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Увод
В своето зараждане фолклорната музика е била част от едно
синкретично цяло, обединило музика, слово и танц. С течение на времето,
обусловени от различните прояви на този синкретизъм, кристализират
самостоятелни песенни, инструментални и танцувални жанрове.
Настоящият текст представлява музикално-теоретично изследване на
структурата и формата на предмодерната 1 хороводна фолклорна песен в
Северна България. Ареалът на изследване включва музикално-фолклорните
диалекти на Североизточна, Средна Северна и Северозападна България.
Разглеждайки ги като такива границите на изток-североизток са обособени
до Черно море и Добруджа, на запад – държавната граница, на север – река
Дунав, а на юг – билото на Стара планина.
Обект на настоящото изследване е предмодерната хороводна народна
песен - жанр, обособил се вследствие на потребността от един различен,
специфичен тип комуникация, какъвто в миналото е било българското хоро.
С оглед на оптималното прецизиране на обекта, при систематизирането на
вокалните образци се наложи изключването на песните, съпровождащи
обредни хора, тъй като тяхната функционална натовареност предполага
различна специфика на изграждане. Поради тази причина и с оглед
достигането на максимално коректни резултати и изводи, обектът на
изследване е сведен до предмодерната фолклорна песен, съпровождала
развлекателните 2 по функция хорà в Северна България.

За трансформацията на българската музикалнофолклорна традиция от предмодерна към
модерна говори Лозанка Пейчева в своята монография „Между селото и Вселената: старата
фолклорна музика на България в новите времена“. В настоящото изследване под „предмодерна“
се има предвид селската народна песен, съществувала в своята естествена среда. [Пейчева, 2008:
26-124]
2
Терминът „развлекателни“ хора е възприет от теоретичния труд на Анна Илиева „Теория и
анализ на фолклорния танц“. Там авторката определя двете основни жизнени функции, които
носи българското хоро - обредно-ритуална и художествено-развлекателна. [Илиева, 2007: 25]
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Предмет на проучване в изследването са формообразуването и
структурата на хороводните напеви. Изясняването им се сблъска с доста
затруднения, произтекли от комплексния характер на изследователския
обект или взаимодействието между музикалното и поетично начало,
обусловили синкретичната природа на народната песен.
Целта е чрез музикално-теоретичен и сравнителен анализ да се
разкрият общите черти и различията в изграждането на структурата и
формата на напевите от Североизточна, Средна Северна и Северозападна
България.
Ареалът на изследване е пряко свързан с интереса ми към темата,
който бе провокиран от наблюдения върху песенната традиция в Северна
България. Николай Кауфман определя музикалния фолклор в този район на
страната като „доста сложен за описване“, поради смесването на местното
население с населението от Тракия, резултат от миграционните процеси
преди и след Освобождението. [Кауфман, 1970: 75]
За постигането на целта се наложи изпълнението на определени
задачи, които биха могли да се формулират в следния ред:
1. Да се разкрият чисто музикалните формообразуващи принципи,
под чието действие са изградени песните на хорò в Североизточна,
Средна Северна и Северозападна България.
2. Да се установи ролята на ритъма като елемент на музикалния език
и средство във формообразуващия процес.
3. Да се проследи връзката между стиховия строеж и структурата на
мелодията.
4. Да се изведат и опишат обособените структури сред хороводните
напеви.
5. Да се констатират общите черти и различията по отношение на
формообразуването и структурата на хороводните образци от трите
разглеждани региона.
6

Методите, използвани в изследователския процес, са музикалнотеоретичен, структурно-формален и структурно-типологичен анализ.
Основна е ролята и на сравнителния метод, чрез който се осъществи
съпоставянето на напевите.
Песенният материал, послужил за аналитична база в настоящото
проучване, възлиза на 2037 хороводни песни, публикувани в сборниците
„От Тимок до Вита“ /1928/, „Народни песни от Средна Северна България“
/1931/ и „Народни песни от Североизточна България“ /т.1 1962, т.2 1973/.
Образците са подбрани по жизнено-функционален критерий, свързан с
тяхната съпътстваща роля към развлекателните хорà. Напевите са
анализирани и систематизирани в таблици /Приложение/ според техните
стихомелодична строфа, метрум, вид на стиха, метроритмичен строеж,
формообразуващ принцип и структура. Въпреки че в музикалната ни
фолклористика Средна Северна и Североизточна България са разглеждани
под шапката на един музикално-фолклорен диалект, в настоящото
изследване те са разграничени. Главен мотив за това са резултатите от
направените анализи, които показаха различни тенденции при структурното
изграждане на хороводните образци в двата региона.
Необходимо е да се уточни, че в настоящия текст се наложи
разграничаване от танцовите движения и конкретните фолклорни ситуации
на изпълнение на песните, тъй като анализираният вокален материал не е
плод на теренна работа. Поради тази причина не са налични „изворни“
сведения за начина на изпълнение на песните, фолклорната среда и хорàта,
играни под съпровод на напевите.
Основният акцент при анализа на ритъма и структурното изграждане
на формата при хороводните песенни образци от Северна България е
поставен върху теоретичните разработки на Тодор Джиджев, свързани с
коледарските народни песни. Основната причина за това е, че след
проучване

на

редица

постановки,
7

концепции

и

изследвания

на

формообразуването в българския фолклор, те се оказаха най-приложими
към разглеждания песенен материал. При обобщаването на резултатите в
отделните глави на изследването, са разгледани основно образците с
двуредна, триредна и четириредна стихомелодична строфа, тъй като те
представляват около 90% от анализирания песенен материал.
Актуалността на въпроса за формообразуването и структурата на
предмодерната фолклорна хороводна песен е голяма, тъй като теоретични
разработки, насочени към напевите на хоро от Северна България липсват.
От това бе инспирирана и идеята за настоящото изследване, което няма
претенции да изчерпи цялостната проблематика по въпроса, а да изясни и
допълни, макар и частично, постигнатото до момента теоретично знание.
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Литературен обзор
Въпросът за структурата и формата на народната песен е един от найслабо

засегнатите

теоретични

въпроси

в

българската

музикална

фолклористика. Причините за това се крият в синкретичната природа на
напева и неизяснеността по отношение на терминoлогията, с която се борави
при обозначаване на частите, съставящи синкретичния комплекс.
За по-голяма яснота при проучването на постигнатото до момента по
въпроса, в настоящото изложение ще се направи опит за хронологичен
преглед на теоретичните трудове и публикациите, имащи отношение към
структурата и формообразуването в българския музикален фолклор.
След Освобождението, музиковедите фолклористи насочват своето
внимание към изясняването на музикалните особености на песенните
образци. Много от теоретичните трудове се отнасят до музикалната
ритмика, метрика и мелодика на народните песни, т.е. до техния музикален
строеж. Проследявайки ги по години, би следвало да се започне с Добри
Христов – „Ритмичните основи на народната ни музика“ /1913/ и
„Техническият строеж на българската народна музика“ /1928/. В тези
две теоретични изследвания са изяснени основните закономерности по
отношение на ритмиката и метриката на българската народна песен. Те
представляват фундамента, върху който са изградени всички следващи
проучвания на българския музикален фолклор.
През 1927 г. е публикувано изследването на Васил Стоин
„Българска народна музика - метрика и ритмика“. В него той
продължава идеите на Добри Христов, разглеждайки многообразието на
метроритмичните форми в българските народни песни.
Стоян Джуджев защитава своята дисертация „Rythme et mesure dans
la musique populaire bulgare“ в Париж през 1931 г. В нея авторът дава
обяснение на актуалния за времето си въпрос за неравноделността в
9

българската ритмика и метрика. Част от дисертацията е посветена и на
словесните особености на народните напеви. Продължение на теоретичните
схващанията на Джуджев представлява неговият труд „Теория на
българската народна музика“ в четири тома – „Ритмика и метрика“ /1954/,
„Мелодика“ /1955/, „Морфология и прозодия“ /1956/ и „Общи въпроси на
музикалната етнография“ /1961/. Там авторът се спира из основи на
взаимовръзката между текст и музика в българските народни песни.
Джуджев разглежда стиха като субстрат на мелодията и изследва
класификацията на стиховите форми и музикалния ритъм на народните
песни.
През 1949 г. излиза първото теоретично изследване на Александър
Моцев „Ритъм и такт в българската народна музика“. В него са
разгледани метроритмичните особености на народната ни музика, като
позицията на автора влиза в противовес с теоретичните постановки,
въведени от Добри Христов и Васил Стоин.
Стихосложението на народния напев също е било обект на изследване,
но по-голяма част от изследванията свързани с него принадлежат на
литературоведите

фолклористи

–

Н.

Начов

-

„Студия

върху

стихосложението на нашите народни песни“ /1895/, М. Арнаудов –
„Очерци по българския фолклор“ /1934/, М. Янакиев – „Българско
стихознание“ /1960/.
През 60-те години на миналия век теорията за силабичния строеж на
народната стихова реч бива оспорвана от идеята за интонационния характер
на стиховия ритъм в народните песни, изложена в труда на Мирослав
Янакиев „Българско стихознание“ от 1960 г. Нещо повече - в този период
много теоретични положения по отношение на ритмиката и метриката са
подложени на дебатиране.
В следващите години теоретиците фолклористи насочват усилията си
към задълбочено изследване и разкриване на същността на взаимовръзката
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между слово и музика при народните песни. Дават се по-конкретни
обяснения на някои въпроси, свързани с музикалния ритъм, с промените в
него, със строежа на музикалната форма на народния напев, с еволюцията
на стихоритмичните ѝ форми. Разкриват се взаимовлиянията в народната
песен и по-точно паралелното им развитие – както стиховите форми оказват
влияние върху формирането и развитието на музикалния ритъм, така и
мелодията се отразява върху обогатяването, и разнообразяването на
стиховия облик на песента.
Синкретичната форма на българската народна песен е обект на
изследване в друга публикация на Стоян Джуджев - „Стих и мелос в
българската народна песен. Двойна природа на българската народна
песен“ /ИИМ, т. XIII, 1969/, по-късно станала част от т. II на „Българска
народна музика“ /1975/. Джуджев излага тезата си за „двойната природа”
на песента, като под „двойна природа“ се разбира съжителството между
текст и мелодия, обогатено в много случаи и от танца. Според Джуджев „не
може” и „не трябва” нито една народна песен да се разглежда изолирана
от словесния текст, който със своите особености слага отпечатък върху
структурата ѝ. [Джуджев, 1969: 89] Обратно - да се разглежда текста без
мелодията също дава непълна представа за художественото цяло. Авторът
препоръчва да се вземат под внимание и евентуалните танцови движения,
които биха могли да придружават песента. В много случаи те „…
илюстрират нейното идейно и емоционално съдържание, дават нагледен
израз на нейната форма и отпечатват върху нея своя танцов ритъм.”
[Джуджев, 1969: 89]
Джуджев обяснява връзката между вокалната и инструментална
народна музика с разпространеното твърдение, че инструменталните
мелодии са някогашни песни, чиито текстове с времето са се изгубили от
паметта на народа. Според автора танцовата инструментална музика в
зародиша си е с вокална природа – певците са играели хора, докато са пеели.
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„… Всяка инструментална или танцова мелодия има своя по-близък или подалечен вокален първообраз.”, обобщава той. [Джуджев, 1969: 90]
Споделяйки мнението на хърватския фолклорист и теоретик Лука Зима,
според който „Народът не щеше да създаде своите стихове, ако не е имал
намерение да ги изпее” посочва, че сред народа не съществува термин за
„стихотворение” „…защото народът

не познава стихотворения без

мелодии”. [Джуджев, 1969: 90]
Джуджев разкрива две взаимовръзки в условията на синкретичната
цялост на народната песен – връзка по форма и по съдържание.
Обусловеността по съдържание се определя като психологическа и се
изразява в сходството между музикалното и словесното начало като
настроение, образност, внушение и пр. Не се отрича съществуването на
примери, в които текст и мелодия се разминават по отношение на
съдържанието. Това се обяснява с промените настъпили в по-ново време по
отношение на народната песен – обособяване на вметки, рефрени, търсене
на контрастен ефект. Авторът дава пример за дълбока връзка по съдържание
с лирическите песни и ламентациите, при които под влияние на
емоционалното съдържание на текста, словото се превръща в „патетична
напевна реч”. [Джуджев, 1969: 93] В подкрепа на това свое твърдение той
допълва, че даден слушател или певец е в състояние да си припомни текста
на определена песен слушайки нейната мелодия или обратно – да
възстанови мелодията, чувайки текста на песента. Оказва се, че това „найобикновено мнимотехническо средство във фолклорно-музикалната
практика” не е само негово наблюдение, и във връзка с това Джуджев
привежда свидетелството на Михаил Арнаудов, който интервюира млада
народна певица от махала Шуманци, Еленско, за да докаже единството
между текст и мелодия: „…Гласа си като кажа, думаше ми Йорданка
Костадинова, думите идат сами, песен хич я не бъркам.”. [Джуджев, 1969:
93]
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Авторът посочва аналогия и в инструменталната музика, където ако
инструменталист свири вокална мелодия, слушателят сам достига до текста
на песента, ако тя му е позната. При провеждане на анкета при кавалджии
по време на събори надпявания, той установява, че дори и самите
инструменталисти, свирейки вокална мелодия, мислено нареждат думите на
песента. Неслучайно сред народа е разпространен изразът „Кавал свири,
говори…“ за майсторите кавалджии.
Връзката по форма Джуджев обобщава така: „ …формата на стиха,
респ. строфата, се покрива с формата на мелодията, респективно с
формата на музикалния период.” [Джуджев, 1969: 90] Според автора при
изследване на редица примери, наред със стихотворната форма, се
наблюдава музикално оформяне – под влияние на чувство или настроение
говорът се озвучава.
Стихът се определя като първи етап от претворяването на говора в
песен, а музикалната форма се изгражда по размера на стиха: „… този
размер не само намира пряко отражение върху ритъма на мелодията, но и
моделира нейната форма.”. [Джуджев, 1969: 90] Позовавайки се на опитите
и осцилографните записи на Карел Седлачек и Антонин Сихра в Прага, и
върху изследванията на Ирмгарт Манкен от Гьотингенския университет,
Джуджев потвърждава тезата си, че словесният ритъм и интонация
съдържат в зародиш музикалните си еквиваленти. Пеенето се определя от
учените като частен случай на говора, при който словесната форма определя
в общ план музикалната, както на вокалните, така и на инструменталните
мелодии.
Специално внимание, Джуджев отделя на цезурата. Той определя
нейната роля като „организираща” и „ритмотворна” по отношение на
словесните текстове и мелодиите изградени върху тях, както и на танцовата
форма. [Джуджев, 1969: 98]. Основната теза на автора е, че изграждането на
ритмичния облик в песента и танца започва от края /където цезурата е най13

дълга/ към вътрешността. Джуджев не отминава и най-често срещаната
антитеза по въпроса, която изключва ритмоорганизиращата функция на
цезурата с аргумента, че при инструменталната музика липсва словесен
текст. Той я опровергава така: „…инструменталните форми възникват и
се развиват по схеми, завещани им от вокалната музика.” [Джуджев, 1969:
99] Според автора ролята на цезурата при инструменталните мелодии е
особено ярко изявена при формиране на каденците. В подкрепа са
приведени наблюденията на музиковеда Пенка Кадиева по отношение на
Кралимарковските песни, които тя определя като фундамент, върху който
са изградени безмензурните инструментални мелодии и най-вече тези,
изпълнявани на кемане.
В заключение Джуджев посочва необходимостта от „… една нова
ориентация в методологията на фолклорно-музикалната наука”, свързана
със задълбочено проучване на най-ранните стадии на „фолклорномузикалната форма” – било то вокална или инструментална. [Джуджев,
1969: 99]
Взаимовръзката между текст и мелодия в народната песен е
разгледана и от Тодор Джиджев. В полезрението на автора влизат стиховоритмичните форми, които са резултат от нея. В своята студия „Към въпроса
за стихово-ритмичния строеж на българските народни песни“ от 1964
г., авторът изяснява някои основни теоретични постановки по отношение на
стихосложението на народния напев. Съществен принос е изясняването на
понятията за основен и развит стих, които са използвани и в настоящото
изследване. Джиджев прави паралелен анализ на словесните и ритмични
форми сред песенните образци, като разкрива конкретни взаимовръзки
помежду им.
Николай Кауфман се спира върху връзката между стиха и
музикалната форма на песента в „Българска народна музика“ /1970/.
Авторът поддържа теорията за силабичния строеж на народната стихова реч
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и синтезирано излага основните стихови размери, които се срещат сред
песенните образци, като някои от тях асоциира с конкретни жанрове и
фолклорни области. Той определя осмосричника /5+3/ или /3+5/ като найчесто срещан във всички жанрове. Кауфман отчита формообразуващата
роля на рефрена, като според него той оказва „… съществени промени на
основното мелодическо ядро, като го разширяват понякога до необичайни
размери“ [Кауфман, 1970: 25]
Авторът обяснява, че стиховете се разграничават един от друг чрез
постоянна цезура, а един мелодичен ред отговаря на един стих от текста на
песента. Кауфман определя едноделната песенна форма като „характерен
белег за българската народна песен“, двуделната – като по-рядко срещана
и почти изключва триделната. [Кауфман, 1970: 25] Като интересно явление
авторът изтъква едноредната музикална строфа, която се счита за образец
на архаичния етап от развитието на фолклора. Двуредната музикална строфа
според него е най-често срещана, като първата и втората мелодична редица
в повечето случаи са изградени от различен музикален материал

-

„предложение и отговор“. [Кауфман: 1970, 25] Като втори по
разпространение определя песните, в които втората мелодична редица е
много близка до първата, но с различия в каденцата. Четириредната строфа
според Кауфман е видоизменена двуредна, т.е. наблюдава се приемственост
при нарастването на музикалната строфа.
Александър Моцев разглежда строежа на народните песни в своето
изследване „Структура и форма на българските народни песни” /ИИМ,
т. XV, 1970 г./ Авторът споделя теорията за синкретичния строеж на
песента, като казва, че в едни случаи надделява текстът при изграждането
на песента, а в други мелодията. До голяма степен той отдава различната
степен на тази взаимосвързаност на стила и жанра на напева: „При
речитативните песни, при част от хороводните особеностите на стиха
доминират над тия на мелодията; при лиричните и протяжните песни
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тенденциите на мелодията към все по-самостоятелно изграждане са посилно изявени.” [Моцев, 1970: 7] За обозначаване на структурите и частите
Моцев си служи предимно с термини от класическата музикална теория –
период, предложение, музикално изречение, проста двуделна форма, проста
триделна форма, мотив. Авторът определя мотивът /отговарящ на думата в
изречението/, като основна градивна единица в музикалната форма. Той
отдава решителна роля на трайността на тоновете в изграждането на
структурата на песента, тъй като върху нея е изграден ритъмът на
мелодията. Моцев не споделя твърдението на Стоян Джуджев, според който
цезурите и диерезите предизвикват удължаване на нотните стойности, които
ги предхождат. На първо място Моцев отбелязва, че цезурата и диерезата са
равнозначни понятия, опирайки се на превода на двете думи. Без да отрича
наличието на примери, в които наистина се срещат по-дълги нотни
стойности преди цезура, той счита за неуместно да се прави обобщаващ
извод на фона на малкия брой такива примери. Моцев определя припевите
в народните песни като структурен елемент, били те като съставна или
самостоятелна част в изграждането ѝ. Авторът говори за ритмични
формули, получени в съзнанието на човек от групирането на силните и
слаби тактови времена, и повторението им. Според него голяма част от
хороводните народни песни и инструментални мелодии са изградени по
този начин. За основен структурен принцип на изграждане на формата
Моцев определя съпоставянето на дадено количество музикален материал
срещу неговото равно, половина или неговото двойно.
Авторът разглежда песенните образци в девет раздела: „Начални
форми на музикална мисъл“, „Структура на осемтактовото музикално
изречение“, „Структура на дванадесеттактовото музикално изречение в 2/4
такт“, „Структура на десеттактовото музикално изречение в 2/4 такт“
/определено като най-разпространено сред останалите/, „Несиметрично
изградени музикални изречения в 2/4 такт“, „Музикални изречения в 3/4 16

3/8 такт“, „Форма и структура на музикалните изречения в неправилните
тактове 5/8, 7/8, 8/8, 11/8, 12/8“, „Структура на музикалните изречения с
тактова промяна“, „Народни песни в проста двуделна и триделна форма“.
В така поднесените раздели, той извежда и описва най-често
срещаните ритмични структури при народните песни. В заключение авторът
констатира, че изграждането на формата на песента става предимно въз
основа на съпоставянето на цяло срещу цяло или еднакво срещу еднакво.
Ритмообразуването в българските народни песни е предмет на
изследване в студията на Тодор Джиджев „Ритмообразуването в
коледарските народни песни“ /ИИМ, т. 16, 1973 г./. Ценният приносен
момент в изложението на автора са трите принципа на ритмообразуване,
които той извежда на база своите наблюдения върху взаимозависимостта
слово-музика при коледарските песни: принцип на зависимостта, принцип
на взаимодействието и принцип на точкуването.
Те се възприемат като основен регулатор при промените в ритъма,
метрума и музикалната форма на народната песен. Вследствие на тези
процеси и в зависимост от влиянието на гореизброените принципи Джиджев
разграничава

няколко

вида

ритмообразуване:

първично,

вторично,

опосредствано и точкувано. Същността на принципите и типовете
ритмообразуване е разяснена във втората глава от настоящата разработка,
където те са приложени при анализирането на хороводните песенни образци
от Североизточна, Средна Северна и Северозападна България.
Формообразуването

при

инструменталните

народни

мелодии

разглежда Пенка Кадиева. В своята студия „За някои особености на
формообразуването на народните инструментални мелодии“ /Годишник
БДК, 1976 г./, тя използва два вида музикален материал за аналитична база
- записан от с. Дрен, Радомирско, което определя като „...модел за типично
българско село“ и мелодии от изтъкнати инструменталисти като Никола
Ганчев и Стоян Величков. [Кадиева, 1976: 115]
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Кадиева определя три жанра инструментални мелодии, обусловени от
условията на изпълнение:
 Инструментална музика като съпровод на вокалната. При този
жанр непосредствената връзка между двете дава отражение при
формообразуването.
 Инструменталната музика като съпровод на танца – отново със
съпровождаща роля, но специфична, тъй като танцовото
изкуство е различно от вокалното.
 Инструментална музика за слушане – „на моабет“, „на сватба“,
„на трапеза“ – освободена от странични фактори и притежаваща
собствени принципи на формообразуване. Връзката изпълнител
– слушател в този случай е най-непосредствена.
Авторката споделя, че освен тези три типа инструментална музика
може да се добави и четвърти – инструментална музика, предназначена за
концерт или студиен запис. Особеният вид комуникация между
изпълнителя и слушателите при този вид дава отражение върху
формообразуването.
За съществена разлика при формообразуването на инструменталните
мелодии, авторката изтъква липсата на словесен текст, който е от
първостепенно значение при формообразуването във вокалната музика. Тя
обръща внимание на музикалната импровизация в лицето на нейния
двойствен характер - изпълнение на музика и създаване на такава.
Кадиева
поотделно,

разглежда

тъй

като

безмензурните
според

нея

и

мензуралните

темпото

е

мелодии

определящо

при

формообразуването им.
Като един от устойчивите формообразуващи елементи, авторката
определя няколкократното повторение на кратък мотив, който служи на
изпълнителя като опорна точка и е в основата на „мотивната техника“.
[Кадиева, 1976: 136] Тя изтъква променящата се роля на орнамента в
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инструменталната музика, който от декоративен елемент /какъвто е във
вокалната музика/ тук се превръща в равноправен „градивен материал“.
[Кадиева, 1976: 146]
Според нея основите формообразуващи фактори при безмензурните
инструментални мелодии са: еднакъвият тип мелодично изграждане при
безмензурните инструментални и вокални мелодии, обвързан с дихателния
цикъл вдишване – издишване; удължените тонове, които съчетани с паузите
очертават рамките на мелодичната линия; ролята на орнаментовите групи,
които се използват като „микроелементи“ и са в основата на „мотивната
техника“. Тяхното периодично повторение действа като опора на
музикалната памет. [Кадиева, 1976: 146-147]
Относно мензуралните инструментални образци Кадиева изтъква
съществуващата пряка връзка с танцовия фолклор, тъй като под звуците на
тези мелодии са се играли хорà по сватби, сборове и т.н. Това неминуемо е
дало отражение върху формообразуването. Тя употребява термина „коляно“
/използван от Стоян Величков/ за обозначаване на частите, които изграждат
инструменталните образци.
Закономерностите при формообразуването на мензуралните мелодии
Кадиева определя така: бързо темпо и хороводен характер; непрекъснатост
на мелодичното протичане и

употребата на „колена“; многократно

повторение на мотиви с роля аналогична на удължените тонове при
безмензурните мелодии; относителна структурна стабилност на колената,
но мобилност на цялостната форма на хорото; тип формообразуване, който
води до построения с мозаичен, калейдоскопичен характер.
Тодор Джиджев разглежда структурирането на народната песен в
статията си „Въпроси на структурата на синкретичната форма в
коледарските народни песни”, публикувана в „Български фолклор“,
книга № 4 от 1977 г. По-късно тя става част от неговото изследване
„Проблеми на метроритъма и структурата на песенния фолклор“
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/1981/. Авторът засяга въпроса за терминологията като отчита приноса на
Светлана Захариева, чиято студия „Терминологични въпроси на
структурния анализ на народната песен” не е публикувана. Той въвежда
две понятия, с които да се обозначат съставните части на мелодичната
редица в народната песен – тонсричка и тонсричкова група. Нов и много
ценен момент в публикацията на Джиджев са теоретичните разработки,
свързани с типовете равновесие в структурата на народната песен. Те са
разгледани по-обстойно в третата глава на настоящото изследване –
„Видове структури“. Причината за това е, че служат като основна
теоретична база за анализа на структурите при хороводните песенни
образци от Северна България.
В „Периодът в българската народна песен във връзка с жанровата
му специфика. Опит за класификация.” от 1977 г., Светлана Захариева
разглежда музикалния период като структурна единица в изграждането на
формата. Тя започва с последователността, в която Л. А. Мазель 3 разглежда
музикалните явления – жанр, лад и тематизъм. Цитирайки го Захариева
уточнява, че тези понятия са приложими както за професионалната музика,
така и за фолклорната: „… изброените три явления са се намирали в някои
по-ранни етапи на развитие на музиката, а и сега се намират в редица
народни музикални култури…“. [Захариева, 1977: 30] Авторката изтъква
необходимостта да се въведе категорията музикален тематизъм при всеки
тип работа върху песенен материал, като прави аналогия със С. Скребков,
който въвежда понятието „жанров тематизъм“ в изучаването на
музикалните явления във фолклора. [Скребков, 1973: 18] Тя обяснява
заимстването на термина „период“ от традиционната музикална теория с
еднаквата валидност на музикалните закони за народно и професионално
творчество, както и с генетическата връзка и приемственост между едното

3

Л. А. Мазель. Анализ музыкальных произведений. Москва: 1967.
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и другото. Въпреки това според нея музикалната теория не винаги успява
да обясни явленията извън западноевропейската музика. Захариева
определя като най-често срещаната форма в народната песен музикалния
период, а в основата на неговата класификация поставя музикалния жанр,
позовавайки се на Л. Мазель, според който „Жанрът е най-важното общо
средство за типизацията на жизнените явления в музиката.” [Мазель,
1960: 18-19]
Захариева извежда някои основни формообразуващи принципи като
повторност

-

буквална,

изменена,

свободна

и

вариантна,

и

импровизационност - вариантна или контрастна. Въз основа на тези
принципи и в зависимост от различните типове жанров тематизъм,
Захариева определя четири типа „жанрови разновидности” на период:
[Захариева, 1977: 37]
 танцувален период /според авторката най-близък до класическия
период с повторен строеж/.
 песенно-кантиленен период, който е с най-голям интензитет на
музикална събитийност.
 речитативен период, който разделя на подгрупи – епически речитатив,
монотонен обреден речитатив, обредно-формулен речитатив /за
последния прави уточнение, че може да е и в четвърта група/.
 формулни структури с функция на период – отворени структури,
характерни за старинните песенни обредни жанрове.
През същата година /1977/ е публикувано изследването на Захариева
„Ранни форми на музикално-поетическата организация в българския
фолклор”, в което тя проследява връзката между стих и мелодия в генезис
и развитие. Авторката разглежда проблема за формата и структурата в
раздел трети - „Особености на музикалното формообразуване на
различните равнища на поетическата структура”. Според различните
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етапи

на

музикално

мислене, тя

определя два

вида

музикално

формообразуване, които са свързани помежду си.
Първото е формообразуване от синкретичен тип, изразяващо се в
„…търсене на основните музикално-изразни средства и „впрягането” им
в определен тип система /тон, интонация, лад, ритъм, метрум/”. За главна
опора тук е посочен словесният текст - изграждането на песенната цялост е
върху структурата на стиха. [Захариева, 1977: 95]
Вторият вид формообразуване се характеризира с откроени принципи
на

музикално-тематично

интонационно-тематична

развитие,

„…отделяне

процесуалност…”.

