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СОФИЙСКИ
КОЛЕДАРИ

Да възродим
коледуването в София!

Проектът „Софийски коледари“ е инициатива на НЧ“Васил Левски 1928“ подкрепена от Столична програма „Култура“. Той има за цел да съживи едно забравено от
столичани нематериално културно наследство – коледуването. Чрез проучване
с помощта на експерти бяха издирен и записани 10 характерни за София и околностите коледарски песни със съпровод на тъпан и гайда. Създадената по проекта коледарска група разучи и записа песните в аудио формат. За по-точно пресъздаване на обичая бе заснет и филм, който включва характерните благословии
и ритуали. Във филма участва и проф.Венцислав Димов - Ръководител на изследователската група „Етномузикология“ в Институт за изследване на изкуствата към БАН, който разказва интересни факти за произхода на коледуването
и спецификите за шопския край. За да може песните да достигнат до хората
и да бъдат разучени освен филма създадохме и този наръчник, който да се разпространява безплатно и да помага на бъдещите коледари

Ако имате нужда от помощ за създаване
на коледарска група ние сме насреща!
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Замъчи се Божа макя
изпълняват братя Митеви
кв. Владая Софийско
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1. Замъчи се Божа макя от Игната до Божича,
да си роди мъжко чедо, мъжко чедо мъжка рожба.
2. Замъчи се Божа макя от Игната до Божича,
да си роди млада Бога, млада Бога млад Божича.
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Стойновата млада снаа
изпълнява Снежана Борисова
с. Лозен Софийско
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Стойновата млада снаа,
ой, Коледо мой Коледо.
Рано рани, с първи петли,
ой, Коледо мой Коледо.

Че ти идат добри гости,
ой, Коледо мой Коледо.

Дворове ни преметени,
ой, коледо мой Коледо.

Да помете дворовете,
ой, Коледо мой Коледо.

Добри гости Коледари,
ой, Коледо мой Коледо.

Боговица опечена,
ой, Коледо мой Коледо.

Да нареди столовете,
ой, Коледо мой Коледо.

Нека дойдат, добре дошли, Кана вино наточена,
ой, Коледо мой Коледо.
ой, Коледо мой Коледо.
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Низ село ходиме
изпълнява Снежана Борисова
с. Лозен Софийско
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дрен криваци поломихме,
тебем пеем, стани нине,
требе пеем, бога славим,
Тъмни нощи прехвърлихме,
тебем пеем, стани нине,
требе пеем, бога славим

низ село ходиме, по порти тропаме,
тебем пеем, стани нине,
требе пеем, бога славим,

кални друми претъпкахме,
тебем пеем, стани нине,
требе пеем, бога славим,

да отвориш чемшир порти,
тебем пеем, стани нине,
требе пеем, бога славим,
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Добро ютро, домакине
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Добро ютро, домакине,
ой, коледо, мой коледо.

Добра сме ти вес донесли,
ой, коледо, мой коледо.

Дошли сме ти добро госке,
ой, коледо, мой коледо.

Бог се роди снощи вечер,
ой, коледо, мой коледо.

Добро госке коледаре,
ой, коледо, мой коледо.

Снощи вечер по вечера,
ой, коледо, мой коледо.
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Янко юнак вино пие
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ЗА МОМЧЕ:
Янко юнак вино пие,
Oй, коледо, мой коледо,
сос селяне, сос кметове,
ой, коледо, мой коледо,
кметове му завижая,
ой, коледо, мой коледо,
селяне му зафаляя,
ой, коледо, мой коледо.ЗА

МОМИЧЕ:
Мари моме, малкай моме,
Oй коледо, мой коледо,
не крий очи зад майка си,
ой, коледо, мой коледо,
зад майка си, зад баща си,
ой, коледо, мой коледо,
не сме ние годежаре,
ой ,коледо, мой коледо,

най сме ние добри гости,
ой, коледо, мой коледо,
добри гости коледари,
ой, коледо, мой коледо,
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Стани нине, господине
изпълнява Снежана Борисова
с. Лозен Софийско
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Стани нине, господине,
тебе пеем, домакине.

