотиви:
1. Подгрупа: Задали са трима царе, флели в пещерата, селем си на майка дали,
че си Бога родила; трима царе трима крале са в Харапска земе дошли от
Край земе, ут морету; трима крале трима звезници и биларе, що е звезда
изгрела, са бела книга видели;
2. Подгрупа: Царна Харапине посекал ми малки деца, мало млогу девет
хиледи; Малки деца сече, я хми душе форкнала на небету при Бога, па си ги
Бога праща на замета фаф града, та Коледна песна да пеет;
3. Подгрупа: Налютил се Бога разедил, грома фарли вав сарае, та му сарае
погурел и си нова сарае заградил;
4. Подгрупа: Мора Юда поила Харапска крале с тровна билька, болен ми
легнал Харапска крале мало-млогу три години;
5. Подгрупа: Излезе ми Злата майка, та си флезе ф Харапската граде;
6. Подгрупа: Парва Алтана Вишну Бога, втора алтана Коледа Бога, трета
алтана Бела Бога; Трима Бога пуд дару да седнат, па да си дума приговорет;
7. Подгрупа: На Бел Дунав малки моми с юнаци са глумет, та са Коледа Бога
налютил;
8. Подгрупа: Малки деца три хиледи на поле фаф пещере, малку си дете дарба
дарили; Злата майка ги дарба дарила златни ябълки белу грозде дефниту
Топоси: Край земе, Харапска граде, бел Дунав
Пространствени категории: Небе, земе, града, гора, пещера, поле, сарае
Фигури: Коледа Бога, млада Бога-ясно сонце, Харапска крале, царна Харапине, трима
царе-трима крале-трима звезници и биларе, Юда Самувила, Мора Юда, малки деца,
Злата майка, моми и юнаци
Ритуални практики/ритуални числа: 3 крале, тригодишно вино, 3 Бога, 3/9 години
ми крале болен лежи, 3000/9000 малки деца си посече, Коледуване, Коледа Богаси
седна пуд дароту
Ритуализирана цветова/цветово-пространствена символика: бел (сребърен, свещ,
грозде, Дунав), царна (Харапине, Харапска крале), зелен (млади), златен (книга, майка,
ябълки и др.)
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Пример 85: Злата майка в пещера си родила млада Бога и Коледа; дете
нишенлие, от лику му ясну сланце, ф рока му златна книга.
ф пещерета ф камницата.
Сама си Злата майка,
та си родила млада Бога,
млада Бога и Коледа;
чудну ми дете нишенлие,
на лику му ясну сланце,
ф рока му златна книга,
на книга ясни звезди.
(1997,1: 236, р. 23-30)

Пример 86: Злата майка дур ми флезе фаф Харапска граде, фаф сарае ни си
флева, чи хи са царе заканил, мажку дете млада Бога ша гу сече залуг пу залуг.
Дур ми слезе ут гората,
ут гората на полету,
дур ми флезе фаф Харапска града,
фаф сарае ни си флева,
чи хи са царе заканил,
лу да роди мажку дете,
мажку дета млада Бога
ша гу сече залуг пу залуг.
(1997,1: 236, р. 10-17)

Пример 87: Трима царе трима крале селем на майка дали, чи си Бога родила
задали са трима царе,
трима царе трима крале,
та си флели ф пещерета,
селем си на майка дали,
чи си Бога родила,
млада бога и Коледа.
[…]
Уторили трима царе,
трима царе трима крале,
уторили сандаците,
сандаците ковчезите,
искарали дребну злату,
дребну злату, белу сребру
белу сребру, линска билька,
линска билька росевита,
линска билька бела свеща,
та си ф пещере запалили
да си гори, да си блеска.
(1997,1: 237, р. 61-103)
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Пример 88: Трима царе трима крале са дошли от край земе, ут морету; Трима
царе ‒ звезници и биларе, на Харапска крале думат; Що е звезда изгрела, трима
царе трима крале са видели книга, че са родил млада Бога и Коледа.
Тие му думат говорет:
„Царю ле, харапска кралю,
ние сме от край земе,
ут край земе, ут морету.
[…]
ни сме трима царе,
трима царе трима крале,
лу сме трима звезници,
звезници и биларе,
та сме чудели
що е звезда изгрела;
ясна сме книга видели,
видели сме и сме пели,
чи са родил млада Бога,
млада Бога и Коледа;
та сме дошли ут край земе,
ут край земе ут морету,
та сме дошли ф тое града
да му на Бога салем дадеме […]“
(1997,1: 237-238, р. 120-139)