на

специфичната

[Захариева,

1977:

95]

Именно тези търсения и еволюция в музикалното мислене, според
Захариева водят към обособяването на „…индивидуализирани по музикален
път ритмо-интонационни комплекси…”. [Захариева, 1977: 95-96] Те
заменят тона като основна градивна единица на музикалната форма и
придобиват ролята на музикална тема. В структурно отношение за тяхна
опора и завършек се приема стиховата цезура. Ритмо-интонационните
комплекси се свързват с проявата на формообразуващите принципи на
тематично развитие – повторност, вариране, контраст. Нещо повече –
многократното повтаряне на един ритмо-интонационен комплекс според
авторката поражда така наречените „формулни структури”, а въпросният
придобива

значение

на

„тема-формула”.

[Захариева,

1977:

129]

Формулната техника е посочена като често срещана при началните етапи на
музикално мислене и по-точно при обредните песни. Захариева обяснява
това с функционалната им обусловеност и техният формулно-заклинателен
характер. Многократното възпроизвеждане на темата-формула спомага за
търсената сакралност в конкретния обред. Авторката говори за отворени и
затворени формулни структури. При затворените структури се наблюдава
ясно изразен завършек, утвърден по музикален път, както и вътрешни
субординационни отношения при провеждането на формулите. При липса
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на тези два показателя формулната структура остава отворена и за да се
затвори „… се явява формообразуващият принцип на интонационен и
тематичен контраст”. [Захариева, 1977: 119-123]
Следващият етап на музикално мислене Захариева свързва с вече
осмислена повторност на темата-формула, било то буквална или варирана,
чрез която се създава по-сложната структура на периода с повторен строеж,
„която се превръща в активен структурен стереотип…, образувайки
двуредичната музикална строфа.” [Захариева, 1977: 97]

Заради ясната

вътрешна събитийност в структурата на периода с повторен строеж, тя му
отрежда ролята „междинно звено” между формулната структура /била тя
отворена или затворена/ и „по-съвършената” форма в песента –
музикалната строфа. [Захариева, 1977: 125]
Светлана Захариева разглежда проблема за формата и в следващо свое
изследване – „Формообразуването в българската народна песен” от 1979
г. Изследването се състои от две части – „Музикалното формообразуване
в условията на синкретичната цялост” и „Типове музикална жанровост
и връзката им с песенната форма”. Новото тук идва като продължение на
статията ѝ, свързана с периода и неговата жанрова специфика. За отправна
точка тя използва посочените от Скребков три типа жанров тематизъм –
речитативност, песенност и танцувалност, които прилага към българските
народни песни и посочва конкретни характеристики и формообразуващи
принципи.
За основен формообразуващ фактор в речитативно-формулните
жанрове се определя поетическия ритъм. Авторката определя три форми на
речитативна жанровост:
 сакрална формула, която свързва с формулното мислене.
 речитативна микрожанровост, която среща в комбинация с
песенно-протяжна жанровост „… и съпоставката на двата типа
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внася ефект на ярък музикално-жанров контраст.” [Захариева,
1979: 111]
 епически речитатив, също с формулен тип на изграждане,
определен като „хибриден синкретичен жанр, обслужващ
словесно-поетическата форма, но оформен в звуково отношение
като песен.” [Захариева, 1979: 118]
Захариева посочва като особени случаи на речитативна жанровост
песните „на високо” и „на ацàне”, заради наличието на два едновременно
действащи формообразуващи компонента – ритмичен и интонационен.
Танцувалността Захариева свързва с формулното мислене. Тя говори
за повтаряща се метроритмична формула, която е основна структурна
единица на формообразуващия процес, за стремеж към симетрия и
подреденост и „…обособяване на структури, близки по характер до
тематичните структури в класическата музика.” [Захариева, 1979: 130]
При песенния тематизъм авторката говори за ладо-тематическа
формула, която сравнява с метроритмичната формула при танцувалността,
отреждайки ѝ обединяваща роля във формообразуващия процес. Разпятата
сричка се определя като „ядро на всички музикални процеси” протичащи във
вокалната цялост, а сричковия орнамент е със самостоятелни структурни
норми и определящо значение за вокалния период. „Сричковият орнамент
е в състояние да носи в сгънат вид цялата или почти цялата информация
за музикалната събитийност, която се разгръща на строфическо
равнище.” [Захариева, 1979: 147-157]
Анна Илиева е автор на първото теоретично изследване в областта на
формообразуването при танцовия фолклор – „Теория и анализ на
фолклорния танц. Принципи на формообразуването в българския
танцов фолклор” – писано и защитено като дисертация през 70-те години
на XX в., но публикувано през 2007 г. В теоретичното изложение авторката
въвежда аналогични на музикалните термини понятия като „мотив”,
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„фраза”, „част“. Тя уточнява, че те са „установени от работната група
при Международния съвет за народна музика…”, която поставя
терминологичните основи на анализа на фолклорния танц. [Илиева, 2007:
31]
Илиева се позовава на тезата на Асафиев за процеса на изграждане на
музикалната форма въз основа на тъждеството и контраста, като я определя
за валидна и при танцовото формообразуване. От там тя извежда някои
общи за музиката и танца принципи на формообразуване – повторност,
контраст, вариационност.
Подобно на Светлана Захариева и Илиева говори за отворени
структури, изградени на принципа на многократно повторение, които нямат
свой собствен край, а продължават в зависимост от външни фактори.
Разликата е, че Илиева изтъква като характерна черта на народното танцово
изкуство отсъствието на напълно затворени структури. Интересен момент
от изложението представлява разделът

„Стабилност и мобилност на

танцовата структура и нейните елементи”, в който авторката отново
изхожда от теза на Асафиев „… относно своеобразието на формите на
народната

песен,

произтичащо

главно

от

нейната

„устност”,

творчеството по памет, както и съответно по особения начин на
формообразуване въз основа на изграждането и съхраняването на
устойчиви опори, се отнася напълно и за танцовия фолклор и може да се
приложи при разглеждане на особеностите на формообразуването при
танцовия фолклор.” Тези устойчиви опори Илиева нарича „формулистълбове”. [Илиева, 2007: 44] Според нея с помощта на типологично
изследване биха могли да се открият „различните по значимост
компоненти в структурата на дадено произведение, т.е. кои фактори са
определящи и кои второстепенни за дадения конкретен случай.” За пример
тя дава съпоставянето на даден танц с неговите варианти, при което се
открояват „стабилните” и „мобилни” елементи при изграждането на
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структурата му. [Илиева, 2007: 44] Тя уточнява, че И. Земцовски говори
аналогично за обособяване на интонационни формули-опори в музикалния
фолклор. По-нататък в изследването си Илиева разглежда поотделно
типовете структури възникнали въз основа на различните формообразуващи
принципи. Наблюдава сходство в наименованията на танцовите форми с
музикалните

такива

–

„двучастни”

„тричастни”,

„вариационни”,

„рондовариационни”, „рондообразни”, както и някои аналогии – „В
основата на изграждане на двучастност както при музиката, така и при
танца, лежи контрастното противопоставяне на най-малко един от
компонентите” [Илиева, 2007: 55-78]
През 1981 г. излиза теоретичния труд на Тодор Джиджев „Проблеми
на метроритъма и структурата на песенния фолклор”. В част втора „Структура на синкретичната форма в коледарските народни песни” авторът разширява и допълва своята теория, като разглежда поотделно
структурите на коледарските песни с едноредни, двуредни, три, четири и
повече мелодични редици. Той прилага типовете равновесие или
неравновесие сред коледарските песни, като въз основа на това прави
изводи относно структурата им.
Като причини за разширяването на музикалната форма в жанра на
коледарските песни /”а и не само в него”/ Джиджев определя словесния
текст, както и все „по-активизиращата” се роля на мелодията. За
количествени параметри на песенната форма авторът конкретизира „броят
на тонсричките, от които е съставена” и „тяхната трайност”, като
уточнява, че тези параметри не винаги вървят заедно /увеличеният брой на
тонсричките не означава на всяка цена удължаване времетраенето на
музикалната строфа /. [Джиджев, 1981: 143]

В заключение авторът

обобщава, че: „Мелодията е стимулаторът за появяването на песенната
форма, а стихът е конструктивната основа на нейното изграждане.”
[Джиджев, 1981: 144]
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Принос по отношение на изследването на спецификата при напевите
на хоро е дисертационният труд на Лозанка Пейчева „Хороводните песни
в Кюстендилско и Станкедимитровско /функционална, типологическа
и историческа характеристика/“ /1990/, който представлява регионално
проучване

на

хороводната

песенна

традиция

в

Кюстендилско

и

Станкедимитровско. В глава втора от изследването авторката прави
типологическа характеристика на напевите, осъществена посредством
анализ на техните метроритмични, структурни и мелодични особености.
Прегледът на теоретичните разработки, публикувани до момента
показа, че формообразуването и структурата в българския фолклор са
попадали, по един или друг начин, в полезрението на нашите изследователи
фолклористи. Въпреки това, въпросът остава нерешен по отношение на
терминологията, наличието на регионални и жанрови специфики на
формата, и принципите на изграждането ѝ. В публикациите, свързани с
народната песен се наблюдава смесване на понятия от стихознанието и
музикознанието, за да се обозначат синкретичния комплекс и частите, които
го съставят. Основополагащи в това отношение са изследванията на Стоян
Джуджев и Тодор Джиджев, в които са въведени и изяснени много от
термините, използвани и до днес. Принос на същите автори е и разкриването
на някои взаимовръзки между стих и мелодия, между метроритъм,
формообразуване и структура. Изключително постижение в теоретичен и
жанров аспект са разработките на Тодор Джиджев върху структурата на
коледарските народни песни. След направените обзор на публикациите по
темата и анализ на повече от 2000 хороводни напева, съм склона да се
съглася с автора, че „Макар и само върху един определен жанр –
коледарските песни, направените разработки и изводи имат по-широко
значение и са приложими към значителна част от българското фолклорно
наследство.“ [Джиджев, 1981: 86]
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Голям принос в областта имат изследванията на Светлана Захариева,
в които авторката проследява развитието на фолклорната песен с акцент
върху взаимовръзката жанр-структура-форма. Недостатък в теоретичните ѝ
разработки, по мое мнение, е липсата на примери, които да илюстрират
изложените концепции.
В регионален план, някои теоретични аспекти на формообразуването
и структурата, са засегнати в проучванията на нашите фолклористи
теренисти Райна Кацарова, Елена Стоин, Николай Кауфман и Анна Илиева.
При все това, в музикалните изследвания на различните региони от
България, трудно се откриват обобщения и изводи, базирани на задълбочен
анализ върху взаимовръзката поетичен текст – мелодия и изграждането им
в синкретична цялост. Принос в това отношение е дисертационият труд на
Лозанка Пейчева, който изследва хороводната песенна традиция в
Кюстендилско и Станкедимитровско, в исторически, функционален и
типологически план.
В заключение би могло да се обобщи, че сред публикациите по
въпроса липсва теоретично изследване, ориентирано към структурата и
формата на хороводните песни от Северна България. С оглед на това, в
следващите редове вниманието е съсредоточено върху тях и по точно -върху
тези от тях, съпровождали развлекателните по функция хорà.
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Терминология
Терминологията, свързана със структурата и формата на народната
песен е едно от недостатъчно уточнените звена в българската музикална
фолклористика. Причините за това биха могли да се редуцират до следните
два аспекта:
-

синкретичната същност на народния напев;

-

липса на достатъчно изследвания по въпроса.
Тодор

Джиджев

засяга

темата

за

неяснотата

и

„взаимозаменяемостта” по отношение на понятията: „…термините, с
които си служим при обозначаване на художественото цяло и неговите
подразделения, получени от разчленяването му на части, все още не са
достатъчно уточнени и изяснени по отношение на обема и характера на
тяхното съдържание. Освен това свободната замяна на термини от
различни структурни сфери /нива/ не е рядко явление. “ [Джиджев, 1981:
88 ] Поради тази причина терминологията, която е използвана в настоящия
текст, е сведена до понятия от смесено музикално-поетично равнище, някои
от които въведени, други приети и изяснени от българските изследователи
фолклористи. Такива са термините „музикална строфа“ /изяснен от Стоян
Джуджев и възприет от Светлана Захариева и Тодор Джиджев/ и
„стихомелодична строфа“ 4, които са използвани за обозначаване на
връзката между стих и мелодия в българската народна песен при
анализиране на формата ѝ. Големината на музикалната строфа се определя
в зависимост от това къде каденцира мелодията. Ако това стане в рамките
на един ред, тя бива определяна като едноредна, ако мелодията е разгърната
в два реда – стихомелодичната строфа е двуредна и т.н. Като най-стабилна

4

В настоящото изследване терминът „стихомелодична строфа“ е употребен като синоним на
музикална строфа, който коректно отразява двуединството слово-музика.
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и разпространена в българския песенен фолклор се откроява двуредната
музикална строфа, „… която се е оказала най-устойчива и по мащабни
пропорции, и по логика на своето словесно и музикално съдържание”
[Джиджев, 1981: 134]
Употребата на понятието „мелодична редица“ води началото си от
теоретичните разработки на Бела Барток. Мелодичната редица представлява
част от музикалната строфа, в която мелодичното изложение отговаря на
един стих от поетичния текст. В настоящото изследване термините
„мелодична редица“ и „мелодичен ред“ са използвани като синоними. С тях
се маркира корелацията между стих и мелодия не само като външен
признак, но и като вътрешна взаимообусловеност.
Тодор Джиджев въвежда две нови понятия, които също са използвани
в изложението, поради своята приложимост към песенния материал,
подложен на анализ. Те отразяват връзката между стих и мелодия на
микроравнище:
 „тонсричкова група“, която е определена като част от
музикалната строфа, отговаряща на „едно полустишие от текста
или на една музикална фраза от мелодията.” [Джиджев, 1981: 91]
 „тонсричка“ – термин обединяващ тонът и сричката в едно.
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1.0. Принципи на изграждане на формата
Предмет на изследване в първата част от изложението са
формообразуващите принципи, под чието действие са организирани
хороводните напеви в Северна България. Целта е да се разкрият чисто
музикалните аспекти на изграждане на формата и в каква степен се е
проявил всеки от тях сред образците „на хоро“ в Североизточна, Средна
Северна и Северозападна България. За нейното постигане са приведени и
обобщени резултатите от анализите на песенния материал от трите области.
Преди фокусът да се съсредоточи върху формообразуващите
принципи, имащи отношение към хороводните народни песни в Северна
България, е необходимо да се направят някои уточнения, свързани с
понятието за музикална форма.
Учението за музикална форма се заражда в Германия в края на XVIII
век. В неговата същност е залегнала идеята за установяване на норми при
композиционната структура в произведенията от различните жанрове:
мотети, оперни арии, сонати и пр. Основополагащ е капиталният труд на
Адолф Бернхард Маркс „Учението по музикална композиция“ /1837-1847/,
в който под „форма“ се разбира единството на всички компоненти в
музикалната композиция – интервали, хармония, полифония и пр. Това,
което прави впечатление е, че в заглавието не е използвана думата „форма“,
а „композиция“. От тогава до наши дни се е изменило само названието на
термина /„композиция“ => „форма“/, но не и първоначалният смисъл
вложен в него.
В първата част на „Музикален анализ“ Пенчо Стоянов дава следното
определение за музикална форма, което отразява нейния обхват в най-общ
план: „Музикалната форма е специфична художествена организация на
система от средства, необходими за въплъщение на дадено съдържание.“
[Стоянов, 1993: 14] Както отбелязва и Стоянов по-нататък в текста, в
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класическата музикална теория са общоприети два аспекта за разглеждане
на музикалната форма. В по-широкия от тях се има предвид цялостният ход
на протичане във времето на едно музикално произведение или формата
като процес. Тесният смисъл е насочен към конкретизация на явлението или
към формата-структура. При нея вниманието е съсредоточено върху
вътрешната организация и съотношенията между частите в цялото.
В настоящото изследване под внимание ще се вземат и двата аспекта
на музикалната форма, дотолкова, доколкото формата-структура ще бъде
възприета като резултат от формата-процес.
Не без основание съществено място заемат характеристиките на
дадена музикална форма, с оглед на социално-историческите условия, в
които тя е възникнала. В тази връзка много коректно е твърдението на Борис
Асафиев, според който: „Формата, издържала слуховата проверка –
понякога на редица поколения, т.е. задължително утвърдена от
обществото /иначе къде и как тя би могла да кристализира/, е организация
/закономерно разпределение във времето/ на музикалния материал, с други
думи – организация на музикалното движение, тъй като неподвижен
музикален материал изобщо не съществува. Ясно е, че принципите на тази
организация не са плод на нечие индивидуално съзнание; те са социални.“
[Асафиев, 1984: 34] Цитираното би могло да се отнесе с пълна сила към
фолклорните образци, тъй като с оцеляването си през годините, те до голяма
степен са издържали „слуховата проверка …на редица поколения“,
утвърждавайки се по един или друг начин в обществото. От друга страна,
до голяма степен фолклорното музикално творчество е възниквало
спонтанно като колективен тип култура, поради което принципите на
„организация на музикалното движение“ при фолклорните образци няма
как да са плод на „индивидуално съзнание“. [Асафиев, 1984: 34]
Основна отправна точка по отношение на понятието за музикална
форма в настоящото изследване е твърдението на Светлана Захариева:
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„Формата на песента се определя от съотношението между стиха и
мелодията (респ. танца) в качеството им на една единна система от
синкретичен тип, от характера на тяхната организация и от функцията,
която те изпълняват в рамките на синкретичната цялост. Така въпросите
за синкретичната песенна форма не могат да бъдат сведени нито само до
формата на стиха или на мелодията, нито до тяхната „аритметична“
сума. Между компонентите на синкретичната форма съществува
определена зависимост, но тя не е пряка и еднозначно фиксирана, а се
поражда в резултат на тяхната обща принадлежност към една единна
цялост и определената, координирана функционалност на всеки елемент в
цялостта.“ [цит. по Джиджев, 1981: 87] 5 Измененията, които настъпват в
този цялостен музикален процес, създават усещане за вътрешна
събитийност, а тя от своя страна е породена в резултат на действието на
определени формообразуващи принципи от чисто музикално естество. Два
измежду тях са проявени сред хороводните песни в Северна България –
принцип на повторението /буквално и варирано/, и принцип на контраста –
в конкретния случай – производен.

5

Цитирането на Светлана Захариева през Тодор Джиджев е наложено поради обстоятелството,
че става въпрос за ръкопис на студията ѝ „Терминологични въпроси на структурния анализ на
народната песен“, която не е издадена.
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1.1.

Принцип на повторение /буквално и варирано/ и
принцип на контраст /производен/

Повторението като универсален формообразуващ принцип е много
широко застъпено сред хороводните образци в Североизточна, Средна
Северна и Северозападна България. Това е съвсем естествено, тъй като
неговото поле на действие е всестранно и се проявява във всички епохи и
стилове. Буквално или варирано, повторението успешно се възприема
едновременно като най-достъпния прийом за разширяване на малки форми,
каквато е народната песен, и като отлична възможност за улесненото ѝ
възприемане. Нещо повече – в миналото хороводните песни са били
изпълнявани от самите жени-играчи, поради което запаметяването и
възпроизвеждането на мелодията са били много важна част от процеса. Найоптималният и лесен начин за възприемане е напев, който е изграден чрез
повторение на отделни елементи от мелодията, а дори и на цели мелодични
редици. С оглед на това, принципът на повторение е обичайно явление сред
хороводните песенни образци от Североизточна, Средна Северна и
Северозападна България.
Когато става въпрос за малка по мащаб музикална форма, каквато е
предмодерната фолклорна песен, респективно хороводната, е трудно да се
говори за ярко изразен контраст, който предизвиква усещане за смяна на
различни образи, сблъсъци и борба на противоречия. При все това, във
формообразуването на хороводните образци е налице трансформация на
музикалния материал. Макар и измененията, които настъпват да не са
кардинални, а предимно свързани с мелодичния или ритмичен облик на
напева, те съществуват. В музикалната теория изграждането на формата,
при което съпоставянето на музикален материал не е толкова ярко
осъществено, се свързва с производния контраст. Поради тази причина в
настоящата разработка е използван именно терминът „производен
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контраст“ за определяне на случаите с различия в строежа на мелодичните
редици.
Имайки предвид, че обект на настоящия анализ са песните,
съпътствали развлекателните по функция хорà, появата на нов, различен в
музикално отношение момент в напева, съвсем не е необичайна. Докато при
песните на обредни хорà повторността като че ли е закодирана, поради
сакралната същност на ритуала и схващането, че повтаряйки го - желаното
ще се случи, то при хороводните образци, съпътсвали развлекателните по
функция хора липсва такъв тип функционална натовареност. Още повече,
че разнообразяващото „ново“, осъществено в музикално отношение чрез
производния контраст, сякаш е „добре дошло“ в ситуационния контекст, а
именно „на хорото“.
В следващите редове е проследена проявата на принципите на
повторение

/буквално

и

варирано/

и

производен

контраст

при

формообразуването на песенните образци във всеки един от трите региона
– Североизточна, Средна Северна и Северозападна България. Поради
малкия мащаб на формата на хороводната народна песен, в настоящия текст
схематичното маркиране на мелодичните редици, които я изграждат е
осъществено с малки букви на кирилица.

35

1.2.

Формообразуващи принципи при хороводните песни
от Североизточна България

Принципите на повторение и производен контраст са получили
приблизително еднакъв спектър на разпространение в трите разглеждани
области. Прегледът на формообразуването при хороводните песни ще
започне от Североизточна България, тъй като регионът разполага с найголям публикуван песенен фонд в хороводния жанр, в сравнение с
останалите

два.