Тежки порти коледарски,
тебе пеем, домакиине.

Стани стани, отвори ни,
тебе пеем, домакине.

Че ти идат добри гости,
тебе пеем, домакине.

Отвори ни тежки порти,
тебе пеем, домакине.

Добри гости коледари,
тебе пеем, домакине.
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Кокъц, кокъц, Коледо
изпълнява София Илиева
Софийско

Ко - къц

Ко

-

ко - къц

ле - до

Ко

Бог

се

-

ле - до

ро - ди

Кокъц, кокъц, Коледо
Бог се роди, Коледо./2

Да надоим Коледо,
чебър млеко, Коледо./2

Бог се роди Коледо,
овой вечер, Коледо./2

Да посретнем Коледо,
добри гости, Коледо./2

Да заградим Коледо,
сиво стадо, Коледо./2

Добри гости Коледо,
коледари, Коледо./2
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Изви се лоза, лозева
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Изви се лоза лозева,
ой, коледо, коледо.

Най ми е Янка юбава,
ой, коледо, коледо.

Йоколо града, Крушева,
ой, коледо, коледо.

Янка на двори стоеше,
ой, коледо, коледо.

Не било лоза лозева,
ой, коледо, коледо.

Добро си госке срещаше,
ой, коледо, коледо.
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Подунал е цибър ветер
изпълняват братя Митеви
кв. Владая Софийско
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Подунал е цибър ветер ни соз горе ни соз доле.
Подунал е, завеял е равни двори чорбаджийски.
Стани Нине господине, стани Нине господине.
Стани Нине господине, стани Нине отвори ни.
Стани Нине отвори ни, тежки порти коледарски.
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Ой, Коледо, мой Коледо
изпълняват братя Митеви
кв. Владая Софийско
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Ой, Коледо, мой Коледо, роди ми се Божо чедо.
Кравай скача на полица, ври в котлето кървавица.
Запейте ми Коледари, да ми стане веселичко.
Засвирете Коледари, да ми стане веселичко.
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Софийските коледари
и техните песенни уроци
Идеята на Борис Самаринов и Любомир Желев е да се проучи традицията на
коледуването в Софийско, да се запишат стари коледни песни, да се издирят
шопските ритуални действия и слова по Коледа, след това образци от тази събрана „жива старина“ да се изпеят и изиграят от специално създадена дружина
„Подуенски коледари“ – десет млади мъже, чието заснето ритуално коледуване,
придружено с коментари на песните и традициите, да стане филм, и заедно
с песнопойката да се превърне в „Дигитален наръчник на коледаря“. Амбицията
на проекта е „да съживи едно забравено от столичани нематериално културно
наследство – коледуването“, да свърже любители на народните песни, танци
и традиции в общност, да помогне на бъдните коледари да разберат магията
на българската коледа и софийското коледуване.
Има нещо символично в мястото, където се ражда и реализира идеята: българско
читалище, което носи името на Апостола – НЧ „Васил Левски 1928“. То е в софийския квартал „Сухата река“, но младите Подуенски коледари са стъпили в една
река, която никога не пресъхва, защото носи „живата вода“ на традицията с млади гласове. Едни млади апостоли на българската традиция, които я съживяват
и подмладяват.
А има какво да се наследява и съживява. Защото щедрата на ритуални жестове
и песни шопска традиция на коледуването отдавна е част от онази старина,
която вече от две-три поколения време си остава само в старите сборници и
архиви. Най-старите словесни записи на коледуването в Софийско се пазят между дебелите корици на поредицата „Сборник за народни умотворения, наука и
книжнина“ – публикуването им започва още в Първа книга през 1889 г. Най-старите звукозаписи на шопско коледуване са съхранени в звуковите архиви на Институт за изследване на изкуствата при БАН – първите са правени от