Пример 89: Царна Харапине посекал ми малки деца девет хиледи; Харапска
крале гозба гости везире и паши, че си млада царе погубил, па тога се Бога
налютил и си люта грома фарли фаф сарае.
посекал ми малки деца,
малу млогу девет хиледи;
я ни флезе ф пещерета,
спуснали са облаците,
облаците и маглите,
та си пещере закрили,
закрили е укрили,
ни е виде царна Харапине,
дур са варна фаф сарае.
Царе ми са гозба гости,
царе ми пие руйну вину,
руйну вину тригодишну,
собрал си везирете,
везирете и пашите,
та си еде и си пие,
чи си погубил млада царе,
та му земе ни плени,
три дни му гозба трае;
йоще си Бога трае,
дур тога са веке налютил,
налютил разедил,
та си фсекна люта грома,
грома фарли фаф сарае […]
(1997,1: 243, р. 335-357)
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Пример 90: Мора Юда самувила си флезе фаф сарае, Харапска крале си поила
тровна билька.
„Ах, ти Юду, Мора самувила,
как си флезе фаф сарае,
ни ли ти, крале думилел?
Йоще си е млада зелена
та гу си поила тровна билька,
[…]“
Ютговори Мора Юда,
Мора Юда самувила:
„Бог да бие Харапската крале!
Ни му думилели малки деца,
лу си пратил царна Харапине,
та посече малки деца
Малу-млогу девет хиледи […]“
(1997,1: 244, р. 442-468)

Пример 91: Болен ми легнал Харапска крале, малу-млогу три години, на Бога
са мольба моли да му земе парна душе.
Болен ми легнал Харапската крале,
болен ми е малу млогу,
малу-млогу три години,
[…]
та му са веке дуделу,
на Бога са мольба моли:
„Боже ле, мили Боже,
що ми са си йоще налютил,
налютил разедил?
Ни ли ти са веке нажелилу,
[…]
Болен леже малу-млогу,
Малу-млогу три години,
[…]
я ми земи парна душе
да ма утемнеш ут неволе.“
(1997,1: 244, р. 476-493)

Пример 92: Бога си прати Мора Юда, та си фарли люта срела на Харапска
крале; Излезе ми Злата майка от пещере, та си флезе фаф Харапска граде.
дур си на Бога думилел.
Та си прати Мора Юда
та си фарли люта срела,
усрели гу на сорцету.
Излезе ми Злата майка,
[…]
та си флезе ф Харапската града […]
(1997,1: 245, р. 495-501)
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Пример 93: Харапска крале малки деца сече, я хми душа форкнала на небету
при Бога, па си ги Бога праща на земета фаф града, Коледна песна да пеет;
Царю да ни дарба дариш три алтана, парва алтана Вишну Бога, втора алтана
Коледа Бога, трета алтана Бела Бога; аку си дарба дариш, ф сарае ти Коледа
Бога на трапеза, подава ти златна книга.
малки деца сече залуг пу залуг,
я хми душе форкнала,
форкнала хми на небету,
на небету при Бога.
Па си ги Бога праща,
та си слели на земета,
на земета и фаф града –
[…]
Коледна песна пеет:
„Кой си на дарба дари,
подава му млада Бога,
подава му златна книга,
златна книга нишенлие,
та си нему верува,
верува гу селем дава,
поклон му са клане.
Слези ни, царю, слези,
слези, царю, на дори,
та си на дарба дари,
дарба ни дари три алтана:
парва алтана Вишну Бога,
втора алтана Коледа Бога,
трета алтана Бела Бога;
аку си на дарба дариш,
ф сарае ти Коледа Бога,
седнал ти на трапеза,
та си вèчере вечèре;
подава ти златна книга […]“
(1997,1: 238, р. 173-200)