Общият

брой

анализирани

песни,

съпътствали

развлекателните по функция хорà тук е 877. Те са публикувани в двата тома
на сборника „Народни песни от Североизточна България“. Напевите са
нотирани по слух от Васил Стоин, Иван Камбуров и Павел Стефанов в
периода 1926-1930 г.
Сред хороводни напеви с двуредна стихомелодична строфа в
Североизточна България, пътят към разширяване на формата и поусложнено музикално мислене най-често е свързан с различно музикално
изграждане на двата мелодични реда. Въпреки това в много от случаите
втората мелодична редица от напева съдържа интонационни или
ритмически елементи от първата. Както вече бе отбелязано в изложението,
този тип музикално мислене се свързва с принципа на производен контраст.
Пример за това са песните № 1112 от т. II-ри, № 955 и № 1011 от т. I на
сборника. /виж пр. № 1112, № 955 и № 1011/
Пример № 1112, т. II /СИБ/
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Пример № 955, т. I /СИБ/

Пример № 1011, т. I /СИБ/

При някои образци двете мелодични редици започват с една и съща
тонсричкова група, както е в пример № 1222, т. II. /виж пр. № 1222/
Пример № 1222, т. II /СИБ/
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Принципът на повторение е по-малко засегнат сред двуредните
хороводни напеви. Най-често то /повторението/ е варирано и се изразява
във видоизменен финал. Така е в песен № 1027 от т. II /СИБ/ /виж пр. №
1027/, където промяна се появява в каденционния момент на мелодията:
Пример № 1027, т. II /СИБ/

При триредните песенни образци в областта, видоизмененото
повторение най-често се проявява в третия мелодичен ред. По този начин е
изградена песен № 1073 от т. II-ри на сборника /виж пр. № 1073/, в която
третата мелодична редица представлява варирано повторение на втората,
като промяната отново е в каденцата на мелодията:
Пример № 1073, т. II /СИБ/

Срещат се, макар и по-рядко, триредни напеви, при които е налице
буквална повторност. В пример № 842 от т. I /СИБ/ /виж пр. № 842/
разширяването на формата е постигнато чрез буквално повторение на
втората мелодична редица:
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Пример № 842, т. I /СИБ/

Напевите с четириредна стихомелодична строфа в Североизточна
България най-често са изградени чрез буквално повторение на първата
мелодична редица и видоизменено повторение на втората.
При част от тях, вторият мелодичен ред е получен чрез буквално
повторение на първия, а четвъртия – чрез варирано повторение на третия.
Така построена е песен № 1191, т. II /СИБ/ /виж пр. № 1191/, чиято буквена
схема би могла да се обозначи по следния начин - а:||бб1:
Пример № 1191, т. II /СИБ/

При друга част от образците, буквалното повторение на първия
мелодичен ред и видоизмененото повторение на втория са осъществени на
разстояние – те идват непосредствено след изложението на двете мелодични
редици. Пример за това е песен № 988, т. I /СИБ/ /виж пр. № 988/, чиято
буквена схема е aбaб1:
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Пример № 988, т. I /СИБ/

Сравнително често срещани в Североизточна България са и
четириредните

хороводни

напеви,

реализирани

чрез

видоизменено

повторение и на двете мелодични редици. В напев № 1097, т. II /СИБ/ /виж
пр. № 1097/ вторият мелодичен ред е получен чрез вариране на първия, а
четвъртия – чрез вариране на третия – aa1бб1:
Пример № 1097, т. II /СИБ/

Като заключение на казаното дотук би могло да се обобщи, че сред
двуредните хороводни песни в Североизточна България преобладава
производният контраст, докато триредните и четириредни образци найчесто са изградени посредством принципа на повторение.
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1.3.

Формообразуващи принципи при хороводните песни
от Средна Северна България

Напевите, послужили за аналитична база от Средна Северна България
са 766 на брой, поместени в сборника „Народни песни от Средна Северна
България“ /1931/ с редактор Васил Стоин.
При двуредните напеви в областта преобладават примерите изградени
чрез производен контраст. При някои от тях втората мелодична редица
доразвива музикалната мисъл от първата, повтаряйки интонационни или
ритмически елементи от нея. Така е в пример № 1986 /виж пр. № 1986/,
където още от пръв поглед прави впечатление идентичната ритмична схема
на двете мелодични редици:
Пример № 1986 /ССБ/

Сравнително често срещани в областта са и двуредните хороводни
песни построени чрез видоизменено повторение. И тук най-често то се
изразява във видоизменен финал, както е в песен № 177 /ССБ/. /виж пр. №
177/
Пример № 177 /ССБ/

Буквалното

повторение

също

е

намерило

приложение

сред

двуредността в Средна Северна България. В пример № 1407 /виж пр. №

41

1407/ втората мелодична редица в музикално отношение представлява
неизменено повторение на първата, но върху различен текст:
Пример № 1407 /ССБ/

Варирано повторение се наблюдава и при изграждането напевите с
триредна стихомелодична строфа. Най-разпространени са образците, в
които третата мелодична редица представлява видоизменено повторение на
втората. Пример за това е песен № 1090 /виж пр. № 1090/, като промяната и
тук е единствено в каденционния момент на мелодията:
Пример № 1090 /ССБ/

В Средна Северна България буквалното повторение намира място за
изява и сред песните с четириредна стихомелодична строфа. Повечето от
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тях са построени чрез неизменено повторение на първата мелодична редица
и видоизменено повторение на втората. Така е в пример № 1160 /ССБ/ /виж
пр. № 1160/, чиято буквена схема е а:||бб1:
Пример № 1160 /ССБ/

С минимална разлика в броя, след тях сe нареждат четириредните
напеви изградени чрез видоизменено повторение на първата и втората
мелодична редица, както е в песен № 1813 /ССБ/ /виж пр. № 1813/. Нейната
буквена схема е следната: аа1бб1.
Пример № 1813 /ССБ/

Синтезирайки резултатите от прегледа на формообразуващите
принципи сред хороводните песни в Средна Северна България се установява
превес на производния контраст при образците с двуредна стихомелодична
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строфа

и

преобладаващо

разширяване

на

формата

четириредност, осъществено чрез принципа на повторение.
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към

три-

и

1.4.

Формообразуващи принципи при хороводните песни
от Северозападна България

Традиционната музикална култура и в частност народната песен, е
била най-рано застрашена от изчезване в Северозападна България.
Необходимостта, събирането и записването на фолклорните образци да
започне именно от там, е аргументирана от Васил Стоин така: „Там
народната песен бе най-силно изложена на загиване – и не толкова под
влиянието на песента на съседните страни, колкото от начина на
музицирането в тия страни, пренесен във Видинско още преди
Освобождението. Много от народните обичаи, хорàта с песни,
сватбарските песни, са отдавна забравени в съседните страни, а това се
е отразило като мода последователно и в общуващите с тях наши
поселища.“ [Стоин, 1928: 5]
Хороводните песни от Северозападна България, послужили като база
за анализ са публикувани в сборника „От Тимок до Вита“. Те са нотирани
по слух от Васил Стоин, Павел Стефанов и Иван Камбуров в периода 19261928 г. Общият брой примери, които са съпътствали развлекателните по
функция хорà е 295. Тази неголяма численост на образците, в сравнение с
останалите два разглеждани региона, се дължи именно на описаната от
Васил Стоин тенденция, свързана с уязвимостта на фолклорните традиции
в областта под влияние на съседните страни.
При по-голяма част от напевите с двуредна стихомелодична строфа
в Северозападна България се наблюдава производен контраст, т.е. вторият
стихомелодичен ред повтаря или доразвива елементи от първия. Подобен
контраст се наблюдава в песен № 3779. /виж пр. № 3779/
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Пример № 3779 /ТВ/

Универсалността на принципа на повторение се потвърждава и сред
хороводните песни в този регион. Сред двуредните напеви този прийом се
среща в своята варирана разновидност, изразенa най-вече във видоизменен
финал. Така е в пример № 3758 /ТВ/ /виж пр. № 3758/.
Пример № 3758 /ТВ/

Видоизменено повторение се наблюдава и сред триредните хороводни
примери в областта. Най-често то е проявено в третата мелодична редица,
която е изградена чрез вариране на финала на втората. Така е построена
песен № 3791 /ТВ/ /виж пр. № 3791/.
Пример № 3791 /ТВ/

Срещат се и такива триредни примери, при които първата мелодична
редица е буквално повторена, а втората е изградена чрез производен
контраст /виж пр. № 3713/.
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Пример № 3713 /ТВ/

Най-голямо

разпространение

от

четириредните

образци

в

Северозападна България са получили напевите, изградени чрез буквално
повторение на първата мелодична редица и видоизменено повторение на
втората. Тяхната буквена схема е а:||бб1, а следващите няколко песни са
пример за това /виж пр. № 3835, № 3715 и № 3803/.
Пример № 3835 /ТВ/

Пример № 3715 /ТВ/

47

Пример № 3803 /ТВ/

Срещат се и песни, построени чрез видоизменено повторение на
първата и втората мелодична редица. При някои от тях, както е в пример №
3769 /виж пр. № 3769/, повторението идва непосредствено след
първоначалното изложение на мелодията - аа1бб1:
Пример № 3769 /ТВ/

По-малко на брой са образците, при които видоизмененото
повторение е на разстояние. В Пример № 3744 /ТВ/ /виж пр. № 3744/ третата
и четвъртата мелодична редица са изградени чрез вариране на първата и
втората – аба1б1:
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Пример № 3744 /ТВ/

Тенденцията на разпространение на формообразуващите принципи
сред хороводните песенни образци се потвърждава и в Северозападна
България. И тук при изграждането на двуредните напеви преобладава
производният контраст, а три- и четириредността е постигната предимно
чрез буквална или варирана повторност.
В заключение, след направения преглед на резултатите от анализа на
принципите на изграждане на формата сред хороводните песенни образци
от Североизточна, Средна Северна и Северозападна България, биха могли
да се констатират повече сходства, отколкото различия. Те се изразяват, от
една страна, в превеса на производния контраст при напевите с двуредна
стихомелодична строфа, докато усложняването и разширяването на
формата към три- и четириредност на строфата най-често е осъществено
чрез буквално или видоизменено повторение.
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2.0. Ритъм и стих

2.1.

Формообразуваща роля на ритъма като елемент на
музикалния език.

Определенията за музикален ритъм, дадени от различните теоретици
съвсем

естествено

притежават

определени

сходства,

свързани

с

подредеността при организирането на тоновите трайности. Според някои от
тях ритъмът е:
- „… някаква правилност в подреждането на трайностите.“ Аристоксен [цит. по Джуджев, 1956: 74];
- „Ритъмът е организираната последователност на звуковите
трайности.“ [Способин, 1953: 25];
- „… организацията на звуците от музикалното произведение по
време“ [Мазель, Цуккерман, 1967: 133]
- „Ритъм – организирано логично редуване на тонови трайности.“
[Хаджиев, 1974: 65];
- Тодор Джиджев определя ритъма като една „музикална трайностна
система“, която организира и систематизира тоновото съдържание на
мелодията и на музиката въобще. [Джиджев, 1981: 10]
Както се вижда с течение на времето дефинициите за ритъм са
придобили по-точен израз, който отговаря на неговата ключова роля във
формообразуващия процес на всяко музикално произведение.
В

българските

формообразуващата

народни
роля

на

песни,

и

ритъма

е

в

частност

резултат

от

хороводните,
неразривната

взаимообусловеност между музикалното и поетично начало. Тясната
корелация поетичен текст – мелодия би могла да се констатира във всички
моменти и нива от еволюцията на народния напев – започвайки от най50

ранните архаични форми на музикално мислене и стигайки до разгърнатите
песенни образци днес.
Преди вниманието да се съсредоточи върху метроритмичните
особености на хороводните песенни образци, е необходимо да се изяснят
принципите и типовете ритмообразуване, на база на които са анализирани
напевите. Както бе споменато в изложението, те са въведени и изяснени от
Тодор Джиджев.
Основополагащ за първичното ритмообразуване е принципът на
зависимостта, който отразява изначалната взаимовръзка между стих и
напев, проявила се в най-ранния етап на възникване на народната песен. За
отправна точка при него се възприема стихът, който обуславя
метроритмичната организация на мелодията - в този случай изохронна.
Изясняването

на

категориите

изохрония,

частична

изохрония

и

хетерохрония е направено от Стоян Джуджев в „Българска народна
музика“, том II. Те са взаимосвързани с типовете ритмообразуване, тъй като
се явяват като качествен резултат от тях, проявен в структурата на
мелодията. Употребата им в настоящото изложение е свързана с
класификацията на песенните образци с оглед на техния метроритмичен
строеж.
Под изохрония се има предвид особеност на мелодията, при която тя
е изградена от еднакви тонови трайности. По този начин нейната ритмична
структура съдържа само един вид ритмични единици – само четвъртини,
само осмини и пр. В такъв случай става въпрос за пълна изохрония. Пример
за това е песен № 1216 от т. II-ри на сборника „Народни песни от
Североизточна България“ /виж пр. № 1216/.
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Пример № 1216, т. I /СИБ/

Изохронията би могла да бъде и частична тогава, когато равната
ритмична последователност е нарушена от появата на различна нотна
стойност – с по-дълга или по-кратка трайност или когато изохрония се
наблюдава само в определени части от мелодията. В следващия пример /виж
пр. № 3928 /ТВ// ясно личи нарушението на основната осминова нотна
стойност, породено от точкуване заради неравноделния метрум:
Пример № 3928 /ТВ/

За хетерохрония се говори в случаите когато мелодията е съставена
от различни тонови трайности. Имайки предвид техния брой, тя би могла
да бъде от първа степен – ако в мелодията се срещат два вида нотни
стойности, от втора степен – ако има наличие на три вида и т.н. В песен №
2480 от сборника „Народни песни от Средна Северна България“
хетерохронията е от втора степен /виж пр. № 2480 /ССБ//.
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Пример № 2480 /ССБ/

Връщайки се към ритъма и обусловеността му от поетичния текст на
народния напев, трябва да се отбележи, че категоричната свързаност между
стих и мелодия се наблюдава и в примери, които датират от последното
столетие на XX век. Въпреки това се счита, че такъв тип взаимозависимост
е белег за ранния архаичен тип фолклорно мислене. Поради тази причина
ритмообразуването, което е резултат от абсолютната субординация на
мелодията спрямо стиха се нарича първично. То се наблюдава в запазените
примери на изохронни мелодии /виж пр. № 1216/, където метрумът отразява
както ритмичния облик на песента, така и структурирането на нейния
поетичен текст. В подкрепа на изложеното до тук идва обобщението на
Тодор

Джиджев

относно

този

тип

ритмообразуване:

„Безспорно,

изхождайки от постановката, че мелодията е възникнала от говора, т.е.
че ритмометричните и интонационните особености на стиховата реч са
станали основа, върху която са се зародили и обособили ритмичните и
мелодичните форми на народната песен, можем да твърдим, че
изохронните метрични редици са първите образци на музикалния ритъм и
че първичното ритмообразуване е началният етап в изменението и
развитието на народната коледарска (и не само коледарска) песен.“
[Джиджев, 1973: 56]
Връзката на структурата на мелодията с метроритмичното устройство
на поетичния текст може да се разгледа и в друг аспект. Той се изразява в
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стремежът към удължаване на тоновите трайности съответстващи на
предцезурните срички. Според Стоян Джуджев тази тенденция е правило,
действащо при образуването на хетерохронните ритмични форми в
българските народни песни: „Тук обаче хетерохронията не е случайна, а
следва

една

ясно

очертана

закономерност.

Образуването

на

хетерохронните ритмопеи не става безразборно, а се обуславя от
фонетическите особености на поетическите текстове (цезури, диерези,
характер на гласните и брой на съгласните в сричката, тонически и
логически ударения, учленителни движения, пунктуация и др.). Трябва да се
допусне, че преди да са се появили мелодии с хетерохронен ритъм върху
даден стихов размер, същият размер (не, разбира се, същият поетичен
текст!) е оформил изохронен ритъм, който не е бил нищо друго освен
метричната схема на самия стих.“ [Джуджев, 1970: 357] Джуджев
определя като следващ етап в развитието на метроритъма на народната
песен нарушаването на изохронията и възникването на хетерохронните
последования, чрез удължаване трайностите на предцезурните им срички.
Това удължаване би могло да е диплазно - двойно, хемиолно т.е.
наполовина, или произволно, което се среща най-вече при безмензурните
песни. Вторият етап от първичното ритмообразуване и хетерохронията
много често се осъществяват и чрез разделянето на по-голяма нотна
стойност на по-малки, както и посредством комбинация на изброените
дотук средства.
Плод на хемиолно удължените нотни стойности са ритмичните
структури, организирани от неравноделните метруми. С тяхната поява се
свързва вторичният тип ритмообразуване /виж пр. № 1116, т. II /СИБ//,
който е окачествен от Тодор Джиджев като „най-значителният етап в
еволюцията на ритъма на народната песен“ [Джиджев 1973: 56] При него
се наблюдава постепенно избледняване на тясната връзка между поезия и
музика. Мелодията придобива самостоятелност и освен на законите на
54

текста, се подчинява на своите собствени изисквания за обогатяване и
развитие.
Пример № 1116, т. II /СИБ/

Принципът на взаимодействието се счита за главен фактор при
опосредстваното ритмообразуване. Той се свързва с приемствеността
между първичния и вторичен тип, която се изразява във варирането на
песенните образци и взаимовлиянието помежду им. В резултат на това са се
оформили хетерохронни ритмични структури, организирани от прости и
равноделни метруми /виж пр. № 1429, т. II /СИБ//.
Пример № 1429, т. II /СИБ/

Трудно и неуместно е да се определи времеви период, в който е
възникнал този тип ритмообразуване. Допускам, че вторичният и
опосредстваният тип ритмообразуване са се развивали паралелно, въпреки
ролята на медиатор, която се отрежда на последния.

55

Точкуването не би могло да се определи като ниво на развитие в
ритмообразуването, а по-скоро като съпътстващ момент в реализирането на
различните ритмични форми.
Описаните типове ритмообразуване са приложени при анализа на
песенния материал, с цел да бъдат разкрити максимално метроритмичните
особености на хороводните образци от Североизточна, Средна Северна и
Северозападна България. Резултатите от анализите на напевите от всяка
област са описани и асоциирани с конкретни примери в подраздели 2.3., 2.4.
и 2.5.
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2.2. Връзка между стиховия строеж и структурата на

мелодията

Един от основните теоретични въпроси в българската музикална
фолклористика е свързан с тясната взаимовръзка между текст и мелодия.
Българската народна песен от миналото до наши дни се е развивала и
еволюирала като синкретично единство между слово, музика, често и танц.
Въз основа на писмената форма на народната песен, или по-точно на
говорния ѝ текст, се е създала теорията за силабичния характер на
стихосложението в българската народната поезия, въведена от Никола
Начов в „Студия върху стихосложението на нашите народни песни“ /1895/.
Стиховете на народния напев се пишат на отделни редове, като във всеки
ред попадат по еднакъв брой срички. От тук идва и терминът силабическо
/от гр. συλλαβή – ‘сричка’/, т.е. сричково стихосложение на българската
народна песен. Тази постановка служи като основа при анализа на
поетичните текстове на хороводните образци от Североизточна, Средна
Северна и Северозападна България.
За по-голяма яснота при излагането на анализирания песенен
материал, в следващите редове е необходимо да се изяснят термините, с
които в настоящия текст са обозначени стиха и неговите части.
Под понятието основен стих 6 се има предвид онази част от стиха на
народните песни, която е натоварена с основното смислово съдържание на
поетичния текст. Развитият стих представлява разширена и обогатена
форма на стиха, получена чрез повторения на части от него вметки, запеви
и припеви. Разширените стихове често се получават в резултат на

6

Термините „основен стих“ и „развит стих“ са използвани от Тодор Джиджев в неговата студия
„Към въпроса за стихово-ритмичния строеж на българската народна песен“.// ИИМ София: 1964,
10 /217-272/.
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допълнителен, повтарящ се на едно и също място текст, който е не по-голям
от пет срички и се нарича вставка или вметка 7. Припевът 8, още наречен
рефрен представлява текст с повече от пет срички, който се повтаря
многократно в песента. Макар че образува самостоятелен стих, е известно,
че рефренът има преди всичко декоративна функция, тъй като сам по себе
си не носи смислово съдържание. Това становище е подкрепяно от много
наши фолклористи, предимно от Стоян Джуджев: „Рефрените, подобно на
орнаментите в музикалните текстове, имат само декоративна служба,
ако понякога и да дават привидно нарастване на основната форма…
Както рефренът, така и повторенията са почти ненужни израстъци и
плеоназми, които само замъгляват първоначалния текст на песента.
Може да се предположи, че те са се появили по късно, а първоначално
песента ще да е била много по-проста.“ [Джуджев: 1956, 82-84]
Повтарящите се елементи на стиховата реч в поетичните текстове на
фолклорните песенни образци, както е отбелязал Джуджев, до голяма
степен имат декоративна и украсителна роля. Тяхната функция обаче далеч
не се изчерпва с това. Както ще бъде онагледено по-нататък в текста, те са
от изключителна важност за метроритмичното изграждане, както и за
структурата на народния напев.
Терминът стихов размер 9 отразява строежа на стиховите редове в
зависимост от броя на сричките, които съдържат, както и вътрешната им
подредба. За определянето му е необходимо да се установи периодично
повтарящият се стихов шаблон от началото до края на поетичния текст на
песента.
По класификацията на Никола Начов, която е използвана в
настоящото изследване, най-малкият стих се състои от шест срички
7

Терминът е използван от Стоян Джуджев в „Теория на българската народна музика“, том III,
„Морфология и прозодия“.
8
Пак там.
9
Термин, употребяван от Михаил Арнаудов, Райна Кацарова, Стоян Джуджев и Тодор Джиджев.
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/шестосричник/. Те могат да бъдат разпределени /2+2+2/ или /3+3/. Този
стих се определя като най-често се срещан сред жътварските песни.
Следващ по големина е седемсричния стих. При него предцезурното
полустишие се състои от четири, а следцезурното от три срички - /4+3/. Този
стихов размер е сравнително рядък. Среща се в лазарските песни, както и в
някои напеви, придружаващи детски игри. Най-разпространен сред
песенния фолклор е осмосричният стих. Той се разделя на полустишия по
два различни начина. Според Никола Начов най-разпространен сред
българските народни песни е осмосричникът с цезура след петата сричка /5+3/. Осмосричник с разпределение на сричките /4+4/ е характерен за
коледарските песни и за оплаквателните образци. На второ място по
разпространение, след осмосричниците, са десетсричните стихове. И при
тях се разграничават два основни варианта. При първия предцезурното
полустишие е от четири срички, а следцезурното от шест - /4+6/. С този
стихов размер са епическите кралимарковски песни. Другият вариант на
десетосричника е с разпределение на сричките /5+5/. Той не се свързва с
конкретен жанр, макар че с текстове от този тип са доста от песните с
баладни

мотиви,

както

и

някои

лирични

напеви.

С

по-малко

разпространение е дванадесесричният стих с разпределение на сричките
/6+6/. Той се определя във връзка с мелодията на песента. Някои хороводни
песни и припевки са с този стихов размер. Също рядко срещани са
деветосричниците и единадесетросричниците.
Стиховете, разгледани дотук, бяха изометрични - т.е. с еднакъв брой
срички във всеки ред. В някои случаи текстовият модел е съставен от два
или повече различни стиха. В зависимост от това дали се наблюдава
определена последователност при появата им те биха могли да се
разграничат като два основни вида:
- комбинирани стихове са тези от тях, които периодично се редуват;
- хетерометрични са онези, които се срещат в произволен ред.
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В следващите три подглави са проследени спецификите на хороводните
образци от Североизточна, Средна Северна и Северозападна България по
отношение на тяхната стихова и ритмична структура. От направеният
преглед и извеждането на най-често срещаните стихови форми се разкрива
начинът, по който поетичния текст е оказал влияние върху ритмичното
изграждане на мелодията.
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2.3. Стихова и ритмична структура на хороводните напеви от
Североизточна България
Сред напевите на хоро в Североизточна България се наблюдава
голямо метроритмично разнообразие – срещат се образци в неравноделните
7/8, 7/16, 5/8, 5/16, 9/16, 13/16 и 14/16. Въпреки това преобладава
двувременният

метрум.