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Райна Кацарова през 1946 г. в с. Негован, Софийско. През 50-те и 60-те години на
ХХ век коледарската традиция в Софийско пресъхва – и поради модернизацията и механизацията на селото, с миграциите към града, и заради зловредните
действия на някои местни властници през времето на тоталитаризма и държавния социализъм, които възпрепятстват коледуването като „религиозен“ и
„отживял времето си“ обичай. Едни от последните регистрации на софийско
коледуване като ритуал, в който звучат „твърде примитивни мелодии от един
или два тона“, пеенето има характер на „монотонен речитатив“, на безмензурно изпълнение със „заклинателен характер“ (така ги описват изследователите
Елена Стоин и Тодор Джиджев), а обредността включва мъжко антифонно пеене,
маскарадни игри, звънци, гайди, диалози между водача на коледарите („стареца“)
и домакина, са правени от Елена Стоин в Обеля, в края на 60-те. Но заглъхването на традицията е тревожило българските учени и просветители още през
първата половина на ХХ век. Младата Райна Кацарова, тогава сътрудничка на
Васил Стоин, започва през 30-те години да събира и публикува коледарски песни
в софийските вестници, да прави радиосказки в ефира на Радио София, като сама
пее коледни песни и учи слушателите да ги пеят. През 1934 г. софийското издателство „Т. Ф. Чипев“ издава един от първообразите на нашата Коледарска
песнопойка – книжката „Коледарски песни“, в която авторката Райна Кацарова
е „избрала и нагодила за пеене на 2, 3 и 4 гласа“ коледни песни, които е запомнила
от детството си в Берковица и Копривщица, от младостта си в София, и които
– според споделеното от нея в предговора – вече са били застрашени от забравяне и заглъхване в българските градове и училища…
Боби и Любо, водени от сродни тревоги и дръзновения по българската традиция,
почти 90 години по-късно продължават едно будителско и просветителско дело.
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Заедно със запалените от тях млади Подуенски коледари, те предлагат колекция от 10 коледни песни от Шоплука, които са издирени и записани от именити
местни носители на традицията. Част от песните са от репертоара на незабравимите владайски братя Митко и Владо Митеви (Владо напусна този свят
тази година, светла му памет – отвисоко ще е с нас и всяка изпята след него
коледна песен ще съживява паметта за него!). В мен звучат техните двугласни
песни – заедно сме коледували в радиоефир, на телевизионен екран, по концертни
сцени – запявам си „Из село одиме, по порти тропаме“, „Стани нине, господине“,
„Като поодиш Коледо“… Вие също ще продължите да пеете техните песни – част
от традицията на граовското село Владая, днес квартал на София – включени
в тази книжка и филма: „Замъчи се Божа макя“, „Подунал е цибър ветер“, „Ой, Коледо, мой Коледо“… Друга част от песните в наръчника са получени от именитата
народна певица Снежанка Борисова. Те съживяват звуци от коледарската традиция на родното ѝ село Горни Лозен, където коледарите обикаляли селото и пели
„по пъто“, „пред портата“, в дома без съпровод: „едните пеят, другите отпеват
– две групи“. Можете да продължите традицията, както са го направили лозенчани – „коледарите се бея прекъснали, и се възстановиа после“ – с песните на
Снежанка „Низ село ходиме“, „Стойновата млада снаа“, „Стани нине, господине“.
Шопската народна певица София Илиева (родена в Дупница) е дала една песен,
характерна за ритуала на Малка коледа (24. XII), при който в Софийско дружинки
от най-младите коледари обикалят къщите, чукат с тояжките по земята, пеят
и наричат: „Кокъц, кокъц Коледо“.