Пример 94: Коледа Бога шедба шетал, сита земе исфодил, дур ми утиде на бел
Дунав, де си намери млади юнаци, малки моми; Моми със юнаци са глумет,
Коледа Бога ни саидисали, та са Бога налютил и ми изпратил царна Бога да
прати люта грома, да ми юнак не устане, че му веке дуделу, мало-млогу триста
години; Злата майка да роди Коледа Бога на земета, да си уче млади юнаци
малки моми със Златна книга, да ни са глумет на бел Дунав.
Дур ми утиде на бел Дунав,
де си намери млади юнаци,
млади юнаци, малки моми:
малки моми […]
[…]
със юнаци са глумет,
[…]
Коледа си Бога ни саидисали,
та са е Бога налютил –
[…]
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Бела са Бога покачил,
та му са майка моли:
„[…]
Яз ти са мольба моле
да са, Боже, ни лютиш,
как ми са Вишну налютил,
лу да си рукнеш Коледа Бога,
трима Бога пуд дару,
да ми пуд дару седнете,
па да си дума приговорите,
да ни си земе потрене,
[…]“
Коледа Бога ютговори:
„Лу си каил ставам,
да ма роди Злата майка,
да ма роди на земета,
на земета малку дете,
малку дете млада Бога;
да си раста да порасна,
да си уче млади юнаци
млади юнаци малки моми,
да ги уче със Златна книга,
[…]
Да ни са глумет със моми,
Да ниса глумет да ни са смеет (…)
(1997,1: 247-249, р. 94-444)

Пример 95: Малки ми деца три хиледи на поле слели фаф пещере, на майка
селем дали, малку си дете дарба дарили; Злата майка се засмела, та ги дарба
дарила, златни ябалки белу грозде сухнату, дефниту; Малки деца песна пели
низ града, ут каща ф каща, та ми са царе налютил; Малки деца му ф сарае ни
утишли, та си прати царе царна Харапине и посече малки деца.
малки ми деца три хиледи,
та ми на поле слели,
на поле фаф пещере;
малки ми деца доста хитри,
на майка селем дали,
малку си дете дарба дарили,
дарили гу суху злату,
суху злату и сребру,
бела му свеща палили,
[…]
Злата са майка засмела,
та си на дарба дарила,
дарба хи златни ябалки,
златни ябалки белу грозде,
белу грозде сухнату,
сухнату грозде дефниту.
[…]
Малки ми деца песна пели,
песна ми пели низ града,
та ми са шетали ут каща ф каща,
кой си ми песна чуе,
йоще си дарба дарува,
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дарба дарува малки деца.
Та ми са царе разедил,
разедил налютил –
малки гу деца ни саидисали,
ф сарае му ни утишли –
та си прати царна Харапине,
та посече малки деца,
малу млогу три хиледи.
(1997,1: 252-254, р. 39-221)
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VEDA SLOVENA: MOTIVE CATALOGUES
Miglena Hristozova Ph.D.
Freiburg, Germany
Abstract
The three Motive Catalogues with text examples present some of the leading narratives, as
well as many ritual and mythological structures in the song collection Veda Slovena (1874,
Vol. 1, and 1881, Vol. 2).
The leading repetitive story of the „Resettlement from Krajna zeme to the Danube“ (songs
from Vol. 1 and Vol. 2) is illustrated by examples from the first catalogue: Significant spacetime constructions, like the Danube, Krajna zeme, Kotlica, Sitska zeme etc., are categorized
considering their specific ritual and mythological functions. The songs named after the
mythological figure of Orpheus (Vol. 1 and Vol. 2) are systematized in the second catalogue
where a narrative chain of initiation rituals is reconstructed. Christmas songs collected in the
second volume of Veda Slovena are part of the third catalogue, which explores some specific
ritual and mythological text details like the figure of God Koleda being connected to the folk
story of the Nativity.
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