Комбинираните

метрични

групи

и

хетерометричните редици също са намерили приложение сред хороводните
примери в областта. Те се наблюдават най-вече при песните с три- и
четириредни стихомелодични строфи. Това е показателно за песенната
форма, тъй като в този случай развитието ѝ се проявява в два аспекта - наред
с увеличаването на броя мелодични редици и нарастването на музикалната
строфа, е налице и усложняване на метроритъма. Пример за това е песен №
1000 от том II-ри на СИБ /виж пр. № 1000/, която е комбинирана метрична
група, разположена върху четири стихомелодични реда:
Пример № 1000, т. II /СИБ/

Анализът на поетичните текстове на двуредните хороводни примери
в Североизточна България показа наличие на голямо разнообразие сред
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стиховите форми в областта. При все това най-широко приложение е
намерил неравнополустишният осмосричен стих от вида /5+3/. След него по
честота на приложение се нареждат осмосричникът /4+4/, десетосричникът
и шестосричникът. Срещат се също седмосрични, хетерометрични,
дванадесетосрични, единадесетосрични и комбинирани стихове.
И сред двете разновидности на осмосричника се наблюдават развити
стихове, получени посредством вметка или рефрен.
Разширенията чрез вметка са най-често двусрични и позиционирани в
края на стиха. Пример № 1056 от том II-ри на сборника /виж пр. № 1056/ е с
осмосричен текст от вида /5+3/ и двусрична вметка - /5+3+2/:
Пример № 1056, т. II /СИБ/

Както е отбелязано и по-нататък в текста, такъв размер и
местоположение на вставката са обичайно явление сред хороводните песни.
Не без основание Тодор Джиджев определя именно това разположение на
повтарящите се части от поетичния текст на народните напеви като найуместно „… най-подходящото място, където е могъл да бъде поставен
един припевен елемент, е било след стиха. Там припевът е намирал найблагоприятните условия за свързване (спояване) със стиха и свободно
развитие.“ [Джиджев, 1973: 17]
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При двуредните десетосрични стихове също надделяват примерите с
вметка от две срички. За разлика от осмосричниците, тук тя е ситуирана
предимно в средата на стиха - /5+2+5/, както е в пример № 1017 от т. I /виж
пр. № 1017/.
Пример № 1017 т. I /СИБ/

Възникването на припевния стих се счита за развитие не само по
отношение на поетичния текст на народната песен, а и на нейната форма.
Фолклористът Тодор Джиджев отбелязва, че „… припева е революционен
момент в развитието на народната стихова реч, а оттам и на народната
мелодия… Преминаването от малките припеви (чиито брой на сричките е
по-малък от този на стиха) към припевни формации, обособени в отделни
стихове, става основа за ново направление за развитие, което ние ще
обозначим като „развитие с припевни стихове.“” [Джиджев, 1973: 16-25]
Това твърдение е основателно, тъй като появата на рефрена налага
образуването на нови мелодични редици, поради невъзможността
разширеният поетичния текст да се побере в рамките на досегашната
мелодия. Тази зависимост ясно личи в пример № 890 от т. I /СИБ/ /виж пр.
№ 890/. Песента е с основен осмосричен /5+3/ текст. Появата на
осмосричния /5+3/ рефрен налага образуването на нова мелодична редица,
с което музикалната строфа нараства от едно- към двуредна.
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Пример 890, т. I /СИБ/

В пример № 1021, т. I /СИБ/ /виж пр. № 1021/ рефренът се явява като
запев. Тук размерът на основния стих и припева, както и разпределението
на сричките им съвпадат – те са седмосричници от типа /2+2+3/. Появилият
се рефрен е изискал разширяването на мелодията с четири такта. Така и тук,
той е станал повод за нарастването на стихомелодичната строфа от
едноредна в двуредна.
Пример № 1021 т. I /СИБ/

По отношение на метроритмичния строеж, при повече от половината
двуредни песни в Североизточна България, се наблюдава пълна
хетерохрония. В голямa част от случаите тя се дължи на повтарящите се
допълнителни разширения в поетичния текст – вметките.
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В пример № 949 /виж пр. № 949/ ритмообразуването е от опосредстван
тип, при който действа принципът на взаимодействие. То е постигнато чрез
диплазно удължаване основната нотна стойност – четвъртина. В резултат на
това пълната изохрония се е нарушила и е станала частична. Ясно личи и
тясната връзка между стих и метроритмичен строеж. Появата на
двусричната вметка „мари“ е наложила разделяне на четвъртиновите нотни
стойности на осминови в петия такт на песента. Така общият брой тонови
трайности, които се срещат в напева нараства до три и от частично
изохронна, мелодията става хетерохронна:
Пример № 949, т. I /СИБ/

При някои хороводни образци хетерохронията се е получила заради
промени в основния стих на песента. Според Николай Кауфман такива
„колебания“ в основния размер на стиха са обичайно явление сред
хороводните песенни образци, като е възможно в един поетичен текст да се
появят няколко вида сричници. [Кауфман, 1970: 25] Доказателство за това
е пример № 1429 от т. II-ри /СИБ/ /виж пр. № 1429/. Опосредстваното
ритмообразуване и частичната изохрония тук са реализирани по същия
начин както в горния пример – посредством диплазно удължение. Във
втория ред на поетичния текст, който е осмосричен, се явява деветосричен
стих. Заради новата допълнителна сричка, четвъртината в осмия такт се е
65

разполовила на две осмини. По този начин се е осъществило преминаване
от частична изохрония към хетерохрония:
Пример № 1429, т. II /СИБ/

Почти всички двуредни напеви, организирани от неравноделни
метруми също са хетерохронни. Това е обичайна тенденция, тъй като при
тях хемиолното удължение е основна предпоставка за вторичен тип
ритмообразуване. При него действа принципът на точкуването, в резултат
на което се явява хетерохронната мелодия. Пример за това са песните № 922
/т. I/, № 1116, т. II и № 855, т. I /виж пр. № 922, № 1116 и № 855/.
Пример № 922, т. I /СИБ/

Пример № 1116, т. II /СИБ/
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Пример № 855, т. I /СИБ/

С малка разлика в броя след хетерохронните, се нареждат двуредните
напеви с частично изохронен строеж. Характерно за техния метроритмичен
строеж е наличието на още една нотна стойност, освен основната.
Ритмообразуването в пример № 935 е опосредствано /виж пр. № 935/,
получило се посредством диплазното удължение на основната нотна
стойност. Вследствие на това пълната изохрония се е нарушила и е
преминала в частична или хетерохрония от първа степен:
Пример № 935, т. II /СИБ/

В Североизточна България двуредните примери с изцяло изохронен
строеж са едва 13 на брой. Техните мелодии са изградени от еднакви тонови
трайности. Ритмообразуване от такъв тип се определя като първично, а в
основата му действа принципът на зависимостта. Силната изначална връзка
между стих и напев, с която се окачествяват изохронните образци е изразена
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в равния брой на сричките в поетичния текст и броя нотни стойности, които
им съответстват. Пример за това е № 1216 от т. II-ри /виж пр. № 1216/.
Пример № 1216, т. I /СИБ/

Сред триредните хороводни песни в Североизточна България също
най-срещан е осмосричникът от вида /5+3/, следван от другата си
разновидност /4+4/. Срещат се, макар и по-малко на брой, шестосричници,
седмосричници, десетосричници и единадесетосричници. При всички
разновидности има случаи, в които основният стих е разширен от
допълнителен, повтарящ се на едно и също място текст - вметка. Както при
двуредните песни, така и тук, обикновено вставката е двусрична и се намира
в края на стиха. Пример за това е песен № 1346 от том II-ри, чийто текст е
осмосричник - /5+3+2/ /виж пр. № 1346/.
Пример № 1346, т II /СИБ/
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Изключение по отношение местоположението на вметката отново
правят десетосричните стихове. При тях тя също е обичайно двусрична, но
позиционирана в средата на стиха или на полустишието, както е в пример
№ 884 от I-ви том - /5+2+5/ /виж пр. № 884/.
Пример 884, т. I /СИБ/

Прави впечатление, че при осмосричниците от вида /4+4/ броят на
стиховете с рефрен надвишава броя на тези, които са разширени с вметка.
Размерът на припева варира. Въпреки това, преобладаващо той е с
големината на основния стих, на места разширен, но никога по-малък от
него.
Песен № 945 /т. II/ е с осмосричен текст /4+4/ и по-развит
десетосричен рефрен /виж пр. № 945/. Появата му е наложила образуването
на нова мелодична редица и от двуредна, стихомелодичната строфа е
станала триредна. Ясно се вижда, че първите два мелодични реда се състоят
от по четири такта, докато новообразуваният е петтактов - с такт по-голям.
Тази особеност вероятно също се дължи на развитият рефрен –
десетосричник, за чието разполагане е необходим още един такт, макар и
неговото мелодично съдържание да е провикване на неопределена
височина.
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Пример № 945, т II /СИБ/

Анализът на метроритмичния строеж показва, че и сред триредните
образци в Североизточна България превес има хетерохронията. В много
случаи причините за достигането ѝ и тук са обусловени от поетичния текст
на напевите, както е в пример № 1395 /т. II/ /виж пр. № 1395/.
Ритмообразуването в него е опосредствано, получило се вследствие на
диплазното удължение на основната четвъртинова нотна стойност. Стихът
е осмосричник от вида /5+3/. Разширението му посредством вметката
„мари“ е довело до разделянето на четвъртините на осмини /пети такт/. Така
от частично изохронна мелодията се превръща в хетерохронна:

Пример № 1395, т. II /СИБ/
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При триредните образци, също както и при двуредните, нарушаването
на основния стих играе не малка роля в изграждането на хетерохронни
мелодии. Така е в пример № 1204 от т. I /виж пр. № 1204/.
Пример № 1204, т. I /СИБ/

Опосредстваното ритмообразуване тук е резултат от диплазното
удължение на основната тонова трайност – четвъртина, като по този начин
от пълна изохронията става частична. Седмосричният поетичен текст на
напева е нарушен в своя 14-ти ред с появата на осмосричен стих. Това е
предпоставка за разполовяването на четвъртината в първия такт на песента
на две осмини, което довежда до хетерохрония.
Тенденцията за повсеместността на осмосричния стих /5+3/ се запазва
и сред четириредните образци в Североизточна България. По-рядко
срещани

са

шестосричниците,

осмосричниците

от

вида

/4+4/,

седмосричниците, десетосричниците и дванадесетосричниците.
Развитието на поетичния текст и тук се е реализирало в няколко
направления. Едно от тях се изразява в наличието на вметка. И при
четириредните напеви тя е най-често двусрична и се намира в края на стиха.
Пример за това е песен № 1014 от том I, която е с осмосричен текст - /5+3+2/
/виж пр. № 1014/.
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Пример № 1014, т. I /СИБ/

Интересна комбинация от дву- и четирисрична вметка се наблюдава в
песен № 1357 от т. II, която също е осмосричен текст /виж пр. № 1357/.
Пример № 1357, т. II /СИБ/

При провеждането на първия стихов ред разширението е от четири
срички, а при повторението му вставката е намаляла до двусрична. Третият
стихов ред отново е с четирисрична вметка, а при повторното му
възпроизвеждане допълнителният елемент дори липсва. Този пример е
показателен по отношение на развитието на изпятата народната стихова реч
- народният творец-изпълнител вече е достигнал етап, в който свободно
борави с поетичния текст, позволявайки си различни интерпретации във
всеки следващ стих.
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Другият начин за разрастване на стиха, чрез рефрен, също намира
приложение сред четириредните образци. При размера на припева се
наблюдават разнообразни комбинации от срички, дори и от цели стихове.
В песен № 1049 /т. II/ рефренът е 17-сричен /виж пр. № 1049/.
Неговото образуване е провокирало появата на два нови мелодични реда,
като по този начин двуредната музикална строфа се е разраснала до
четириредна:
Пример № 1049, т. II /СИБ/

Mетроритмичният

строеж

и

при

четириредните

напеви

в

Североизточна България е преобладаващо хетерохронен. Начините на
изграждането му, свързани с текста, са сходни с тези при дву- и триредните
образци. Ритмообразуването в песен № 1196 /т.I/ е от опосредстван тип,
осъществило се в резултат на диплазното удължение на основната тонова
трайност – четвъртина /виж пр. № 1196/. Преминаването от частична
изохрония към хетерохрония се е получило вследствие на хетерометричния
стих, състоящ се от седмо- и осмосричници, тъй като осемсричният стих
изисква разполовяване на четвъртината на две осмини:
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Пример № 1196, т. I /СИБ/

Значително по-малък брой са четириредните песни, за които е
характерен частично изохронният строеж, докато пълната изохрония се
среща едва в 7 примера от областта.
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2.4. Стихова и ритмична структура на хороводните напеви от
Средна Северна България
Сред песните съпътствали развлекателните по функция хорà в Средна
Северна България убедително преобладава двувременния метрум. При все
това и тук е налице голямо метроритмично разнообразие - 7/16, 5/8, 5/16,
9/16, комбинирани метрични групи и хетерометрични редици. Срещат се
също образци в 13/16, 3/8, 3/4, 12/16, 11/16, 14/16 и 8/8.
И в тази област внимание е отделено само на най-разпространените
стихомелодични строфи - дву-, три- и четириредните. Въпреки това не бива
да се пренебрегва съществуването, макар и на ограничен брой, едноредни
напеви. Прави впечатление, че те са с развити стихове, какъвто е пример №
189 /виж пр. № 189/. Поетичният текст на песента е десетосричник от вида
/5+5/, обогатен с трисрична вметка, която е ситуирана в средата на стиха /5+3+5/:
Пример № 189 /ССБ/

Прегледът на поетичните текстове на двуредните хороводни образци
в Средна Северна България показа, че осмосричният стих от вида /5+3/
взима превес в областта. След него се нарежда осмосричникът /4+4/. Срещат
се

също

десетосричници,

дванадесетосричници,

шестосричници,

хетерометрични стихове, седмосричници и комбинирани стихове.
Сред двуредните осмосричници /5+3/ или /3+5/ съществуват примери,
чийто втори стихове са припевни образувания. Най-често те са с размера на
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основния стих и същото разпределение на сричките, както е в пример № 222
- /5+3/+/5+3/ /виж пр. № 222/.
Пример № 222 /ССБ/

Появата на припевния стих в песента се явява като провокатор за
образувалия се нов мелодичен ред и получилата се двуредна музикална
строфа.
Срещат се и осмосричници от тази разновидност, чийто основен стих
е разширен от вметка. В повечето случаи, сходно с примерите от
Североизточна България, тя е двусрична и позиционирана в края на стиха
/5+3+2/. Пример за това е песен № 846 /виж пр. № 846/.
Пример № 846 /ССБ/
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Противоположна е картината при двуредните осемсрични стихове с
разпределение /4+4/. При тях са повече примерите разширение до пет
срички, докато тези с рефрен са по-малко на брой.
При образците с вставка не се наблюдават съществени различия
относно размера и местоположението ѝ. Докато сред припевните
образувания се наблюдава нещо интересно. Често при основен стих /4+4/,
рефренът е с разпределение на сричките /5+3/. Това отново показва
свободната интерпретация на народния певец, за който няма граници по
отношение на импровизацията, макар и в сферата на поетичния текст.
Пример за това е песен № 1510 /ССБ/ - /4+4/+/5+3/ /виж пр. № 1510/.
Пример № 1510, /ССБ/

По отношение на метроритмичния строеж, при повечето двуредни
песни и в Средна Северна България се наблюдава пълна хетерохрония, т.е.
наличие на две или повече различни нотни стойности от основната такава.
С малка разлика в броя, на второ място се нареждат песните с частично
изохронен строеж или хетерохрония първа степен, т.е. само с една различна
нотна стойност от основната.
Връзката между поетичен текст и метроритмичен строеж в много
случаи е изразена в разширението на стиха с вметка, както е в пример №
1148 /ССБ/ /виж пр. № 1148/. Първоначалната частична изохрония в песента
е резултат от опосредствано ритмообразуване, белязано от диплазното
удължение

на

четвъртиновата

трайност.

Появата

на

двусричното

разширение „мари“ налага разделянето ѝ на осмини в петия такт на
мелодията, като я превръща от частично изохронна в хетерохронна:
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Пример № 1148 /ССБ/

В пример № 1088 първичният тип ритмообразуване и изохронната
мелодия са се нарушили отново вследствие на поетичния текст /виж пр. №
1088/. Преминаването към хетерохрония от първа степен се е осъществило
поради допълнителната сричка „ле“, появила се в първия стих, която налага
разделянето на основната четвъртинова нотна стойност във втория такт на
песента:
Пример № 1088 /ССБ/

Вглеждайки се в поетичния текст на триредните образци в Средна
Северна България отново прави впечатление превесът на осмосричния стих
от вида /5+3/. След него се нареждат осмосричника /4+4/ и десетосричника.
И сред песните разположени върху три мелодични реда не липсват
примери, разширени от допълнителен, повтарящ се на едно и също място
текст. При песните с осмосричен стих /5+3/ тенденцията за вметка от две
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срички, ситуирана в края на стиха се запазва. Така е в пример № 1699 /ССБ/
/виж пр. № 1699/.
Пример № 1699 /ССБ/

Срещат се и вставки, състоящи се от четири срички, главно при
образците с осемсричен текст /4+4/. В песен № 1867 разширението е
позиционирано в средата на стиха /4+4+4/ /виж пр. № 1867/.
Пример № 1867 /ССБ/

По отношение на метроритмичния строеж на триредните мелодии в
Средна Северна България отново прави впечатление преобладаващата
хетерохрония, следвана от частичната изохрония.
В песен № 1997 изохронията и първичното ритмообразуване са били
нарушени заради промени в основния стих на песента /виж пр. № 1997/.
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Хетерохронията от първа степен се е породила вследствие на появата на
деветосричник във втория стих на иначе осмосричния /4+4/ текст. Така
основната нотна стойност четвъртина се е разполовила на две осмини в
петия такт на напева:
Пример № 1997 /ССБ/

Осмосричният стих /5+3/ намира най-голямо приложение и сред
четириредните песни в Средна Северна България. Налични са случаи, в
които той е разширен от вметка, като и тук нейният размер и
местоположение запазват стабилитета си – двусрична, в края на стиха /5+3+2/.
Рефренът е по-често срещано явление при образците осмосричници
/5+3/. При четириредните напеви не се срещат примери, в които припевът
да е с размера на основния стих - в едни случаи той е повече, в други помалко развит. В песен № 2480 рефренът е деветосричен, разположен върху
два мелодични реда, заради повторението си - /5+3+6+3/ /виж пр. № 2480/.

80

Пример № 2480 /ССБ/

При осмосричникът /4+4/, който е втория по разпространение стих
сред четириредните песни, вметката също е от две срички, но най-често е
разположена в средата на стиха - /4+2+4/. Пример за това е песен № 1731,
организирана от неравноделния деветвременен метрум /виж пр. № 1731/.
Пример № 1731 /ССБ/

Хетерохронният метроритмичен строеж се е наложил убедително сред
четириредните напеви в Средна Северна България. В много от случаите и
тук той е провокиран от особеностите на поетичния текст.
В песен № 172 хетерохронията се е породила от двусричното
разширение на основния осмосричен стих /виж пр. № 172/. Напевът се
характеризира с опосредстван тип ритмообразуване чрез диплазно
удължение основната нотна стойност - четвъртина. Появата на вметката
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води до разделянето ѝ на две осмини в петия такт на мелодията, което дава
хетерохронната характеристика на метроритмичния строеж:
Пример № 172 /ССБ/

Пример № 1914 е с осмосричен текст от вида /4+4/ и първоначално
първично ритмообразуване /виж пр. № 1914/. В изложението на
стихомелодичната строфа се забелязва еднократната поява на различни от
основния стихове – един деветосричен и един десетосричен. Това изисква
от основната нотна стойност, четвъртина, да се разполови на осмини.
Резултатът е нарушаване на изохронията и преминаването ѝ от пълна в
частична:
Пример № 1914 /ССБ/
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2.5. Стихова и ритмична структура на хороводните напеви от
Северозападна България
Сред хороводните примери в Северозападна България преобладава
размер 2/4, следван от деветвременния метрум с тривременна група в
четвърти дял. При все това и тук прави впечатление голямо метроритмично
разнообразие – срещат се пет-, седем-, осем-, единадесет-, тринадесет-,
четиринадесевременни

метруми,

комбинирани

метрични

групи

и

хетерометрични редици.
Анализът на поетичния текст показва, че и сред двуредните напеви в
Северозападния регион преобладаващ е осемсричния стих /5+3/. Срещат се
по-малко на брой десетосричници, дванадесетосричници, шестосричници,
седмосричници, комбинирани и хетерометрични стихове. От 145-те
двуредни осмосрични хороводни песни в областта, 83 са със структура
/5+3/. Останалите 62 са от вида /4+4/. Сред тях се срещат напеви, в които
осемсричният стих е разширен от вметка. Тя варира – от дву- до петсрична,
но повечето от напевите са с двусрично разширение, разположено в края на
стиха. Пример за това е песен № 3795 /виж пр. № 3795/.
Пример № 3795 /ТВ/

Осмосричниците, чийто втори стих е рефрен също намират
приложение в областта. В голяма част от случаите той също е осмосричен,
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рядко по-малко или повече развит от основния стих. Прави впечатление, че
чистите осмосричници от вида /4+4/ и тези с припев са еднакъв брой. В
пример № 3754 образувалият се рефрен е с еднакъв брой срички и
разпределение като основния стих на поетичния текст - /4+4/+/4+4/ /виж пр.
№ 3754/. Появата му е провокирала образуването на нов четиритактов
мелодичен ред и стихомелодичната строфа е прераснала от едноредна в
двуредна:
Пример № 3754 /ТВ/

За изохрония се приемат случаите, в които тонсричките в песента са с
еднаква продължителност във времето, т.е. с еднаква трайност. Сред
двуредните образци в областта изохрония в чистия ѝ вид се среща рядко и
то при напеви със сравнително малък размер на стиха – шестосричници и
осмосричници. Пример за това е песен № 3780, в която ясно личи
първичното ритмообразуване, организирано от двувременен метрум /виж
пр. № 3780/.
Пример № 3780 /ТВ/

Най-разпространени в Северозападна България са образците с
хетерохронен строеж, при който основната трайност на тонсричката се е
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нарушила повече от веднъж. Предпоставките за хетерохронията в много
случаи са свързани с поетичния текст на напевите. Например в песен № 3718
тя се е породила в резултат на двусричната вметка „Нино“ /виж пр. № 3718/.
Опосредстваното ритмообразуване и тук е свързано с диплазно удължаване
на основната нотна стойност - четвъртина. Появата на допълнителната
вставка налага и разделянето на четвъртинат на осмини, последствие е
хетерохронният метроритмичен строеж на песента:
Пример № 3718 /ТВ/

С много малка разлика в броя, след хетерохронните образци при
двуредните напеви в региона, се нареждат тези с частично изохронен
строеж. Негова главна характеристика е наличието само на една различна
нотна стойност от основната такава. В пример № 3928 ритмообразуването е
от вторичен тип, който се асоциира с хемиолно удължените нотни
стойности, организирани от неравноделни метруми, в случая – размер 9/16
/виж пр. № 3928/. В основата на нарушаването на изохронната мелодия тук
лежи хемиолното удължение. В резултат на това метроритмичният строеж
на песента преминава в хетерохронен от първа степен:
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Пример № 3928 /ТВ/

При триредните песни от Северозападна България също найразпространен е осмосричникът от вида /5+3/. По отношение на развитието
на стиха преобладават образците с рефрен. Такъв пример е песен № 3725
/ТВ/ /виж пр. № 3725/. Тя е с осмосричен текст /5+3/, а припевът - със същия
размер и разпределение на сричките - /5+3+5+3+5+3/. В този случай
рефренът

образува

цели

две

нови

мелодични

редици,

с

което

стихомелодичната строфа се разраства до триредна:
Пример № 3725 /ТВ/

Един единствен е напевът, чийто поетичен текст е разширен с вметка.
Стихът е дванадесетосричен, а разширението – двусрично и позиционирано
в средата на стиха или на полустишието - /6+2+6/ /виж пр. № 3952/.
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Пример № 3952 /ТВ/

В

метроритмичния

строеж триредните образци

имат

същите

характеристики като двуредните - превес има хетерохронията, следвана от
частичната

изохрония.

Сред

песните,

разположени

върху

три

стихомелодични реда примери с изцяло изохронен строеж на мелодията не
се срещат.
При четириредните хороводни напеви в Северозападна България
преобладава осмосричният стих от вида /5+3/. Налични са случаи, в които
той е разширен от вметка. Аналогично на другите примери от областта и
останалите два разглеждани региона, вметката е двусрична и ситуирана в
края на стиховия ред, както е песен № 3770 - /5+3+2/ /виж пр. № 3770/.
Пример № 3770 /ТВ/

Интересен момент в разширяването на стиха тук е, че сред
четириредните осмосричници /5+3/ образци с рефрен не се срещат.
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Различна е картината при другата разновидност на стиха, /4+4/, при
която припевите са често явление. При някои напеви те са с размера на
основния стих, при други повече или по-малко развити от него. В песен №
3801 рефренът е десетсричен /4+4+6+4/, който заради повторението е
разширил стихомелодичната строфа с два реда /виж пр. № 3801/.
Пример № 3801 /ТВ/

По отношение на метроритмичния строеж сред напевите с
четириредна

стихомелодична

строфа

преобладават

хетерохронните

примери, следвани от частично изохронните.
Прави впечатление, че сред развитите четириредни образци се среща
и пълна изохрония, която в същността си е белег за ранен архаичен тип
фолклорно мислене. Пример за това е песен № 3844, която е с шестосричен
текст /виж пр. № 3844/. От пръв поглед в песента личи първичният тип
ритмообразуване, за който е характерна водещата роля на стиха, а от там и
еднаквостта на тонсричките. Четириредността тук идва от буквалното
повторение на двата стихомелодични реда, което въпреки че не носи нов
музикален и поетичен материал разширява строфата и прави промени в
структурата ѝ.
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Пример № 3844 /ТВ/

Въз основа на направените анализи върху стиховия и метроритмичен
строеж на песенните образци от трите разглеждани региона /Североизточна,
Средна Северна и Северозападна България/ биха могли да се направят някои
обобщения. Особеностите, отнасящи се до развитието на поетичния текст и
ритмичната структура на мелодията, както и взаимовръзките помежду им
биха могли да се систематизират по следния начин:
1. Въпреки голямото метроритмично разнообразие и в трите области,
убедителен превес има двувременният метрум.
2. Най-голямо приложение сред стихомелодичните строфи на напевите
намира двуредната, което потвърждава тезата за нейната стабилност
при изложението на музикален и поетичен материал.
3. По отношение на стихосложението най-разпространен и в трите
области е неравнополустишният осмосричник /5+3/.
4. Наблюдава

се

известна

закономерност

по

отношение

на

допълнителните повтарящи се на едно и също място разширения на
стиха – вметки. При хороводните песни и в трите области те обичайно
са двусрични и разположени в края на стиха. Изключение са някои
десетосричници и осмосричници от типа /4+4/, при които се забелязва
промяна в местоположението на вставката /на полустишие/, но не и в
размера ѝ.
5. Наличието на припевни стихове е сравнително често явление при
поетичните текстове. Тяхната формообразуваща роля е решаваща за
появата на нови мелодични редици, с което нараства и музикалната
строфа.
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6. Преобладаващият тип ритмообразуване и в трите региона е
опосредстваното, в чиято основа е принципът на взаимодействие
между музикално и поетично начало. Резултат от него са
хетехронните мелодии, организирани в размер 2/4.
7. Метроритмичният строеж на мелодиите обичайно е хетерохронен, в
който се срещат повече от една различни нотни стойности от
основната такава. Много малък процент, едва 8%, са напевите с
изцяло изохронен строеж. Това свидетелства за напреднал стадий на
музикално мислене в последното столетие на XX век, от когато
датират песенните образци.
8. Тясната взаимообусловеност между стиха и мелодията е ярко
изразена в песенните примери и от трите области. В много случаи
хетерохронният метроритмичен строеж е резултат от декоративните
текстови образувания, както и от нарушения в основния стих на
песента.
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3.0. Видове структури
Основният акцент в тази част от разработката, както вече бе споменато,
е поставен върху теоретичните разработки на Тодор Джиджев, свързани със
структурата на коледарските народни песни. Те са приложени при анализа
на структурните особености на хороводните напеви от трите разглеждани
региона - Североизточна, Средна Северна и Северозападна България.
Основните концепции на автора са свързани с мащабното равновесие
на песенната форма. Характерът на този тип равновесие, той определя като
количествен „… и затова се изразява чрез трайностното съотношение
между нейните части 10 - мелодичните редици или тонсричковите групи.
Временната им стойност измерваме в тактове или тактови времена в
зависимост от това, дали песента е изометрична или хетерометрична.
Мелодичните редици /или тонсричковите групи/, намиращи се в
равнотрайностно 11 съотношение могат да имат различна стойност. В
този случай равенството е само мащабно и затова равновесието, което
то поражда в синкретичната форма, бихме могли да наречем мащабно
равновесие.” [Джиджев, 1964: 94] Според Джиджев тази тенденция се
наблюдава при 80-90 % от коледарските песни. В подкрепа той изразява
тезата, че мащабното равновесие е залегнало в основата на най-ранното
синкретично формообразуване. Основните типове мащабно равновесие,
които авторът откроява са два:


пълно мащабно равновесие – когато е налице равнотрайност

както при мелодичните редици, така и при тонсричковите групи. Според
Джиджев така са изградени много голяма част от народните ни песни.
Към тях той причислява напевите с квадратни структури, за които е

10

има се предвид частите на песенната форма.
Под „равнотрайност“ авторът разбира равен брой тактове или равен брой метрични времена
/ако песента е хетерометрична/ на мелодичните редици или тонсричковите групи.
11
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присъща симетрия на построението, както и песните с правилна
неквадратност в структурата, тъй като въпреки неквадратния строеж „…
тяхната синкретична форма създава усещане за пълно мащабно
равновесие.” [Джиджев: 1981, 97]


частично мащабно равновесие – характеризира се с наличие

на равенство само между тонсричковите групи или само между
мелодичните редици.