Макар и малко на брой, песните в този наръчник съдържат картината на коледуването в Шоплука и Софийско. В тях има отглас и от митологичните корени
на обичая, с ритуалното превъртане на света и времето: „Замъчи се Божа макя
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от Игната до Божича, да си роди мъжко чедо, мъжко чедо мъжка рожба, да си роди
млада Бога, млада Бога млад Божича“. Ако ги запеем, ще научим каква е „Божата
царска трапеза“ на Бъдни вечер, с благата на софрата, наредена от Стойновата
млада снаха за добрите гости коледари: „Боговица опечена, кана вино наточена,
ой, Коледо мой Коледо“. Ще възпеем с коледарската дружина и подвига на отбор
момци, които подреждат света от хаос в космос: „Тъмни нощи прехвърлихме,
тебе пеем, стани нине, тебе пеем, бога хвалим, кални друми претъпкахме, дрен
криваци поломихме…“. Ще разберем, че има песни, които се пеят на портата,
преди коледарите да влязат в двора и дома: „Стани нине господине, тебе пеем
домакине, стани, стани отвори ни, отвори ни тежки порти“. Ще научим песни,
които се пеят в дома и славословят къщата, стопанката, децата, домакина:
„Добро ютро домакине“; има и песни за мома, има и за ерген: „Янко юнак вино пие“.
Коледарският наръчник ще ни докосне и до стила на старото коледуване
в Софийско, в което има и двугласно антифонно пеене, на две зареди: „Изви се лоза
лозева, йоколо града Крушева, не било лоза лозева, най ми е Янка юбава“. Филмът
ще ни докосне до кулминацията на обичая: коледарската благословия на стареца.
И ще кажем заедно с Подуенските коледари: „Амин! Да се роди, дека рало оди
и не оди! Да даде Господ догодина по-весело да дочекаме тоя ден!“
Споделих мисията на „Софийско коледари“, защото я приемам и за моя. Някога съм
бил коледар. Първите ми стъпки като млад фолклорист бяха по дирите на коледарите и магическите им песни от Източния Балкан и Поломието (с. Аспарухово
и с. Кошов); първите ми записи, правени там в средата на 80-те години, съхранявани днес в научни архиви, са на коледни песни. Авторският ми проект
„Българската коледа“, реализиран с Оркестъра за народна музика при БНР, дирижиран от Христофор Раданов, бе излъчен като концерт от Студио 1 на БНР
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в световен ефир като час на България в коледната програма на Еврорадио (проект на Европейския телекомуникационен съюз – EBU) през 2006 г. Тогава завърших
концерта с коледарска благословия, а след нея с призива: да имате доброта, трудолюбие и прозрение, че без традиция губим бъдното, без памет оставаме вън
от времето, без разбиране на своето не можем да бъдем разбрани от света.
Призив, който може да ни обедини. Нека заедно със софийските коледари да възродим коледуването в София. И да предадем песните на една утрешна, млада, но
мъдра с традициите си България!

Проф. дн Венцислав Димов
(Софийски университет „Св. Климент Охридски“;
Институт за изследване на изкуствата – БАН),
консултант на проекта
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СЪДЪРЖАНИЕ
Замъчи се Божа макя

*

Стойновата млада снаа

*

Низ село ходиме

*

Добро ютро, домакине

*

Янко юнак вино пие

*

Стани нине, господине

*

Кокъц, кокъц, Коледо

*

Изви се лоза, лозева

*

Подунал е цибър ветер

*

Ой, Коледо, мой Коледо

*

Софийските коледари
и техните песенни уроци

*

*

*

*

*
*

*
*

*

*
*

*

*
*

*

*
*

*

*

*
*

*
*

*

*

*
*

*

*

*

*
*

*

*

*

*

2

*

3

*

4

*

5

*

6

*

7

*

8

*

9

*

10

*

11

*
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ПРИЛОЖЕНИЕ

А4 = 2 х А5
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* Една страница с приложение
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