мащабно неравновесие – липса на равнотрайност между

тонсричковите групи и мелодичните редици.
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3.1. Видове структури
Североизточна България

сред

хороводните

песни

в

Най-голямо приложение сред структурите на песните с двуредна
стихомелодична строфа от Североизточна България намира частичното
мащабно равновесие на формата. В този регион то почти изцяло се изразява
в равнотрайност на мелодичните редици и разнотрайност на тонсричковите
групи. Тодор Джиджев обяснява тази тенденция, която се наблюдава и при
коледарските песни, със степента на устойчивост на формата, когато е на
лице равенство между мелодичните редици: „… равенството между
мелодичните редици /въпреки неравните групи/ създава в по-голяма степен
уравновесеност на формата, отколкото при обратния случай. Основното
членение на музикалната строфа е на мелодични редици, а по-дребното
деление на тонсричкови групи има второстепенно значение.“ [Джиджев,
1981: 114-115]
Прави впечатление, че повечето двуредни песни с частично
симетрична структура са с осмосричен стих от вида /5+3/ или /3+5/. Найчесто той е разположен върху мелодия от пет такта, които са групирани
съответно /3+2/ или /2+3/. Така е в пример № 929 /СИБ, т. II/, където
осмосричникът е от вида 3+5, а всяка мелодична редица е изградена от една
двутактова и една тритактова тонсричкови групи - /2+3/+/2+3/ /виж пр. №
929/.
Пример № 929, т. II /СИБ/
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Пример № 1011, т. I /СИБ/

Зависимостта между поетичния текст и структурата на напева ясно
личи и в песен № 1011 /виж пр. № 1011/. Стихът на напева е осмосричник
/5+3/ отново разположен върху петтактова мелодия, но тук тонсричковите
групи са разпределени /3+2/+/3+2/ такта, в съответствие със стиховите
цезури.
Втори по разпространение сред двуредните хороводни песни в
областта са квадратните структури. Тодор Джиджев ги характеризира с
понятието

пълно

мащабно

равновесие

или

равнотрайност

между

стихомелодичните редици и тонсричковите групи. Най-често срещани са
построенията изградени от осем такта с четиритактови мелодични редици и
двутактови тонсричкови групи: /2+2/+/2+2/, както е в песен № 1040 от т. Iви на сборника /виж пр. № 1040/.
Пример № 1040, т. I /СИБ/

Песента е с осмосричен текст от типа 4+4, като всеки стих е
разположен върху мелодична редица от четири такта, разделена на
тонсричкови групи от по два такта. Симетрията на осмосричника /4+4/ е
реализирана успешно в структурата от типа /2+2/+/2+2/. При все това,
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квадратност се наблюдава и при напеви с осмосрични /5+3/ текстове.
Следващата песен е пример за това /виж пр. № 911/. Въпреки че текстът на
напева е с осмосричен стих /5+3/, структурата ѝ е квадратна.
Пример № 911, т. I /СИБ/

Квадратност от типа /2+2/+/2+2/ се среща и при двуредните песни със
седемсричен стих /2+2+3/. Макар че е с по-малък размер, седмосричникът
се е реализирал ползотворно върху мелодия от четири такта /виж пр. №
1418/.
Пример № 1418, т. II /СИБ/

Сред триредните образци в Североизточна България преобладава
правилната неквадратност. Квадратността при тази стихомелодична строфа
е неприложима, поради триредността на построението. Характерно за този
тип структури е, че в своята завършеност те не са квадратни, но
тонсричковите групи и стихомелодичните им редици са в пълно мащабно
равновесие, тоест равни помежду си. Най-много са примерите като № 946
/т. II/, при които всеки стих е разположен върху четиритактова мелодична
редица, а тонсричковите групи са от по два такта /виж пр. № 946/.
Структурната схема би могла да се изпише така: /2+2/+/2+2/+/2+2/.
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Пример № 946, т. II /СИБ/

Същата структура, но с тонсричкови групи от по три такта има песен
№ 884, т I, чиято схема е /3+3/+/3+3/+/3+3/ /виж пр. № 884/.
Пример № 884, т. I /СИБ/

Частичното мащабно равновесие също намира приложение сред
триредните песни в областта. Тук то е представено единствено от образци,
в които има равнотрайност на мелодичните редици. Пример № 1110, т. II е
със структурна схема /2+3/+/2+3/+/2+3/ /виж пр. № 1110/.
Пример № 1110, т. II /СИБ/
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По-рядко в Североизточна България се срещат триредни хороводни
напеви с мащабно неравновесие. Въпреки това в тях проличава по-свободно
развита мелодия, напуснала рамките на строгата симетрична структура.
Тази тенденция може да се види в песен № 1087, т. II /виж пр. № 1087/, в
която първата мелодична редица се състои от шест такта, разделени на
тонсричкови групи по три такта, а втората и третата мелодични редици се
състоят от по пет такта, резделени на /3+2/ такта. Схемата на тактовете на
песента може да се изпише така: /3+3/+/3+2/+/3+2/.
Пример № 1087, т. II /СИБ/

Структурният анализ показа, че най-голямо приложение сред
четириредните песни в Североизточна България намира пълното мащабно
равновесие и квадратността. Преобладаващите напеви са с двутактови
тонсричкови

групи

и

стих

разположен

върху

четири

такта

-

/2+2/+/2+2/+/2+2/+/2+2/. Така е в пример № 1389 /т. II/, осмосричник от вида
/5+3/ /виж пр. № 1389/.
Пример № 1389, т. II /СИБ/
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Срещат се и образци с еднотактови тонсричкови групи и структурна
схема /1+1/+/1+1/+/1+1/+/1+1/. Те също могат да се причислят към
квадратните структури, въпреки че метрумът им е наложил тонсричкови
групи от по един такт. Пример за това е песен № 1128 /т. I/ /виж пр. № 1128/.
Пример № 1128, т. I /СИБ/

При напевите с четириредна стихомелодична строфа частичното
мащабно равновесие е изявено в своите два аспекта. По-разпространен е
първият вид - с равнотрайност на тонсричковите групи /виж пр. № 1019/.
Осмосричният стих на напева е разположен върху 5 такта, а тонсричковите
групи са дву- и тритактови - /2+3/+/2+3/+/2+3/+/2+3/.
Пример № 1019, т. II /СИБ/

Втората разновидност на частичното мащабно равновесие, равенство
между мелодичните редици, е представено в песента „Стоян край море
ходеше“ /виж пр. № 1000/. Поетичният текст на напева представлява
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осмосричник от вида /5+3/. Всеки стих е разположен върху равни
мелодични редици от по три такта, които покриват състава на
комбинираната метрична група 9/16+7/16+5/16.
Пример № 1000, т. II /СИБ/

Прави впечатление една специфична група напеви със структури
некласифицирани от Тодор Джиджев. Вероятната причина за това би могла
да е, че сред коледарските песни не е имало наличие на такива примери.
Тези напеви се срещат само сред четириредните хороводни образци в трите
региона. При тях също се наблюдава мащабно неравновесие, но структурите
им са изградени полусиметрично. Най-често те се състоят от три- и
четиритактови мелодични редици, които са разделени на тонсричкови групи
от по един и два такта. Допускам, че те се явяват предшественик на
квадратността, тъй като в тях се наблюдава някакъв тип симетрия, създадена
от

начина,

по

който

се

редуват

тонсричковите

групи:

/2+1/+/2+2/+/2+1/+/2+2/. В настоящото изследване тези структури са
наречени комбинирани, заради наличието на симетрия в асиметрията.
Следващите няколко примера от Североизточна България илюстрират това
/виж пр. № 1088, 999 и 1270/.
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Пример № 1088, т. I /СИБ/

Пример № 999, т. II /СИБ/

Пример № 1270, т. II /СИБ/

Структурите с правилна неквадратност са намерили приложение само
в два четириредни напева. Пример № 956 /т. I/ e с десетосричен стих /5+5/,
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разположен върху шест такта, които са разделени на тритактови
тонсричкови групи - /3+3/+/3+3/+/3+3/+/3+3/ /виж пр. № 956/.
Пример № 956, т. I /СИБ/

След направения преглед на хороводните напеви от Североизточна
България може да се обобщи, че в областта се наблюдава разнообразие по
отношение на структурното изграждане на образците. Въпреки това, като
най-разпространена тенденция убедително се откроява частичното мащабно
равновесие на формата.
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3.3. Видове структури сред хороводните песни от Средна
Северна България
Анализът на структурата на двуредните хороводни песни в Средна
Северна България показа, че най-голямо приложение сред тях намира
пълното мащабно равновесие или квадратната структура /виж пр. № 169/.
Пример № 169 /ССБ/

Песента е с двуредна стихомелодична строфа, а текстът е
осмосричник /4+4/. Всяка от двете мелодични редици заема четири такта и
е разделена на две тонсричкови групи от по два такта - /2+2/+/2+2/.
Освен осмосричниците от вида /4+4/, за които симетрията на
квадратното построение е най-приложима, много от осмосричниците /5+3/
както и някои десетосричници и дванадесетосричници също са с квадратни
структури /2+2/+/2+2/. Следващите няколко примера илюстрират това /виж
пр. № 1167, 809 и 1901/.
Пример № 1167 /ССБ/ - десетосричник /5+5/
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Пример № 809 /ССБ/ – осмосричник /5+3/

Пример № 1901 /ССБ/ - дванадесетосричник с вметка /6+2+6/

Всички седмосричници, колкото и малко да са те на брой, също са със
структури, за които е характерно пълното мащабно равновесие. Пример за
това е песен № 263 /виж пр. № 263/.
Пример № 263 /ССБ/

По-малко на брой са песните, чиито структури се характеризират с
частично мащабно равновесие. При този тип мащабно равновесие има
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наличие на равенство или само между стихомелодичните редици, или само
между тонсричковите групи. В Средна Северна България преобладават
примерите с равенство между стихомелодичните редици. В пример № 1696
/ССБ/ всяка мелодична редица се състои от пет такта, които са разделени на
тонсричкови групи от по два и три такта, групирани по следния начин:
/3+2/+/3+2/ /виж пр. № 1696/.
Пример № 1696 /ССБ/

Срещат се, макар и малко на брой образци, в които се наблюдава
равенство между тонсричковите групи. Песен № 1475 е с осмосричен стих
от вида /5+3/ /виж пр. № 1475/. Тя се състои от една четиритактова и една
шесттактова мелодични редици, чиито тонсричкови групи са от по два
такта. Нейната структурна схема изглежда така: /2+2/+/2+2+2/.
Пример № 1475 /ССБ/

Правилната неквадратност също намира приложение сред двуредните
песенни примери в областта. Тя е представена главно от примери с
тритактови тонсричкови групи и мелодични редици от по шест такта 104

/3+3/+/3+3/. Прави впечатление, че този тип построение се наблюдава найвече при песни с по-развит стих – десетосричници и дванадесетосричници.
Песен № 893 е с десетосричен стих и такава структура /виж пр. № 893/.
Пример № 893 /ССБ/

В песен № 1891 мелодичните редици отново са шесттактови, но
тонсричковите групи са от по два такта - /2+2+2/+/2+2+2/ /виж пр. № 1891/.
Този тип правилна неквадратност се среща сравнително рядко сред
двуредните песни в областта.
Пример № 1891 /ССБ/

Сред структурите на триредните песенни образци най-разпространена
е правилната неквадратност. На пръв поглед пример № 1947 е триредно
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неквадратно построение, което се състои от 12 такта /виж пр. № 1947/. При
един по-задълбочен анализ се вижда, че десетосричния стих /5+5/ е
разположен върху мелодични редици от по четири такта, а тонсричковите
групи се състоят от по два такта - /2+2/+/2+2/+/2+2/. Налице е пълно
мащабно равновесие в неквадратността.
Пример № 1947 /ССБ/

Срещат се и образци, при които тонсричковите групи са тритактови, а
мелодичните редици са от по шест такта - /3+3/+/3+3/+/3+3/. Това се
наблюдава в пример № 2060, чийто текст също е десетосричник от вида
/5+5/ /виж пр. № 2060/.
Пример № 2060 /ССБ/

Частичното мащабно равновесие също е намерило приложение сред
триредните образци. То е представено и от двете си разновидности, като по106

масово разпространено е равенството между мелодичните редици. В пример
№ 2524 те са от по пет такта, а тонсричковите групи – дву- и тритактови /2+3/+/2+3/+/2+3/ /виж пр. № 2524/. Интересното тук е, че песента е с
осмосричен размер на стиха от вида /4+4/, който в случая не се е реализирал
в удобната нему квадратна структура.
Пример № 2524 /ССБ/

При песните с четириредна стихомелодична строфа също найразпространено е пълното мащабно равновесие. Пример № 378 се състои от
16 такта, всяка мелодична редица заема четири такта, а тонсричковите групи
са от по два такта - /2+2/+/2+2/+/2+2/+/2+2/ /виж пр. № 378/.
Пример № 378 /ССБ/

Значителен брой четириредни напеви в областта се характеризират
със структурата на частичното мащабно равновесие. Въпреки това, тук то е
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представено само в едната си разновидност – с равнотрайност между
мелодичните редици. Пример № 1848 е с осмосричен текст от вида /5+3/
/виж пр. № 1848/. Мелодичните редици са равни – от по пет такта, а
тонсричковите групи са от дву-

и тритактови. Структурната схема на

песента е /2+3/+/2+3/+/2+3/+/2+3/.
Пример № 1848 /ССБ/

Специфичната група напеви с комбинирана структура, които
срещнахме при четириредните образци в Североизточната част на страната,
е представена и в Средна Северна България. За песните от този тип е
характерно мащабно неравновесие, но структурите им са полусиметрично
построени. И тук мелодичните редици на образците най-често са
седемтактови, а тонсричковите групи са от по три и четири такта /2+1/+/2+2/+/2+1/+/2+2/ /виж пр. № 1707/.
Пример № 1707 /ССБ/

След направения структурен анализ, би могло да се заключи, че при
хороводните песни в Средна Северна България е налице фон от
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разнообразни тенденции при изграждането на напевите. Въпреки това,
квадратната структура и пълното мащабно равновесие са тези, които
убедително взимат превес в областта.

109

3.4.

Видове

структури

сред

хороводните

песни

в

Северозападна България
Най-разпространени

сред

двуредните

песни

от

Северозападна

България са квадратните структури, при които има количествено равенство
и симетрия между частите в цялото. Най-много са примерите като № 3864 изградени от осем такта /виж пр. № 3864/. Всеки от двата осмосрични стиха
е ситуиран върху четиритактова мелодична редица, която се състои от по
две тонсричкови групи. Структурната схема на песента изглежда така:
/2+2/+/2+2/.
Пример № 3864 /ТВ/

Прави впечатление, че тук срещаме квадратни построения и при песни
със структура на осмосричника /5+3/. Пример за това е песен № 3812 /виж
пр. № 3812/, чийто осмосричен стих /5+3/ е разположен върху
четиритактови мелодични редици с двутактови тонсричкови групи
/2+2/+/2+2/.
Пример № 3812 /ТВ/

Квадратната структура и пълното мащабно равновесие са найразпространени и сред осмосричните песни в деветвременен метрум. От
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общо 53 песни, 49 са с квадратна структура. Въпреки че деветвременният
метрум е наложил тонсричковите групи да са от по един такт, това не
променя пълното мащабно равновесие при тях. Пример за това е песен №
3934 /виж пр. № 3934/.
Пример № 3934 /ТВ/

Частичното мащабно равновесие също намира приложение сред
двуредните хороводни напеви в областта. Най-често то е изразено в
равенство между мелодичните редици. В песен № 3817, осмосричният стих
/5+3/ е разположен върху мелодична редица от пет такта, разделена на трии двутактови тонсричкови групи /3+2/+/3+2/ /виж пр. № 3817/.
Пример № 3817 /ТВ/

Вторият тип частично мащабно равновесие, при което се наблюдава
равенство само между тонсричковите групи, се среща значително по-рядко.
В песен № 3730, мелодичните редици са от по четири и шест такта, но
тонсричковите групи са равни – двутактови /2+2/+/2+2+2/ /виж пр. № 3730/.
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Пример № 3730 /ТВ/

Срещат се примери, макар и по-малко на брой, за правилна
неквадратност. Характерно за тях е, че в своята завършеност, те не са
квадратни структури, но тонсричковите групи и стихомелодичните им
редици са в пълно мащабно равновесие. В пример № 3736, двете мелодични
редици се състоят от по шест такта, а всяка от тях е разделена на двутактови
тонсричкови групи /виж пр. № 3736/. Структурната схема на песента
изглежда така: /2+2+2/+/2+2+2/.
Пример № 3736 /ТВ/

Най-рядко срещано сред двуредните песни в Северозападна България
е мащабното неравновесие или неправилната неквадратност. При нея
липсва вътрешна пропорционалност и равновесие между частите в цялото.
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В песен № 3878 /виж пр. № 3878/ мелодичните редици са от по четири и три
такта, а тонсричковите групи - от по два и един такта /2+2/+/2+1/.
Пример № 3878 /ТВ/

Анализът на структурата на триредните образци показа, че сред тях
преобладава правилната неквадратност. Характерно и тук е, че в своята
завършеност построенията не са с квадратна структура, но тонсричковите
групи и стихомелодичните им редици са в пълно мащабно равновесие. Наймного са примерите като № 3820, при които мелодичните редици са от по
четири такта, а тонсричковите групи – от по два: /2+2/+/2+2/+/2+2/ /виж пр.
№ 3820/.
Пример № 3820 /ТВ/

Песен № 3713 също е с тонсричкови групи от по два такта, но
мелодичните редици са шесттактови, а структурната ѝ схема е
/2+2+2/+/2+2+2/+/2+2+2/ /виж пр. № 3713/.
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Пример № 3713 /ТВ/

Срещат се и напеви, за които е характерна правилна неквадратност, но
чиито тонсричкови групи са от по три такта, както е в песен № 3842 /3+3/+/3+3/+/3+3/ /виж пр. № 3842/.
Пример № 3842 /ТВ/

Сред триредните песни в Северозападна България се среща частично
мащабно равновесие, макар и по-слабо засегнато. Пример № 3726 е с
осмосричен размер на стиха, разположен върху мелодични редици от по три
такта с дву- и еднотактови тонсричкови групи /виж пр. № 3726/.
Структурната схема на песента е /2+1/+/2+1/+/2+1/.
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Пример № 3726 /ТВ/

В Северозападна България не се срещат триредни образци, за които е
характерно мащабно неравновесие.
Най-голямо приложение сред четириредните напеви в областта е
намерило пълното мащабно равновесие или квадратността. Преобладават
песните като № 3791, които се състоят от 16 такта, с четиритактови
мелодични

редици

и

тонсричкови

групи

от

по

два

такта

-

/2+2/+/2+2/+/2+2/+/2+2/ /виж пр. № 3791/.
Пример № 3791 /ТВ/

Срещат се и образци с двутактови мелодични редици и тонсричкови
групи от по един такт, представени главно от песни в неравноделен метрум,
както е в № 3915 /ТВ/ - /1+1/+/1+1/+/1+1/+/1+1/ /виж пр. № 3915/.
Пример № 3915 /ТВ/

115

Частичното мащабно равновесие се среща сравнително рядко и то
само в едната си разновидност – с равнотрайност между мелодичните
редици. В пример № 3714, те се състоят от по пет такта, а тонсричковите
групи са дву- и тритактови: /2+3/+/2+3/+/2+3/+/2+3/ /виж пр. № 3714/.
Пример № 3714 /ТВ/

Едва три на брой са примерите за правилна неквадратност в областта.
В тях мелодичните редици са от по шест такта, а тонсричковите групи – от
по три: /3+3/+/3+3/+/3+3/+/3+3/ /виж пр. № 3803/.
Пример № 3803 /ТВ/

В Северозападна България също се срещат и четириредни песенни
образци с мащабно неравновесие, които са с комбинирани структури.
Следващият пример е с обичайните за този тип напеви брой на тактовете в
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мелодичните редици и тонсричкови групи: /2+1/+/2+2/+/2+1/+/2+2/ /виж пр.
№ 3744/.
Пример № 3744 /ТВ/

Въпреки голямото разнообразие в начините на структурно изграждане
на песенната форма при хороводните образци от Северозападна България, в
областта преобладава квадратната структура, характерна с пълно мащабно
равновесие.
След направения преглед върху структурите на хороводните напеви
от Североизточна, Средна Северна и Северозападна България биха могли да
се направят някои обобщения относно изграждането на формата в трите
региона. Налице е ярко изразена взаимовръзка поетичен текст-структура,
тъй като повечето песни с осмосричен основен стих /5+3/ са реализирани
чрез частично мащабно равновесие, докато напевите, чиито текстове са
осмосричници /4+4/ - чрез пълно мащабно равновесие. Въпреки
разнообразието от типове структури, които срещаме при хороводните песни
от Средна Северна и Северозападна България, пълното мащабно равновесие
на квадратната структура се е наложило убедително в двата региона.
Съществено се отличават структурите на хороводните напеви от
Североизточна България, поради факта, че там преобладава частичното
мащабно равновесие. Изцяло нов момент при четириредните напеви от
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трите изследвани региона, е откриването на образци с комбиниран тип
структура /2+1/+/2+2/+/2+1/+/2+2/. Допускам, че този начин на изграждане
на формата, е вероятен предшественик на квадратността, поради наличието
на симетрия в редуването на тонсричковите групи.
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Заключение
Българският музикален фолклор е необятно явление. Впрягането на
неговите специфични особености в теоретична рамка е трудна задача,
свързана с неговия комплексен характер или синкретичното триединство
слово-музика-танц. В този частен случай сложността се допълва и от обекта
на настоящото изследване – жанра на предмодерната хороводна песен,
който е считани от изследователите фолклористи за най-многочислен сред
останалите.
Естеството на настоящата разработка, целите и поставените задачи,
произтекли от тях наложиха употребата на музикално-теоретичен,
структурно-типологичен и сравнителен анализ, с оглед разкриването на
особеностите при формообразуването и структурата на хороводните напеви.
В отговор на поставените задачи, е необходимо да се направят някои изводи,
които биха могли да се формулират в следния ред:
1. Формообразуването при хороводните песни в Североизточна,
Средна Северна и Северозападна България е реализирано под
въздействието на два основи музикални принципа – принцип на
повторението /буквално и варирано/ и принцип на контраста
/производен/.

В трите разглеждани региона при изграждането на

напевите с двуредна стихомелодична строфа превес взима производният
контраст, а разширяването и усложняването на музикалната форма към
три- и четириредност на строфата, най-често е осъществено по пътя на
повторността – буквална или варирана.
2. Формообразуващата

роля

на

ритъма

като

елемент

на

музикалния език е ярко изявена при хороводните напеви и в трите
области. При повечето от образците се наблюдава опосредстван тип
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ритмообразуване, обусловен от взаимодействието между музикално и
поетично начало. В резултат на това са изградени мелодии с
хетерохронен метроритмичен строеж, организирани в двувременен
метрум.
3. Взаимосвързаността между стих и мелодия при хороводните
песенни образци от трите региона е осезаема. Хетерохронният
метроритмичен
разполовяването

строеж
на

на

мелодията

основната

нотна

често
стойност,

е

резултат

от

вследствие

на

допълнителните текстови образувания /рефрени и вметки/ или
нарушаването на основния стихов размер. Появата на припевни стихове,
от своя страна, изиграва роля на катализатор при образуването на нови
мелодични редици и разширяването на музикалната форма.
4. Структурата на хороводните песни от Северна България се
характеризира с различия в изграждането си. В Средна Северна и
Северозападна България преобладава пълното мащабно равновесие на
песенната форма и квадратната структура, докато в Североизточна
България превес взима частичното мащабно равновесие.
В заключение би могло да се обобщи, че при формообразуването на
хороводните песенни образци от Североизточна, Средна Северна и
Северозападна България се наблюдава фон от общи тенденции. Въпреки
това е налице и съществена разлика в структурното изграждане на напевите
– преобладаваща квадратност в Средна Северна и Северозападна България
и превес на частичното мащабно равновесие в Североизточния регион. Тази
особеност би могла да се отдаде на миграционните процеси в тази част на
страната преди и след Освобождението, които са довели до смесване на
местното население от Североизточна България с населението на Тракия.
Още повече, че Николай Кауфман констатира наличие на „… голяма
близост на старинния местен северняшки фолклор с фолклора на
населението от Тракия. Това се отнася за старото местно население от
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Североизточна България…“. [Кауфман, 1970: 75] Личните ми наблюдения
върху хороводния песенен репертоар от Тракия показаха подобен стремеж
към преодоляване на квадратността чрез частичното мащабно равновесие.
На този етап това са предположения, които трябва да бъдат доказани при
следващи проучвания чрез задълбочен анализ и съпоставка на хороводните
песенни образци от Тракия и Североизточна България.
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Приноси
1. Извеждане на основните формообразуващи принципи, залегнали в
изграждането

на

предмодерната

хороводна

песен

от

Североизточна, Средна Северна и Северозападна България.
2. Разкриване на основните стихови форми сред хороводните образци
от трите региона и степента на влияние на поетичния текст върху
формообразуването на напевите.
3. Прилагане на теоретичните разработки на Тодор Джиджев,
свързани с ритмообразуването и структурата на българските
народни

песни

върху

жанра

на

хороводните

напеви

от

Североизточна, Средна Северна и Северозападна България.
4. Извеждане на най-разпространените типове ритмообразуване сред
хороводните песенни образци от трите области.
5. Анализ на особеностите при структурното изграждане и извеждане
на видовете структури сред хороводните напеви от Североизточна,
Средна Северна и Северозападна България.
6. Изцяло нов момент в изложението е откриването на структура от
комбиниран тип, която не е класифицирана от Тодор Джиджев.
Характерно за нея е, че се среща само при песните с четириредна
стихомелодична строфа в трите разглеждани региона. Начинът на
редуване на тонсричковите групи, /2+1/+/2+2/+/2+1/+/2+2/, създава
усещане а симетрия, поради което тя би могла да се счита за
вероятен предшественик на квадратността.
7. Обобщаване

на

общите

тенденции

и

различията

при

формообразуването и структурното изграждане на хороводните
песенни

образци

от

Североизточна,

Северозападна България.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

НАРОДНИ ПЕСНИ
ОТ СЕВЕРОИЗТОЧНА
БЪЛГАРИЯ – ТОМ I

ЕДНОРЕДНА СТИХОМЕЛОДИЧНА СТРОФА
ВИД НА СТИХА

МЕТРОРИТМИЧЕН
СТРОЕЖ

ФОРМООБРАЗУВАЩ
ПРИНЦИП

РАЗМЕР 2/4
Видоизменено
повторение - № 914

СТРУКТУРА

Хетерометричен стих - № 914

Частична изохрония
/Хетерохрония първа
степен/ - № 914

Дванадесетосричник
С вметка /6+2+6/ - № 1112

Частична изохрония
Видоизменено
Правилна неквадратност
повторение -№ 1112
/3+3/ - № 1112
/Хетерохрония първа
степен/ - № 1112
ДВУРЕДНА СТИХОМЕЛОДИЧНА СТРОФА

ВИД НА СТИХА
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Шестосричник – № 977, 978,
1046, 1137, 1213, 1240, 1241, 933,
934, 879
С вметка /6+2/ - № 1074, 1234
С рефрен /5+3+6/ - № 979
Седмосричник /4+3/ - № 850,
891, 968, 1023, 1203
С рефрен /4+3+4+3/ - № 1021

МЕТРОРИТМИЧЕН
СТРОЕЖ

ФОРМООБРАЗУВАЩ
ПРИНЦИП

РАЗМЕР 2/4
Частична изохрония
Видоизменено
повторение - № 879,
/Хетерохрония първа
степен/ - № 879, 933, 934,
934, 978, 1046, 1074,
977, 978, 1046, 1213, 1234,
1137, 1213, 1234, 1240,
1240, 1241
1241
Хетерохрония - № 979,
Производен контраст № 933, 977, 979
1074, 1137
Частична изохрония
Видоизменено
повторение - № 1203
/Хетерохрония първа
Производен контраст степен/ - № 850, 891, 968,
1021, 1023, 1203
№ 850, 891, 968, 1021,
1023

Частично мащабно равновесие
/3+2/+/3+2/ - № 914

СТРУКТУРА

Частично мащабно равновесие
/2+1/+/2+1/ - № 879
/3+2/+/3+2/ - № 977, 978, 1137, 1240
Квадратна структура /2+2/+/2+2/ - №
933, 934, 1046, 1074, 1213, 1241
Мащабно неравновесие - № 979, 1234
Квадратна структура /2+2/+/2+2/ - №
850, 891, 968, 1021, 1023, 1203

ДВУРЕДНА СТИХОМЕЛОДИЧНА СТРОФА
ВИД НА СТИХА

МЕТРОРИТМИЧЕН
СТРОЕЖ

Осмосричник /5+3/, /3+5/ - № 836,
837, 843, 846, 847, 851, 852, 853,
854, 856, 857, 862, 864, 868, 869,
870, 871, 872, 873, 881, 885, 886,
888, 893, 895, 907, 910, 911, 915,
916, 938, 942, 943, 944, 947, 950,
951, 952, 953, 954, 965, 971, 975,
986, 989, 993, 994, 997, 998, 999,
1010, 1011, 1012, 1025, 1027, 1032,
1033, 1035, 1036, 1038, 1039, 1051,
1059, 1060, 1064, 1068, 1069, 1071,
1072, 1083, 1084, 1086, 1085, 1096,
1110, 1134, 1135, 1136, 1146, 1155,
1163, 1164, 1165, 1180, 1182, 1191,
1192, 1200, 1221, 1225, 1226, 1227,
1239, 1261, 1270, 867, 946, 1000,
1055, 959

Частична изохрония
/Хетерохрония първа степен/
- № 846, 851, 852, 853, 854,
856, 857, 862, 864, 869, 870,
871, 872, 873, 881, 885, 886,
893, 910, 915, 916, 938, 942,
943, 944, 947, 950, 951, 952,
953, 954, 971, 975, 986, 989,
993, 994, 1010, 1011, 1027,
1032, 1033, 1035, 1036, 1038,
1051, 1059, 1060, 1085, 1110,
1134,1135, 1136, 1146, 1182,
1191,1192, 1225, 1226, 1227,
1239, 1270

ФОРМООБРАЗУВАЩ
ПРИНЦИП

СТРУКТУРА

РАЗМЕР 2/4
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С вметка
/5+3+2/ - № 949, 957, 960, 1049,
1109, 1245, 932
/5+2+3/ - № 1150
/5+3+4/ - № 1238
/5+3+4+5+3+3/ - № 1228

Хетерохрония - № 836, 837,
843, 847, 867, 868, 888, 895,
907, 911, 932, 946, 949, 957,
959, 960, 965, 997, 998, 999,
1000, 1012, 1025, 1039, 1049,
1055, 1064, 1068, 1069, 1071,
1072, 1083, 1084, 1086, 1096,
1109, 1150, 1155, 1163, 1164,
1165, 1180, 1200, 1221, 1228,
1238, 1245, 1261

Видоизменено
повторение - № 836, 837,
847, 851, 852, 853, 854,
856, 857, 868, 870, 872,
910, 916, 932, 938, 942,
950, 960, 975, 1010, 1036,
1038, 1049, 1051, 1055,
1059, 1069, 1071, 1072,
1085, 1109, 1110, 1136,
1155, 1163, 1164, 1165,
1200, 1221, 1227, 1228,
1238, 1261
Производен контраст № 843, 846, 862, 864, 867,
869, 871, 873, 881, 885,
886, 888, 893, 895, 907,
911, 915, 943, 944, 946,
947, 949, 951, 952, 953,
954, 957, 959, 965, 971,
986, 989, 993, 994, 997,
998, 999, 1000, 1011,
1012, 1025, 1027, 1032,
1033, 1035, 1039, 1060,
1064, 1068, 1083, 1084,
1086, 1096, 1134, 1135,
1146, 1150, 1180, 1182,
1191, 1192, 1225, 1226,
1239, 1245, 1270

Частично мащабно равновесие
/2+3/+/2+3/ - № 846, 851, 852, 853, 856, 862,
867, 869, 873, 881, 886, 893, 938, 943, 947,
949, 950, 953, 959, 975, 986, 994, 1010,
1025, 1032, 1033, 1059, 1072, 1085, 1135,
1150, 1191, 1192, 1221, 1261, 1270
/3+2/+/3+2/ - № 843, 847, 854, 857, 864, 870,
872, 885, 915, 916, 932, 942, 944, 954, 965,
971, 989, 1011, 1027, 1035, 1038, 1049,
1051, 1060, 1109, 1110, 1146, 1182, 1200,
1225, 1226, 1227, 1239, 1245
Квадратна структура /2+2/+/2+2/ - № 836,
837, 868, 888, 895, 907, 911, 946, 947, 997,
998, 999, 1000, 1012, 1039, 1055, 1064,
1068, 1069, 1071, 1096, 1155, 1163, 1164,
1165, 1180
Правилна неквадратност
/3+3/+/3+3/ - № 871, 951, 952, 993, 1134,
1136, 1228, 1238
/2+2+2/+/2+2+2/ - № 910
Мащабно неравновесие - № 960, 1036,
1083, 1084, 1086

ДВУРЕДНА СТИХОМЕЛОДИЧНА СТРОФА
ВИД НА СТИХА
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Осмосричник /4+4/ - № 876,
973, 1040, 1058, 1089, 1186, 1187,
1188, 1189, 1212, 1216, 1217,
1218, 1230, 1258, 1259, 1264,
1275, 985, 1153
С вметка
/4+4+2/ - № 901, 1156, 1157,
1229, 1231, 1232, 1236
/4+4+3/ - № 1054
/4+3+4/ - № 1120, 1121,
1122, 1123, 1126, 1127
/4+2+4/ - № 1219
Десетосричник /4+6/ - № 1176,
1177, 1246
С вметка /4+6+1/ - № 1268
/4+6+2/ - № 877
/4+3+6/ - № 1269
Десетосричник
/5+5/ - № 931, 945, 955, 995,
1206, 1207, 1208, 1209, 1251,
1252
С вметка
/5+2+5/ - № 889, 1017
/5+3+5/ - № 1004, 1018, 1265, 972
/5+4+5/ - № 1181

МЕТРОРИТМИЧЕН
СТРОЕЖ

ФОРМООБРАЗУВАЩ
ПРИНЦИП

РАЗМЕР 2/4
Изохрония - № 1216
Видоизменено
Частична изохрония
повторение - № 876,
/Хетерохрония първа
901, 1040, 1058, 1123,
степен/ - № 973, 985, 1120,
1156, 1157, 1186, 1187,
1217, 1219, 1230, 1259, 1264 1188, 1189, 1212, 1216,
1217, 1218, 1219, 1229,
Хетерохрония - № 876, 901, 1230, 1232, 1231, 1236,
1040, 1054, 1058, 1089, 1121, 1259, 1275
1122, 1123, 1126, 1127 ,
Производен контраст
1153, 1156, 1157, 1186, 1187, -№ 973, 985, 1054, 1089,
1188, 1189, 1212, 1218, 1229, 1120, 1121, 1122, 1126,
1258, 1231, 1232, 1236, 1275 1127, 1153, 1258, 1264
Частична изохрония
Видоизменено
/Хетерохрония първа
повторение - № 877,
степен/ - № 1269
1176, 1246
Хетерохрония - № 877,
Производен контраст
1177, 1176, 1246, 1268
- № 1177, 1268
Частична изохрония
Видоизменено
/Хетерохрония първа
повторение - № 931,
степен/ - № 955, 995, 1252
995, 1004, 1017, 1018,
1181
Хетерохрония - № 889, 931,
945, 972, 1004, 1017, 1018,
Производен контраст
1181, 1206, 1207, 1208, 1209, - № 889, 945, 955, 972,
1251, 1265
1206, 1207, 1208, 1209,
1251, 1252, 1265, 1269

СТРУКТУРА

Частично мащабно равновесие
/3+2/+/3+2/ - № 1153, 1231, 1232, 1264
Квадратна структура /2+2/+/2+2/ - №
876, 985, 1040, 1054, 1058, 1120, 1122,
1156, 1157, 1186, 1187, 1188, 1189, 1212,
1216, 1218, 1219, 1229, 1258, 1275
Правилна неквадратност
/3+3/+/3+3/ - № 1089, 1121, 1123, 1126,
1127, 1217, 1230, 1259
Мащабно неравновесие - № 901, 973,
1236
Квадратна структура /2+2/+/2+2/ - №
1177
Правилна неквадратност
/3+3/+/3+3/ - № 1176, 1268
/2+2/+/2+2/+/2+2/ - № 1246, 877
Частично мащабно равновесие
/2+3/+/2+3/ - № 945, 1207
/2+2+3/+/2+2+3/ - № 972, 1004, 1018,
1265
Квадратна структура /2+2/+/2+2/ - №
931, 995, 1209, 1269
Правилна неквадратност /3+3/+/3+3/ № 889, 955, 1017, 1206, 1251, 1252
Мащабно неравновесие - № 1208

ДВУРЕДНА СТИХОМЕЛОДИЧНА СТРОФА
ВИД НА СТИХА

МЕТРОРИТМИЧЕН
СТРОЕЖ

ФОРМООБРАЗУВАЩ
ПРИНЦИП

СТРУКТУРА

РАЗМЕР 2/4
Единадесетосричник
/4+4+3/ - № 1065, 1114, 1065
/5+6/ - № 1178, 1248
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Хетерохрония - № 1065, 1114, Буквално повторение № 1178
1151, 1178, 1248
Видоизменено
повторение - № 1114,
Със запев - № 1151
1151, 1248
Производен контраст № 1065
Дванадесетосричник /6+6/ -№ 912, Изохрония - № 1170
Видоизменено
917, 927, 1170
Частична изохрония - № 912 повторение - № 912, 917,
Хетерохрония - № 917, 927
927, 1170
Комбиниран стих
Частична изохрония
Видоизменено
/6+5+3/ - № 1185
/Хетерохрония първа степен/ повторение - № 1247
С вметка /4+6+1+6/ - № 1247
- № 1247
Производен контраст Хетерохрония - № 1185
№ 1185
Хетерометричен стих - № 936,
Частична изохрония - №
Видоизменено
1002, 1143, 1273, 1274
1002
повторение - № 1273
Хетерохрония - № 936, 1143, Производен контраст № 936, 1002, 1143, 1274
1273, 1274

Квадратна структура /2+2/+/2+2/ - №
1178
Правилна неквадратност
/3+3/+/3+3/ - № 1114, 1151, 1248
Правилна неквадратност
/3+3/+/3+3/ - № 917, 927, 1170
Мащабно неравновесие - № 912
Квадратна структура /2+2/+/2+2/ - №
1185
Мащабно неравновесие - № 1247
Частично мащабно равновесие
/3+2/+/3+2/ - № 1143
Квадратна структура /2+2/+/2+2/ - № 936,
1002, 1273, 1274

РАЗМЕР 5/16

Осмосричник /5+3/ - № 855, 1001,
1144, 1166, 1171
С вметка /5+3+2/ - № 1030

Хетерохрония - № 855, 1001,
1030, 1144, 1166, 1171

ВИД НА СТИХА

МЕТРОРИТМИЧЕН
СТРОЕЖ

Видоизменено
повторение - № 1030 ,
1166, 1171
Производен контраст № 855, 1001, 1144

Частично мащабно равновесие
/2+3/+/2+3/ - № 1144
/3+2/+/3+2/ - № 855, 1030, 1171
Квадратна структура /2+2/+/2+2/ - №
1166
Правилна неквадратност
/2+2+2/+/2+2+2/ - № 1001

ДВУРЕДНА СТИХОМЕЛОДИЧНА СТРОФА

Шестосричник - № 1107
Осмосричник /5+3/ - № 849,
919, 920, 921, 922, 935, 1013,
1026, 1029, 1047, 1078, 1130,
1262
С вметка /5+3+2/ - № 858, 866,
930, 970, 1024, 1172, 1210
С рефрен /5+3+5+3/ - № 890

141

Осмосричник /4+4/ - № 1037
Десетосричник /5+5/ - № 1131
С вметка /5+2+5/ - № 1173
Единадесетосричник
С вметка - /5+2+6/ - № 1073
Дванадесетосричник /6+6/ - №
1139
Хетерометричен стих - № 976
С двусрична вметка - № 1031

Осмосричник /4+4/
С вметка /4+2+4/ - № 894

ФОРМООБРАЗУВАЩ
ПРИНЦИП

РАЗМЕР 7/16
Хетерохрония - № 1107
Производен контраст
- № 1107
Хетерохрония - № 849, 858, Видоизменено
866, 890, 919, 920, 921, 922, повторение - № 858,
930, 935, 970, 1013, 1024,
866, 921, 930, 935, 970,
1026, 1029, 1047, 1078, 1130, 1013, 1026, 1029, 1047,
1172, 1210, 1262
1078, 1130, 1210
Производен контраст
- № 849, 890, 919, 920,
922, 1024, 1172, 1262
Хетерохрония - № 1037
Видоизменено
повторение - № 1037
Хетерохрония - № 1131,
Производен контраст
- № 1131, 1173
1173
Хетерохрония - № 1073
Производен контраст
- № 1073
Хетерохрония - № 1139
Видоизменено
повторение - № 1139
Хетерохрония - № 976,
Видоизменено
1031
повторение - № 1031
Производен контраст
- № 976
РАЗМЕР 9/16
Хетерохрония - № 894
Производен контраст
- № 894

СТРУКТУРА

Частично мащабно равновесие
/1+2/+/1+2/ - № 1107
Частично мащабно равновесие
/2+1/+/2+1/ - № 890, 920, 935, 1047,
1078; /1+2/+/1+2/ - № 1262
Квадратна структура /2+2/+/2+2/ - №
849, 858, 866, 919, 921, 922, 930, 970,
1013, 1024, 1026, 1029, 1172, 1210
Мащабно неравновесие - № 113
Квадратна структура /2+2/+/2+2/ - №
1037
Квадратна структура /2+2/+/2+2/ - №
1131, 1173
Квадратна структура /2+2/+/2+2/ - №
1073
Правилна неквадратност /3+3/+/3+3/ № 1139
Квадратна структура /2+2/+/2+2/ - №
976, 1031

Квадратна структура /1+1/+/1+1/ - №
894

ТРИРЕДНА СТИХОМЕЛОДИЧНА СТРОФА
ВИД НА СТИХА

Шестосричник - № 928, 987,
1100, 1101, 1103, 1104, 1105

МЕТРОРИТМИЧЕН
СТРОЕЖ

ФОРМООБРАЗУВАЩ
ПРИНЦИП

СТРУКТУРА

РАЗМЕР 2/4
Частична изохрония - №
абб1 - № 928, 987, 1100,
987, 1100, 1101, 1103, 1104
1101, 1103, 1104, 1105
Хетерохрония - № 928,
1105
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Седмосричник - № 1197, 1201, Частична изохрония - №
1202, 1204
1197
Хетерохрония - № 1201,
1202, 1204
Осмосричник /5+3/ - № 842,
Частична изохрония
844, 865, 906, 948, 958, 981, 990, /Хетерохрония първа
992, 1006, 1028, 1045, 1053, 1062, степен/ - № 844, 865, 906,
1067, 1094, 1097, 1113, 1118,
981, 992, 1113, 1118, 1129,
1129, 1149, 1161, 1168, 1169,
1161, 1168, 1169, 1243, 1249,
1184, 1190, 1194, 1198, 1237,
1250
1243, 1249, 1250, 1263
Хетерохрония - № 842, 948,
958, 990, 1006, 1028, 1045,
С вметка /5+3+2/ - № 1050
1053, 1062, 1067, 1094,
С рефрен /5+3+4+6/ - № 1257
1097стих/, 1149, 1184, 1190,
1194, 1198, 1237, 1257, 1263

Частично мащабно равновесие
/2+1/+/2+1/+/2+1/ - № 928
Правилна неквадратност
/2+2/+/2+2/+/2+2/ - № 1105
Мащабно неравновесие - № 987, 1100,
1101, 1103, 1104
абб1 - № 1197, 1201, Правилна неквадратност
1202, 1204
/2+2/+/2+2/+/2+2/ - № 1197, 1201, 1202,
1204
a||:б:|| - № 842, 1050,
1190
абб1 - № 844, 865, 906,
948, 958, 981, 990, 992,
1006, 1028, 1045, 1053,
1062, 1067, 1094, 1097,
1113, 1118, 1129, 1149,
1161, 1168, 1169, 1184,
1194, 1198, 1237, 1243,
1249, 1250, 1263
aбв - № 1257

Осмосричник /4+4/ - № 1091, 1193, Изохрония - № 1091
1233
Частична изохрония - №
1193
С вметка /4+2+4/ - № 1211
Хетерохрония - № 1211, 1233

a||:б:|| - № 1091, 1211
aбб1 - № 1193, 1233

Частично мащабно равновесие
/2+3/+/2+3/+/2+3/ - № 844, 906, 992,
1097, 1169, 1198, 1237, 1243, 1249, 1250
/3+2/+/3+2/+/3+2/ - № 865, 981, 1113,
1118, 1161, 1168, 1050
Правилна неквадратност
/2+2/+/2+2/+/2+2/ - № 948, 958, 990,
1006, 1028, 1053, 1062, 1067, 1094, 1149,
1194, 842
/3+3/+/3+3/+/3+3/ - № 1129
/1+1+1/+/1+1+1/+/1+1+1/ - № 1257
Мащабно неравновесие - № 1045,
1184, 1190, 1263
Правилна неквадратност
/2+2/+/2+2/+/2+2/ - № 1193, 1233, 1091,
1211

ТРИРЕДНА СТИХОМЕЛОДИЧНА СТРОФА
ВИД НА СТИХА

Десетосричник /5+5/ - № 1253
С вметка /5+2+5/- № 884
Единадесетосричник /4+4+3/ № 1008
Дванадесетосричник /6+6/ - №
1272

МЕТРОРИТМИЧЕН
СТРОЕЖ

ФОРМООБРАЗУВАЩ
ПРИНЦИП

РАЗМЕР 2/4
Частична изохрония
aбб1 - № 884, 1253
/Хетерохрония първа
степен/ - № 1253
Хетерохрония - № 884
Хетерохрония - № 1008
aбб1 - № 1008
Частична изохрония
/Хетерохрония първа
степен/ - № 1272

aбб1 - № 1272
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Осмосричник /5+3/
С вметка /5+3+2/ - № 1244, 941

РАЗМЕР 5/16
Хетерохрония - № 941,
aбб1 - № 941, 1244
1244

Десетосричник /5+5/ - № 1205

Хетерохрония - № 1205

Осмосричник /5+3/ - № 939

Хетерохрония - № 939

РАЗМЕР 7/16
a||:б:|| - № 939

Дванадесетосричник /7+5/ - №
962

Хетерохрония - № 962

РАЗМЕР 8/8
aбб1 - № 962

Десетосричник
С вметка /5+2+5/ - № 1115

aбб1 - № 1205

РАЗМЕР 9/16
Хетерохрония - № 1115
aбб1 - № 1115

СТРУКТУРА

Правилна неквадратност
/3+3/+/3+3/+/3+3/ - № 884, 1253
Правилна неквадратност
/2+2/+/2+2/+/2+2/ - № 1008
Правилна неквадратност
/2+2/+/2+2/+/2+2/ - № 1272

Частично мащабно равновесие
/3+2/+/3+2/+/3+2/ - № 941
Мащабно неравновесие - № 1244
Правилна неквадратност
/2+2/+/2+2/+/2+2/ - № 1205
Частично мащабно равновесие
/2+1/+/2+1/+/2+1/ - № 939
Правилна неквадратност
/2+2/+/2+2/+/2+2/ - № 962
Правилна неквадратност
/2+2/+/2+2/+/2+2/ - № 1115

ЧЕТИРИРЕДНА СТИХОМЕЛОДИЧНА СТРОФА
ВИД НА СТИХА

МЕТРОРИТМИЧЕН
СТРОЕЖ

ФОРМООБРАЗУВАЩ
ПРИНЦИП

СТРУКТУРА

РАЗМЕР 2/4
Шестосричник - № 834, 878, 903,
904, 905, 914, 918, 924, 925, 926,
929, 961, 983, 1009, 1081, 1102,
1106, 1108, 1214, 1222, 1223, 1224
С вметка
/6+2/ - № 1160, 1242
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Седмосричник - № 1034, 1124,
1125, 1195
С вметка /4+3+2/ - № 1022
Осмосричник /5+3/ - № 835, 838,
840, 859, 860, 861, 863, 887, 896,
897, 902, 923, 984, 991, 996, 1007,
1052, 1077, 1079, 1082, 1088, 1095,
1098, 1111, 1138, 1145, 1199, 880,
1003, 1020
С вметка
/5+3+1/ - № 845
/5+3+2/ - № 1014, 1119, 1133, 988
/5+3+3/ - № 841

Изохрония - № 834, 1108,
1214
Частична изохрония
/Хетерохрония първа степен/
- № 903, 904, 918, 961, 983,
1009, 1106
Хетерохрония - № 878, 905,
914, 924, 925, 926, 929, 1081,
1102, 1020, 1160, 1222, 1223,
1224, 1242
Частична изохрония - №
1034, 1195
Хетерохрония - № 1022, 1124,
1125
Частична изохрония
/Хетерохрония първа степен/
- № 859, 860, 861, 984, 996,
1077, 1111, 1138
Хетерохрония - № 835, 838,
840, 841, 845, 863, 880, 887,
896, 897, 902, 923, 988, 991,
1003, 1007, 1014, 1020, 1052,
1079, 1082, 1088, 1095, 1098,
1119, 1133, 1145

a:||бб1 - № 834, 1108,
1020
абаб1 - № 878, 903, 904,
905, 914, 918, 924, 926,
929, 983, 1160, 1214,
1222, 1223
aбб1б2 - № 925, 1106
аба1б1 - № 961, 1224
аа1аа2 - № 1009, 1242
аа1а2а3 - № 1081
абcб1 - № 1102
аба1б1 - № 1022
абаб1 - № 1034
аа1бб1 - № 1124
a:||бб1 - № 1125, 1195
абаб1 - № 835, 887, 896,
988, 991, 1079
aбa1б1 - № 838, 1088
a:||б:|| - № 840
а:||бб1 - № 841, 859, 860,
861, 880, 923, 1007, 1020,
1052, 1082, 1111, 1145
аa1бб1 - № 845, 863, 897,
996, 1003, 1014, 1095,
1119, 1133, 1138
aбcб1 - № 902, 1098
абб1б2 - № 984
aбaб - № 1077
aa1a2a3 - № 1199

Частично мащабно равновесие
/2+1/+/2+1/+/2+1/+/2+1/ - № 834, 878, 905,
914, 924, 925, 926, 929, 1214, 1222, 1223,
1224, 1108
Квадратна структура
/2+2/+/2+2/+/2+2/+/2+2/ - № 903, 904, 918,
961, 983, 1242, 1020
/1+1/+/1+1/+/1+1/+/1+1/ - № 1009
Мащабно неравновесие - № 1081, 1102,
1106, 1160
Квадратна структура
/2+2/+/2+2/+/2+2/+/2+2/ - № 1022, 1034,
1195
Мащабно неравновесие - № 1124, 1125
Частично мащабно равновесие
/2+3/+/2+3/+/2+3/+/2+3/ - № 863, 988, 1111,
1119, 1138, 859, 860, 861, 880
/3+2/+/3+2/+/3+2/+/3+2/ - № 984, 996, 1077
Квадратна структура
/2+2/+/2+2/+/2+2/+/2+2/ - № 835, 838, 845,
887, 896, 897, 902, 991, 1003, 1007, 1014,
1079, 1095, 1098, 1133, 840 , 841, 923, 1020,
1052, 1082, 1145
Комбинация /2+1/+/2+2/+/2+1/+/2+2/ - №
1088, 1199

ЧЕТИРИРЕДНА СТИХОМЕЛОДИЧНА СТРОФА
ВИД НА СТИХА

Осмосричник /4+4/ - № 1041,
1092

МЕТРОРИТМИЧЕН
СТРОЕЖ

ФОРМООБРАЗУВАЩ
ПРИНЦИП

РАЗМЕР 2/4
Хетерохрония - № 1041,
абаб1 - № 1041
1056, 1057, 1092
аa1бб1 - № 1056, 1057
а:||бб1 - № 1092

С вметка /4+4+2/ - № 1056, 1057
Десетосричник /5+5/ - № 1162,
956
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а:||бб1 - № 1162, 956

Десетосричник /6+4/ - № 1175

Частична изохрония - №
956
Хетерохрония - № 1162
Хетерохрония - № 1175

Комбиниран стих
/6+6/+/5+5/ - № 966
/4+3/+6+/4+3/+/6/ - № 1044

Частична изохрония
/Хетерохрония първа
степен/ - № 966, 1044

a:||бб1 - № 966
aбa1б1 - № 1044

Хетерометричен стих
/7+8/ - № 1196
С рефрен /6+6+7+6/ - № 1063

Хетерохрония - № 1063,
1196

aбa1б1 - № 1063
абaб1 - № 1196

Шестосричник
С вметка /6+2/ - № 1154
Осмосричник /5+3/ - № 839,
974, 982, 1075, 1140

а:||бб1 - № 1175

РАЗМЕР 5/8, 5/16
Хетерохрония - № 1154
aа1бб1 - № 1154
Хетерохрония - № 839, 974,
982, 1075, 1140

абаб1 - № 839, 982
a:||бб1 - № 974, 1140
а:||б:|| - № 1075

СТРУКТУРА

Квадратна структура
/2+2/+/2+2/+/2+2/+/2+2/ - № 1041, 1056,
1057
Частично мащабно равновесие
/2+3/+/2+3/+/2+3/+/2+3/ - № 1092
Правилна неквадратност
/3+3/+/3+3/+/3+3/+/3+3/ - № 956, 1162
Частично мащабно равновесие
/2+3/+/2+3/+/2+3/+/2+3/ - № 1175
Частично мащабно равновесие
/2+1/+/2+1/+/2+1/+/2+1/ - № 966
Квадратна структура
/2+2/+/2+2/+/2+2/+/2+2/ - № 1044
Частично мащабно равновесие
/2+1/+/2+1/+/2+1/+/2+1/ - № 1063
Квадратна структура
/2+2/+/2+2/+/2+2/+/2+2/ - № 1196
Квадратна структура
/2+2/+/2+2/+/2+2/+/2+2/ - № 1154
Частично мащабно равновесие
/3+2/+/3+2/+/3+2/+/3+2/ - № 1075, 974,
1140
Квадратна структура
/2+2/+/2+2/+/2+2/+/2+2/ - № 839, 982

ЧЕТИРИРЕДНА СТИХОМЕЛОДИЧНА СТРОФА
ВИД НА СТИХА

МЕТРОРИТМИЧЕН
СТРОЕЖ

ФОРМООБРАЗУВАЩ
ПРИНЦИП

СТРУКТУРА

РАЗМЕР 7/16
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Осмосричник /5+3/ - № 898,
899, 964, 1005, 1076, 1087, 1141,
1142

Хетерохрония - № 898, 899,
964, 1005, 1076, 1087, 1141,
1142

абаб1 - № 898
а:||бб1 - № 899, 964,
1087, 1141, 1142
а:||:б:|| - № 1005
aa1бб1 - № 1076

Осмосричник /4+4/
С рефрен /4+4+4+3/ - № 1254
Десетосричник /5+5/ - № 1271

Хетерохрония - № 1254

aa1бб1 - № 1254

Хетерохрония - № 1271

а:||:б:|| - № 1271

Осмосричник /4+4/ - № 1093

РАЗМЕР 13/16
Хетерохрония - № 1093
а:||:б:|| - № 1093

Частично мащабно равновесие
/2+1://+/2+1/+/2+1/ - № 964, 1087, 1142
/1+2://+//:1+2:// - № 1005
Квадратна структура
/2+2/+/2+2/+/2+2/+/2+2/ - № 898
Мащабно неравновесие - № 899, 1141
Комбинация - /2+1/+/2+2/+/2+1/+/2+2/ № 1076
Квадратна структура
/1+1/+/1+1/+/1+1/+/1+1/ - № 1254
Квадратна структура /2+2://+//:2+2:// № 1271
Квадратна структура //:1+1://+//:1+1://
- № 1093

РАЗМЕР 14/16
Дванадесетосричник /6+6/ - №
1128

Хетерохрония - № 1128

aa1бб1 - № 1128

Квадратна структура
/1+1/+/1+1/+/1+1/+/1+1/ - № 1128

ХЕТЕРОМЕТРИЧНА РЕДИЦА - 8/16+4/16
Осмосричник /5+3/- № 1080

Хетерохрония - № 1080

Осмосричник /5+3/- № 1070

Хетерохрония - № 1070

а:||бб1 - № 1080

Мащабно неравновесие - № 1080

КОМБИНИРАНА МЕТРИЧНА ГРУПА - 11/16 +6/16
aa1aa2 - № 1070

Квадратна структура
/2+2/+/2+2/+/2+2/+/2+2/ - № 1070

ШЕСТРЕДНА СТИХОМЕЛОДИЧНА СТРОФА
ВИД НА СТИХА

МЕТРОРИТМИЧЕН
СТРОЕЖ

ФОРМООБРАЗУВАЩ
ПРИНЦИП

СТРУКТУРА

РАЗМЕР 2/4
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Шестосричник - № 1015

Изохрония - № 1015

Осмосричник /5+3/ - № 1132

Хетерохрония - № 1132 aa1бб1б2б3 - № 1132

Комбиниран стих /8+6/ - № 1260

Частична изохрония
/Хетерохрония първа
степен/ - № 1260
Хетерохрония - № 937

Хетерометричен стих - № 937

aб:||вв1 - № 1015

a:||бб1вв1 - № 1260
aбб1вб2б3 - № 937

Частично мащабно равновесие
/2+1/+/2+1://+/2+1/+/2+1/ - № 1015
Правилна неквадратност
/2+2/+/2+2/+/2+2/+/2+2/+/2+2/+/2+2/ - №
1132
Правилна неквадратност
//:2+2://+/2+2/+/2+2/+/2+2/+/2+2/ - №
1260
Правилна неквадратност
/2+2/+/2+2/+/2+2/+/2+2/+/2+2/+/2+2/ - №
937

РАЗМЕР 5/16
Комбиниран стих
/5+3+5+3/+//:4+3+5+3:// - № 1016
/4+4/+6+/4+4/+6+/4+4/+6 – 1043

Хетерохрония - №
1016, 1043

aб||:вд:|| - № 1016
абвдвд1 - № 1043

Правилна неквадратност
/2+2/+/2+2/+/2+2/+/2+2/+/2+2/+/2+2/ - №
1016, 1043

РАЗМЕР 7/16
Шестосричник
С рефрен /6://+6+6+8+8/ - № 1183
Осмосричник /5+3/ - № 1256

Хетерохрония - № 1183 a:||бб1вв1 - № 1183

Осмосричник /4+4/
С вметка /4+2+4/ - № 1152

Хетерохрония - № 1152 a:||бб1:|| - № 1152

Хетерохрония - № 1256 aб:||:вб1:|| - № 1256

Правилна неквадратност
/3+3://+/3+3/+/3+3/+/3+3/ - № 1183
Частично мащабно равновесие
//:2+1/+/2+1://+//:2+1/+/2+1:// - № 1256
Правилна неквадратност
/2+2/+/2+2/+/2+2/+/2+2/+/2+2/+/2+2/ - №
1152

ОСЕМРЕДНА СТИХОМЕЛОДИЧНА СТРОФА
ВИД НА СТИХА

Шестосричник - № 1267

МЕТРОРИТМИЧЕН
СТРОЕЖ

Изохрония - № 1267

ФОРМООБРАЗУВАЩ
ПРИНЦИП

РАЗМЕР 2/4
aб:||вв1вв2 - № 1267

СТРУКТУРА

Частично мащабно равновесие
/2+1/+/2+1://+/2+1/+/2+1/+/2+1/+/2+1/ № 1267
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НАРОДНИ ПЕСНИ

ОТ СЕВЕРОИЗТОЧНА

БЪЛГАРИЯ – ТОМ II

ДВУРЕДНА СТИХОМЕЛОДИЧНА СТРОФА
ВИД НА СТИХА

МЕТРОРИТМИЧЕН
СТРОЕЖ

Шестосричник – № 964, 979, 981,
1029, 1045, 1047, 1048, 1088, 1127,
1131, 1182, 1223, 1224, 1268, 1284,
1347, 1348, 1421, 1436, 1437, 1439,
1449, 1450
С вметка /6+2/ - № 958
Със запев /4+6/ - № 1176

150
Седмосричник /4+3/ - № 1027,
1151, 1186, 1222, 1262, 1418, 1443

ФОРМООБРАЗУВАЩ
ПРИНЦИП

РАЗМЕР 2/4
Видоизменено
повторение - № 979, 981,
1045, 1047, 1088, 1131,
Частична изохрония
1268, 1347, 1348, 1421,
/Хетерохрония първа
1449, 1450
степен/ - № 964, 979,
1029, 1045, 1048, 1088,
Производен контраст 1127, 1176, 1224, 1268,
№ 958, 964, 1029, 1048,
1284, 1436, 1439, 1450,
1127, 1176, 1182, 1223,
981, 1047, 1348
1224, 1284, 1436, 1437,
1439
Хетерохрония - № 958,
1449, 1131, 1421
Изохрония - № 1182,
1223, 1347, 1437

Частична изохрония
/Хетерохрония първа
степен/ - № 1262, 1443

Видоизменено
повторение - № 1027

СТРУКТУРА

Частично мащабно равновесие
/2+1/+/2+1/ - № 981, 1047, 1182, 1223,
1347
/1+2/+/1+2/ - № 1224, 1437
/3+2/+/3+2/ - № 1131, 1268
Квадратна структура /2+2/+/2+2/ - №
958, 964, 979, 1029, 1045, 1048, 1088,
1127, 1284, 1421, 1436, 1439, 1449, 1450
Правилна неквадратност
/2+2+2/+/2+2+2/ - № 1176
Мащабно неравновесие - № 1348
Квадратна структура /2+2/+/2+2/ - №
1027, 1151, 1186, 1222, 1262, 1418, 1443

Производен контраст Хетерохрония - № 1027, № 1151, 1186, 1222, 1262,
1418, 1151, 1186, 1222
1418, 1443

ДВУРЕДНА СТИХОМЕЛОДИЧНА СТРОФА
ВИД НА СТИХА
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Осмосричник /5+3/, /3+5/ № 929, 932, 934, 937, 939,
944, 953, 959, 962, 968, 971,
975, 977, 983, 996, 997, 998,
1002, 1003, 1007, 1008, 1015,
1020, 1022, 1028, 1041, 1042,
1043, 1055, 1058, 1059, 1060,
1061, 1063, 1064, 1065, 1067,
1069, 1070, 1074, 1076, 1079,
1080, 1081, 1082, 1084, 1085,
1086, 1090, 1091, 1092, 1093,
1094, 1099, 1100, 1103, 1104,
1106, 1108, 1112, 1113, 1114,
1118, 1119, 1120, 1121, 1124,
1129, 1130, 1132, 1134, 1135,
1142, 1146, 1149, 1150, 1158,
1159, 1162, 1163, 1164, 1166,
1169, 1171, 1179, 1180, 1183,
1184, 1185, 1187, 1193, 1194,
1195, 1196, 1197, 1198, 1200,
1218, 1221, 1236, 1241, 1242,
1245, 1249, 1250, 1252, 1253,
1254, 1263, 1264, 1265, 1267,
1271, 1272, 1274, 1275, 1276,
1279, 1281, 1283, 1293, 1297,
1298, 1299, 1306, 1308, 1312,

МЕТРОРИТМИЧЕН СТРОЕЖ

ФОРМООБРАЗУВАЩ
ПРИНЦИП

РАЗМЕР 2/4
Видоизменено повторение
- № 939, 944, 956, 968, 971,
975, 1001, 1002, 1003, 1007,
Частична изохрония
1014, 1016, 1028, 1058, 1059,
/Хетерохрония първа
1061, 1063, 1068, 1074, 1079,
степен/ - № 929, 932, 934,
1080, 1082, 1084, 1085, 1086,
943, 944, 953, 959, 962, 968,
1092, 1094, 1099, 1104, 1106,
969, 975, 977, 983, 1002, 1008, 1118, 1119, 1124, 1129, 1132,
1020, 1022, 1041, 1042, 1043,
1138, 1144, 1145, 1149, 1150,
1055, 1059, 1060, 1063, 1064,
1159, 1162, 1166, 1171, 1179,
1079, 1080, 1081, 1082, 1091,
1183, 1184, 1193, 1194, 1195,
1092, 1093, 1094, 1099, 1104,
1199, 1236, 1241, 1245, 1250,
1106, 1108, 1114, 1130, 1135,
1254, 1264, 1271, 1272, 1274,
1142, 1143, 1158, 1159, 1162,
1275, 1276, 1280, 1283, 1325,
1164, 1171, 1179, 1180, 1183,
1336, 1337, 1341, 1342, 1365,
1184, 1187, 1193, 1194, 1196,
1366, 1388, 1390, 1391, 1392,
1200, 1221, 1242, 1249, 1250,
1407, 1420, 1429, 1433, 1438,
1252, 1253, 1254, 1263, 1264,
1447, 1456, 1461
1265, 1271, 1272, 1274, 1275,
Производен контраст - №
1276, 1293, 1299, 1333, 1335,
929, 932, 934, 937, 943, 948,
1336, 1337, 1340, 1341, 1351,
949, 953, 957, 959, 962, 969,
1367, 1376, 1378, 1379, 1380,
977, 983, 996, 997, 998, 1008,
1381, 1391, 1393, 1403, 1404,
1015, 1020, 1022, 1023, 1041,
1407, 1419, 1428, 1430, 1433,
1042, 1043, 1055, 1056, 1060,
1438, 1440, 1446, 1447, 1459,
1062, 1064, 1065, 1067, 1069,
1461, 971, 1149, 1325
1070, 1076, 1081, 1090, 1091,
Изохрония - № 1150, 1166,
1218, 1241, 1366

СТРУКТУРА

Частично мащабно равновесие
/2+3/+/2+3/ - № 929, 943, 944, 948,
949, 957, 962, 983, 996, 1007, 1016,
1020, 1022, 1055, 1058, 1060, 1062,
1063, 1068, 1079, 1080, 1081, 1082,
1084, 1085, 1086, 1093, 1106, 1108,
1112, 1113, 1114, 1132, 1135, 1142,
1143, 1144, 1160, 1161, 1171, 1179,
1193, 1194, 1195, 1200, 1221, 1242,
1245, 1254, 1263, 1265, 1272, 1274,
1275, 1276, 1281, 1293, 1323, 1333,
1335, 1336, 1338, 1339, 1342, 1349,
1365, 1376, 1378, 1379, 1380, 1381,
1391, 1420, 1428, 1429, 1430, 1433,
1438, 1440, 1447
/3+2/+/3+2/ - № 932, 934, 937, 939,
953, 959, 968, 969, 977, 997, 1001,
1002, 1003, 1008, 1014, 1023, 1028,
1041, 1042, 1043, 1059, 1061, 1064,
1067, 1090, 1091, 1092, 1099, 1100,
1104, 1130, 1145, 1157, 1158, 1159,
1162, 1180, 1183, 1184, 1185, 1187,
1196, 1197, 1199, 1249, 1250, 1252,
1253, 1264, 1271, 1297, 1312, 1337,
1340, 1341, 1351, 1367, 1393, 1403,
1407, 1419, 1446, 1461

ДВУРЕДНА СТИХОМЕЛОДИЧНА СТРОФА
ВИД НА СТИХА
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Осмосричник /5+3/, /3+5/ 1313, 1321, 1323, 1333, 1335,
1336, 1337, 1338, 1339, 1340,
1341, 1342, 1349, 1351, 1366,
1367, 1376, 1378, 1379, 1380,
1381, 1383, 1384, 1388, 1390,
1391, 1392, 1393, 1403, 1404,
1407, 1419, 1423, 1424, 1425,
1426, 1428, 1429, 1430, 1433,
1438, 1440, 1446, 1447, 1456,
1459, 1461, 956, 957
С вметка
/5+3+2/ - № 948, 949, 1001,
1023, 1056, 1062, 1068, 1138,
1144, 1145, 1157, 1160, 1161,
1199, 1314, 1325, 1354, 1365,
1420
/5+3+4/ - № 1123
/3+4+5/ - № 1280

МЕТРОРИТМИЧЕН СТРОЕЖ

ФОРМООБРАЗУВАЩ
ПРИНЦИП

РАЗМЕР 2/4
Хетерохрония - № 939, 948,
Производен контраст - №
949, 996, 997, 998, 1001, 1003, 1093, 1100, 1103, 1108, 1112,
1007, 1014, 1015, 1016, 1023,
1113, 1114, 1120, 1121, 1123,
1028, 1056, 1058, 1061, 1062,
1130, 1134, 1135, 1142, 1143,
1065, 1067, 1068, 1069, 1070,
1146, 1157, 1158, 1160, 1161,
1074, 1076, 1084, 1085, 1090,
1163, 1164, 1169, 1180, 1185,
1100, 1103, 1112, 1113, 1118,
1187, 1196, 1197, 1198, 1200,
1119, 1120, 1121, 1123, 1124,
1218, 1221, 1242, 1249, 1252,
1129, 1132, 1134, 1138, 1144,
1253, 1263, 1265, 1267, 1279,
1145, 1146, 1157, 1160, 1161,
1281, 1293, 1297, 1298, 1299,
1163, 1169, 1185, 1195, 1197,
1306, 1308, 1312, 1313, 1314,
1198, 1199, 1236, 1245, 1267,
1321, 1323, 1333, 1335, 1338,
1279, 1280, 1283, 1306, 1308,
1339, 1340, 1343, 1349, 1351,
1312, 1313, 1314, 1321, 1323,
1354, 1367, 1376, 1378, 1379,
1338, 1339, 1342, 1343, 1354,
1380, 1381, 1383, 1384, 1393,
1365, 1383, 1384, 1387, 1390,
1403, 1404, 1419, 1423, 1424,
1392, 1420, 1423, 1424, 1425,
1425, 1426, 1428, 1430, 1440,
1426, 1456, 937, 956, 957,
1446, 1459
1349, 1429, 1281, 1297, 1298

СТРУКТУРА

Частично мащабно равновесие
/2+2/+/2+2+2/ - № 1298
Квадратна структура /2+2/+/2+2/ № 956, 971, 998, 1015, 1056, 1070,
1076, 1118, 1119, 1120, 1121, 1123,
1124, 1129, 1138, 1146, 1149, 1150,
1163, 1164, 1166, 1169, 1198, 1218,
1241, 1267, 1278, 1306, 1308, 1313,
1314, 1321, 1325, 1354, 1366, 1383,
1384, 1388, 1390, 1392, 1423, 1425,
1426
Правилна неквадратност
/3+3/+/3+3/ - № 1074, 1280
Мащабно неравновесие - № 975,
1065, 1069, 1094, 1103, 1134, 1236,
1283, 1299, 1343, 1404, 1424, 1456

С рефрен
/5+3+5+3/ - № 943, 969, 1016,
1143
/5+3+5+3/ - № 1343
/5+3+4+5/ - № 1014

ДВУРЕДНА СТИХОМЕЛОДИЧНА СТРОФА
ВИД НА СТИХА

Осмосричник /4+4/ - № 950, 988,
990, 1057, 1077, 1096, 1125, 1147,
1202, 1205, 1206, 1207, 1208, 1213,
1216, 1219, 1228, 1285, 1327, 1330,
1334, 1385, 1386, 1387, 1397
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С вметка
/4+4+2/ - № 1214, 1235, 1332,
1398, 1399, 1400, 1401
/4+3+4/ - № 1256, 1257
/4+2+4/ - № 1078
С рефрен
/4+4+4+4/ - № 974, 1044
/4+4+6+4/ - № 1035, 1215, 1231
/4+4+7+5/ - № 1217
Десетосричник /4+6/ - № 938,
1139, 1140, 1174, 1175, 1227, 1352,
1353, 1411
С вметка
/4+6+2/ - № 1177
Със запев /1+4+6/ - № 1098, 1141

МЕТРОРИТМИЧЕН
СТРОЕЖ

ФОРМООБРАЗУВАЩ
ПРИНЦИП

РАЗМЕР 2/4
Видоизменено
повторение - № 950, 988,
990, 1035, 1078, 1147,
Частична изохрония
1206, 1208, 1213, 1214,
/Хетерохрония първа
1215, 1216, 1285, 1332,
степен/ - № 950, 1044,
1334, 1386, 1397, 1398,
1057, 1096, 1125, 1202,
1400, 1401
1206, 1207, 1214, 1216,
1219, 1231, 1285, 1385,
Производен контраст -№
1386, 1387, 1397, 1398,
974, 1044, 1057, 1077,
1399, 1400, 1401
1096, 1125, 1202, 1205,
1207, 1217, 1219, 1228,
Хетерохрония - № 974,
1231, 1235, 1256, 1257,
988, 990, 1035, 1077,
1327, 1330, 1385, 1387,
1078, 1147, 1213, 1215,
1399
1217, 1228, 1235, 1256,
1257, 1327, 1330, 1332
Изохрония - № 1205,
1208, 1334

Частична изохрония
/Хетерохрония първа
степен/ - № 1174, 1175,
1352, 1353
Хетерохрония - № 938,
1098, 1139, 1140, 1141,
1177, 1227, 1411

Видоизменено
повторение - № 938,
1098, 1139, 1140, 1141,
1174, 1175, 1177, 1352,
1353
Производен контраст № 1227, 1411

СТРУКТУРА

Частично мащабно равновесие
/2+3/+/2+3/ - № 1125
/3+2/+/3+2/ - № 1096
Квадратна структура /2+2/+/2+2/ - №
988, 990, 1035, 1044, 1057, 1077, 1078,
1147, 1202, 1205, 1206, 1207, 1208, 1213,
1214, 1215, 1216, 1219, 1228, 1231, 1235,
1327, 1332, 1334, 1385, 1386, 1387, 1397,
1398, 1399, 1400, 1401
Правилна неквадратност
/3+3/+/3+3/ - № 1256, 1257
Мащабно неравновесие - № 950, 974,
1217, 1285, 1330
Частично мащабно равновесие
/2+3/+/2+3/ - № 1139, 1352
/3+2/+/3+2/ - № 938, 1098, 1140, 1141,
1353, 1411
Правилна неквадратност
/3+3/+/3+3/ - № 1174, 1227
/2+2/+/2+2/+/2+2/ - № 1175, 1177

ДВУРЕДНА СТИХОМЕЛОДИЧНА СТРОФА
ВИД НА СТИХА
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Десетосричник
/5+5/ - № 935, 936, 954, 986, 1039,
1258, 1409, 1410
С вметка
/5+2+5/ - № 973, 1238, 1289, 1358,
1363, 1370
/5+3+5/ - № 972, 1036
С рефрен
/5+5+5+5/ - № 1017
/5+5+7+5/ - № 1288
Единадесетосричник /4+4+3/ - №
1115, 1168
Със запев /1+4+4+3/ - № 1251
Дванадесетосричник /6+6/ -№
1278
Хетерометричен стих - № 955,
1414, 1415, 1417

Осмосричник /5+3/
Със запев /3+5+3/ - № 1427

МЕТРОРИТМИЧЕН
СТРОЕЖ

ФОРМООБРАЗУВАЩ
ПРИНЦИП

РАЗМЕР 2/4
Изохрония - № 1409
Видоизменено
повторение - № 935, 936,
Частична изохрония
973, 1039, 1238, 1289
/Хетерохрония първа
степен/ - № 935, 936,
Производен контраст 986, 1017, 1039, 1363,
№ 954, 972, 986, 1017,
1370, 1410
1036, 1258, 1288, 1358,
Хетерохрония - № 954,
1363, 1370, 1409, 1410
972, 973, 1036, 1238,
1258, 1288, 1289, 1358
Частична изохрония
/Хетерохрония първа
степен/ - № 1168
Хетерохрония - № 1115,
1251
Изохрония - № 1278

Производен контраст № 1168
Видоизменено
повторение - № 1115,
1251
Видоизменено
повторение - № 1278
Хетерохрония - № 1414, Видоизменено
955, 1415, 1417
повторение - № 1414,
1417
Производен контраст № 955, 1415
РАЗМЕР 5/16
Хетерохрония - № 1427 Видоизменено
повторение - № 1427

СТРУКТУРА

Частично мащабно равновесие
/2+3/+/2+3/ - № 1409, 1410
/2+2+3/+/2+2+3/ - № 972, 1036
/2+2/+/2+2+2/ - № 1258
/3+2+2/+/3+2+2/ - № 1358, 1363, 1370
Квадратна структура /2+2/+/2+2/ - №
986, 1039
Правилна неквадратност
/3+3/+/3+3/ - № 935, 936, 954, 973, 1017,
1238, 1288, 1289
Правилна неквадратност
/3+3+3/+/3+3+3/ - № 1115
/3+3/+/3+3/ - № 1168, 1251
Правилна неквадратност
/3+3/+/3+3/ - № 1278
Квадратна структура /2+2/+/2+2/ - №
955, 1414, 1415, 1417

Частично мащабно равновесие
/2+2+3/+/2+2+3/ - № 1427

ДВУРЕДНА СТИХОМЕЛОДИЧНА СТРОФА
ВИД НА СТИХА

Осмосричник /5+3/ - № 978,
1116, 1317, 1318
Десетосричник /5+5/ - № 1101

Осмосричник /4+4/ - № 1189,
1190

155
Осмосричник /5+3/ - № 1034

МЕТРОРИТМИЧЕН
СТРОЕЖ

ФОРМООБРАЗУВАЩ
ПРИНЦИП

СТРУКТУРА

РАЗМЕР 7/16
Хетерохрония - № 978,
Видоизменено
Частично мащабно равновесие
1116, 1317, 1318
повторение - № 1318
/2+1/+/2+1/ - № 978, 1317, 1318
Производен контраст Правилна неквадратност
№ 978, 1116, 1317
/1+1+1/+/1+1+1/ - № 1116
Хетерохрония - № 1101 Производен контраст Квадратна структура /2+2/+/2+2/ - №
№ 1101
1101
РАЗМЕР 9/16
Производен контраст Квадратна структура /1+1/+/1+1/ - №
Частична изохрония
№ 1189, 1190
1189, 1190
/Хетерохрония първа
степен/ - № 1190
Хетерохрония - № 1189
КОМБИНИРАНА МЕТРИЧНА ГРУПА - 2/4+3/4
Хетерохрония - № 1034 Производен контраст Частично мащабно равновесие - №
№ 1034
1034

ТРИРЕДНА СТИХОМЕЛОДИЧНА СТРОФА
ВИД НА СТИХА

МЕТРОРИТМИЧЕН
СТРОЕЖ

ФОРМООБРАЗУВАЩ
ПРИНЦИП

РАЗМЕР 2/4
Шестосричник - № 1009, 1030, Частична изохрония
абб1 - № 1009, 1292
1033, 1128, 1292
a||:б:|| - № 1030, 1128
/Хетерохрония първа
степен/ - № 1030, 1128,
aбв - № 1032, 1033
С вметка /6+2/ - № 1032
1292
Хетерохрония - № 1009,
1032, 1033

СТРУКТУРА

Частично мащабно равновесие
/2+1/+/2+1/+/2+1/ - № 1009
Правилна неквадратност
/2+2/+/2+2/+/2+2/ - № 1030, 1032, 1033,
1128
Мащабно неравновесие - № 1292

ТРИРЕДНА СТИХОМЕЛОДИЧНА СТРОФА
ВИД НА СТИХА

МЕТРОРИТМИЧЕН
СТРОЕЖ

ФОРМООБРАЗУВАЩ
ПРИНЦИП

СТРУКТУРА
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РАЗМЕР 2/4
Седмосричник - № 965, 1152, Частична изохрония
абб1 - № 965, 1152, 1156,
1156, 1170, 1277, 1294, 1301
1170, 1261, 1277, 1294,
/Хетерохрония първа
степен/ - № 1152, 1277,
1301
С рефрен
/6+4+3/ - № 1416
1294, 1301
a||:b:|| - № 1153, 1416
/4+3+4+3/ - № 1261
Хетерохрония - № 965,
/5+6+4+3/ - № 1153
1152, 1156, 1170, 1261,
1416/
Осмосричник /5+3/ - № 930, 931, Изохрония - № 1229
a||:б:|| - № 961, 1286, 1310,
940, 941, 942, 952, 963, 966, 976,
1319, 1320, 1324, 1424
Частична изохрония
984, 992, 1018, 1038, 1054, 1087,
||:a:||б- № 976, 985
/Хетерохрония първа
1102, 1110, 1111, 1154, 1155, 1178, степен/ - № 930, 940,
абб1 - № 930, 931, 940,
1192, 1229, 1233, 1239, 1244, 1247, 941, 984, 992, 1038, 1087, 941, 942, 952, 963, 966,
1286, 1287, 1307, 1310, 1319, 1320, 1110, 1111, 1192, 1247,
984, 992, 1018, 1038, 1054,
1322, 1324, 1344, 1360, 1364, 1369, 1286, 1307, 1319, 1320,
1087, 1102, 1110, 1111,
1382, 1406, 1412, 1424, 1434, 1453, 1322, 1344, 1424
1154, 1155, 1178, 1192,
1455, 1457
1229, 1233, 1239, 1244,
Хетерохрония - № 931,
942, 952, 961, 963, 966,
1247, 1287, 1322, 1344,
С вметка /5+3+2/ - № 961, 1345,
976, 985, 1018, 1054,
1345, 1346, 1360, 1364,
1346, 1395, 1451
1102, 1154, 1155, 1178,
1369, 1382, 1395, 1406,
1233, 1239, 1244, 1287,
1412, 1434, 1451, 1453,
1310, 1324, 1345, 1346,
1455, 1457
С рефрен
/5+3+6+6/ - № 985
1350, 1360, 1364, 1369,
aбв - № 1350
/5+3+6/ - № 1350
1382, 1395, 1406, 1412,
a||:б:|| - № 1307
1434, 1451, 1453, 1457,
1455

Правилна неквадратност
/2+2/+/2+2/+/2+2/ - № 965, 1152, 1153,
1156, 1170, 1261, 1277, 1294, 1301, 1416

Частично мащабно равновесие
/2+3/+/2+3/+/2+3/ - № 930, 940, 941, 992,
1110, 1111, 1178, 1192, 1247, 1286, 1322,
1345, 1346, 1395, 1453
/3+2/+/3+2/+/3+2/ - № 931, 984, 1038,
1319, 1320, 1344, 1424
Правилна неквадратност
/2+2://+/2+2/ - № 976
/2+2/+/2+2/+/2+2/ - № 942, 952, 963, 966,
1018, 1054, 1154, 1155, 1229, 1233, 1239,
1244, 1287, 1406, 1412, 1455, 1457
/3+3/+/3+3/+/3+3/ - № 1129
Мащабно неравновесие - № 961, 985,
1087, 1102, 1307, 1310, 1324, 1350, 1360,
1364, 1369, 1382, 1434, 1451

ТРИРЕДНА СТИХОМЕЛОДИЧНА СТРОФА
ВИД НА СТИХА
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Осмосричник /4+4/ - № 951,
1071, 1117, 1203, 1204, 1212, 1328,
1329
С вметка /4+4+2/ - № 1463
С рефрен /4+4+4+4+4+6/ - № 945
/4+4+5+3+5+3/ - № 946
/6+4+4+4+4+4/ - № 1442
Десетосричник /5+5/ - № 1075,
1089, 1408
С вметка /5+2+5/- № 1282

Десетосричник /4+6/
С вметка /1+4+6/ - № 1073
Единадесетосричник /4+4+3/ - №
1011, 1432
Комбиниран стих /5+5+6+6/ - №
1072
/7+4+5+3/ - № 1304
/5+3+6+6/ - № 1362
Хетерометричен стих - № 967,
1462

МЕТРОРИТМИЧЕН
СТРОЕЖ

ФОРМООБРАЗУВАЩ
ПРИНЦИП

РАЗМЕР 2/4
Изохрония - № 1203,
абб1 - № 951, 1071,
1204, 1329
1117, 1203, 1204, 1212,
Частична изохрония 1328, 1329, 1463
№ 951, 1442
аа1б - № 945
Хетерохрония - № 945,
абв - № 946
946, 1117, 1212, 1328,
1463
Частична изохрония
абб1 - № 1089, 1282,
1442
/Хетерохрония първа
степен/ - № 1282, 1408 a||:б:|| - № 1075, 1408
Хетерохрония - № 1075,
1089

СТРУКТУРА

Правилна неквадратност
/2+2/+/2+2/+/2+2/ - № 946, 1071, 1117,
1203, 1204, 1212, 1328, 1329, 1463
Мащабно неравновесие - № 945, 951
Правилна неквадратност
/2+2/+/2+2/+/2+2/ - № 1282, 1442
/3+3/+/3+3/+/3+3/ - № 1089
Частично мащабно равновесие
/3+2/+/3+2/+/3+2/ - № 1075
/2+3/+/2+3/+/2+3/ - № 1408
Правилна неквадратност
/2+2/+//:2+2:// - № 1073
Правилна неквадратност
/3+3/+/3+3/+/3+3/ - № 1011, 1432

Хетерохрония - № 1073

абб1 - № 1073

Частична изохрония № 1432
Хетерохрония - № 1011
Хетерохрония - № 1072,
1304, 1362

абб1 - № 1011, 1432
абб1 - № 1072, 1304,
1362

Правилна неквадратност
/2+2/+/2+2/+/2+2/ - № 1072, 1362
Мащабно неравновесие - № 1304

Хетерохрония - № 967,
1462

абб1 - № 967, 1462

Правилна неквадратност
/2+2/+/2+2/+/2+2/ - № 1462
/3+3/+/3+3/+/3+3/ - № 967

ТРИРЕДНА СТИХОМЕЛОДИЧНА СТРОФА
ВИД НА СТИХА

МЕТРОРИТМИЧЕН
СТРОЕЖ

ФОРМООБРАЗУВАЩ
ПРИНЦИП

СТРУКТУРА

РАЗМЕР 7/16
Осмосричник /4+4/ - № 1172

Осмосричник /5+3/ - № 1394

Хетерохрония - №
a||:б:|| - № 1172
Частично мащабно равновесие
1172
/2+1/+/2+1/+/2+1/ - № 1172
КOМБИНИРАНА МЕТРИЧНА ГРУПА - 2/4+3/4
Хетерохрония - №
a||:б:|| - № 1394
Частично мащабно равновесие 1394
№ 1394
КOМБИНИРАНА МЕТРИЧНА ГРУПА - 9/16+7/16+5/16

Осмосричник /5+3/ - № 980

Хетерохрония - № 980

a||:б:|| - № 980
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Частично мащабно равновесие № 980

ЧЕТИРИРЕДНА СТИХОМЕЛОДИЧНА СТРОФА
ВИД НА СТИХА

МЕТРОРИТМИЧЕН
СТРОЕЖ

ФОРМООБРАЗУВАЩ
ПРИНЦИП

РАЗМЕР 2/4
Изохрония - № 1004
a:||бб1- № 1109
Частична изохрония - аa1бб1 - № 1004
№ 1046, 1181
абаб1 - № 1046, 1053,
Хетерохрония - №
1181
1053, 1109

Шестосричник – № 1004, 1046,
1109
С рефрен
/4+4+6/ - № 1053
/6+6/ - № 1181
Седмосричник - № 1441

Хетерохрония - №
1441

аа1бб1 - № 1441

СТРУКТУРА

Частично мащабно равновесие
/2+1/+/2+1/+/2+1/+/2+1/ - № 1004, 1181,
1109
Квадратна структура
/2+2/+/2+2/+/2+2/+/2+2/ - № 1046
Мащабно неравновесие - № 1441

ЧЕТИРИРЕДНА СТИХОМЕЛОДИЧНА СТРОФА
ВИД НА СТИХА

Осмосричник /5+3/ - № 982, 991,
995, 999, 1005, 1019, 1083, 1107,
1232, 1237, 1270, 1273, 1296, 1300,
1311, 1389, 1405, 1413
С вметка
/5+3+1/ - № 1356
/5+3+2/ - № 1302, 1435
/5+3+4+5+3+2/ - № 1357
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Осмосричник /4+4/ - № 1191, 1209
С вметка
/4+4+2/ - № 1050, 1051, 1052, 1097
/4+2+4/ - № 1210, 1303
Дванадесетосричник /6+6/
С рефрен /6+6+6+6/ - № 1295
С вметка и рефрен /6+2+6+6+6/ № 933
Дванадесетосричник /7+5/
С рефрен /7+5+5+3+4+5/ -№ 1049
Хетерометричен стих - № 1326

Осмосричник /5+3/ - № 1095

МЕТРОРИТМИЧЕН
СТРОЕЖ

ФОРМООБРАЗУВАЩ
ПРИНЦИП

РАЗМЕР 2/4
Частична изохрония
абаб1 - № 1019, 1273,
1302
/Хетерохрония първа
степен/ - № 991, 1019 aba1b1 - № 999, 1005,
Хетерохрония - № 982, 1270, 1296, 1311, 1405
995, 999, 1005, 1083,
a:||б:|| - № 982, 1413
1107, 1232, 1234, 1270, а:||бб1- № 991, 995,
1273, 1296, 1300, 1302, 1083, 1232, 1356
1311, 1356, 1357, 1389, аa1бб1 - № 1107, 1237,
1405, 1413, 1435
1300, 1357, 1389, 1435
Хетерохрония - №
аa1бб1 - № 1050, 1051,
1050, 1051, 1052, 1097, 1052, 1097
1191, 1209, 1210, 1303
a:||б:|| - № 1210, 1303
а:||бб1- № 1191, 1209
Хетерохрония - № 933, аa1бб1 - № 933, 1295
1295
Хетерохрония - №
a:||бв- № 1049
1049
Хетерохрония - №
абaб1 - № 1326
1326
РАЗМЕР 5/8, 5/16
Хетерохрония - №
абаб1 - № 1095
1095

СТРУКТУРА

Частично мащабно равновесие
/2+3/+/2+3/+/2+3/+/2+3/ - № 1019, 991
/3+2/+/3+2/+/3+2/+/3+2/ - № 1357
Квадратна структура
/2+2/+/2+2/+/2+2/+/2+2/ - № 1302, 1356,
1389, 1434, 982, 1232, 1413, 995, 1083
Комбинация - № 999, 1005, 1237, 1273,
1270, 1296, 1300, 1311, 1405
Мащабно неравновесие - № 1107
Квадратна структура
/2+2/+/2+2/+/2+2/+/2+2/ - № 1050, 1051,
1052, 1191, 1209, 1210, 1303
Комбинация - № 1097
Мащабно неравновесие - № 933, 1295

Мащабно неравновесие - № 1049
Квадратна структура
/2+2/+/2+2/+/2+2/+/2+2/ - № 1326
Квадратна структура
/2+2/+/2+2/+/2+2/+/2+2/ - № 1095

ЧЕТИРИРЕДНА СТИХОМЕЛОДИЧНА СТРОФА
ВИД НА СТИХА

Осмосричник /5+3/ - № 1000

МЕТРОРИТМИЧЕН
СТРОЕЖ

ФОРМООБРАЗУВАЩ
ПРИНЦИП

СТРУКТУРА

КOМБИНИРАНА МЕТРИЧНА ГРУПА - 9/16+7/16+5/16
Хетерохрония - №
aa1бб1 - № 1000
Частично мащабно равновесие - № 1000
1000

ПЕТРЕДНА СТИХОМЕЛОДИЧНА СТРОФА
ВИД НА СТИХА

МЕТРОРИТМИЧЕН
СТРОЕЖ

Хетерохрония - №
Осмосричник /5+3/
С рефрен /5+3+4+4+4+3+4+2/ - №
1458

ФОРМООБРАЗУВАЩ
ПРИНЦИП

РАЗМЕР 2/4
a:||бвв1 - № 1458

СТРУКТУРА

Мащабно неравновесие - № 1458
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НАРОДНИ ПЕСНИ

ОТ СРЕДНА СЕВЕРНА

БЪЛГАРИЯ

161

ЕДНОРЕДНА СТИХОМЕЛОДИЧНА СТРОФА
ВИД НА СТИХА

МЕТРОРИТМИЧЕН
СТРОЕЖ

ФОРМООБРАЗУВАЩ
ПРИНЦИП

СТРУКТУРА

РАЗМЕР 2/4
Осмосричник /4+4/
Със запев и вметка /3+4+3+4/ - № 789

162

Десетосричник – /5+5/ - № 1163, 1274,
2384
С вметка
/5+2+5/ - № 43
/5+3+5/ - № 189, 192, 2169
/5+5+5/ - № 191
/5+2+5+2/ - № 739, 347

Десетосричник /5+5/
С вметка /5+3+5/ - № 1391
Десетосричник /5+5/
С вметка /5+5+5/ - № 190

Частична изохрония
/Хетерохрония първа
степен/ - № 789
Частична изохрония
/Хетерохрония първа
степен/ - № 43, 189,
191, 192, 739, 1163,
1274, 2169, 2384, 347

Видоизменено
повторение - № 789

Квадратна структура /2+2/+/2+2/№ 789

Видоизменено
повторение - № 739,
1163
Производен контраст
- № 1274, 2384, 43, 189,
192, 191, 2169, 347

Частично мащабно равновесие
/2+1/+/2+1/ - № 1163, 1274
Квадратна структура - № 739,
2384, 347
Мащабно неравновесие - № 43,
189, 192, 2169,
Правилна неквадратност /3+3+3/ № 191

РАЗМЕР 7/16
Хетерохрония - №
Производен контраст Частично мащабно равновесие
1391
- № 1391
/1+1+1/+/1/+/1+1+1/ - № 1391
КОМБИНИРАНА МЕТРИЧНА ГРУПА – 2/4+7/8
Частична изохрония
Производен контраст
/Хетерохрония първа - № 190
степен/ - № 190
ХЕТЕРОМЕТРИЧНА РЕДИЦА – 2/4+3/4, 2/4+7/8

Десетосричник
С вметка /5+4+5/ - № 2329, 2380

Хетерохрония 2329, 2380

Частично мащабно равновесие
/2+1/+/2+1/+/2+1/ - № 190

№ Производен контраст
- № 2329, 2380

Мащабно неравновесие - № 2329,
2380

ДВУРЕДНА СТИХОМЕЛОДИЧНА СТРОФА
ВИД НА СТИХА

Осмосричник /5+3/
С рефрен /5+3+5+3/ - № 794
Със запев и рефрен - /1+5+3+5+3/ - №
237
Шестосричник - № 836, 1127, 200,
216, 792, 1138, 1412, 1695, 1762, 1841,
2058, 2290, 2691

163

С рефрен
/6+6/ - № 1615
/6+7/ - № 932

Седмосричник /2+2+3/ - № 263, 783,
1979, 1998, 2138, 2145, 2307, 2673
С рефрен /2+2+3+2+2+3/ - № 781

МЕТРОРИТМИЧЕН
СТРОЕЖ

ФОРМООБРАЗУВАЩ
ПРИНЦИП

БЕЗМЕНЗУРНИ
Частична изохрония
Производен контраст
/Хетерохрония първа - № 237, 794
степен/ - № 794
Хетерохрония - № 237
РАЗМЕР 2/4

СТРУКТУРА

-

Изохрония - № 200,
836, 1138, 1412, 1615,
2691, 1127
Частична изохрония
/Хетерохрония първа
степен/ - № 216, 792,
932, 1695, 1762, 1841,
2058, 2290,

Видоизменено
повторение - № 836,
200, 792, 1138, 1615,
1841, 2691, 1127
Производен контраст
- № 216, 932, 1412,
1695, 1762, 2058, 2290,

Частично мащабно равновесие
/2+1/+/2+1/ - № 200, 932, 1138, 1412,
1615, 836, 1127
//:2+1/+/2+1:// - № 2691
Квадратна структура /2+2/+/2+2/ № 216, 2058, 2290,
//:2+2/+/2+2:// - № 792, 1695, 1841,
2290
Правилна неквадратност
/2+2/+//:2+2:// - № 1762

Частична изохрония
/Хетерохрония първа
степен/ - № 263, 783,
781, 1979, 1998, 2138,
2145, 2307, 2673

Видоизменено
Квадратна структура /2+2/+/2+2/ повторение - № 1979,
№ 263, 783, 781, 1979, 1998, 2138,
2138, 2307,
2145, 2307, 2673
Производен контраст
- № 263, 783, 781, 1998,
2145, 2673

ДВУРЕДНА СТИХОМЕЛОДИЧНА СТРОФА
ВИД НА СТИХА

МЕТРОРИТМИЧЕН
СТРОЕЖ

ФОРМООБРАЗУВАЩ
ПРИНЦИП

СТРУКТУРА

РАЗМЕР 2/4
Осмосричник /4+4/ - № 140, 165, 169,
791, 802, 812, 1058, 1062, 1067, 1295,
1394, 1422, 1557, 1795, 1808, 1809,
1915, 1916, 1918, 1919, 1921, 1931,
2002, 2157, 2158, 2271, 2443, 2471,
2473, 2519, 2537
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С вметка
/4+2+4/ - № 806, 1898, 2270, 2391, 2393
/4+4+2/ - № 1552, 1553, 1554, 1814,
1963, 2001, 2318, 2371
/4+3+4/ - № 2156
С вметка и провикване
/4+2+4+3/ - № 1798
С рефрен
/4+4+4+4/- № 755
/4+4+5+3/- № 1510
/4+4+6+5/ - № 2430

Изохрония - № 165,
169, 1058, 1808, 1809,
2157
Частична изохрония
/Хетерохрония първа
степен/ - № 810, 811,
2002, 2158, 2519, 2537,
806, 1898, 2270, 2391,
2393, 1553, 1554, 1963,
2001, 2318, 2156

Производен контраст
- № 1808, 1809, 2537,
1898, 2270, 2156, 791,
1067, 1921, 1798, 755,
1510, 2430

Видоизменено
повторение - № 165,
169, 1058, 2157, 810,
811, 2002, 2158, 2519,
806, 2391, 2393, 1553,
1554, 1963, 2001, 2318,
Хетерохрония - № 140, 140, 802, 812, 1062,
791, 802, 812, 1062,
1295, 1394, 1422, 1557,
1067, 1295, 1394, 1422, 1795, 1915, 1916, 1918,
1557, 1795, 1915, 1916, 1919, 1931, 2271, 2443,
1918, 1919, 1921, 1931, 2471, 2473, 1552, 1814,
2271, 2443, 2471, 2473, 2371
1552, 1814, 2371, 1798,
755, 1510, 2430

С отклонения в стиха - № 810, 811

Частично мащабно равновесие
/2+3/+/2+3/ - № 2537, 2002,
/3+2/+/3+2/ - № 1067, 812
/2+2/+/2+2+2/ - № 1798
/1+2/+/1+2/ - № 2519
Квадратна структура /2+2/+/2+2/ № 1808, 1898, 2270, 2156, 791, 1921,
755, 1510, 165, 169, 1058, 2157, 810,
811, 806, 2391, 1553, 1554, 1963,
2001, 2318, 140, 802, 1062, 1394,
1422, 1557, 1915, 1916, 1918, 1919,
1931, 2271, 2443, 2471, 2473, 1814,
2371
Правилна неквадратност
/3+3/+/3+3/ - № 1809,
/2+2/+//:2+2:// - № 2158
Мащабно неравновесие - № 2430,
1295, 1795, 1552,

ДВУРЕДНА СТИХОМЕЛОДИЧНА СТРОФА
ВИД НА СТИХА

165

Осмосричник /5+3/ - № 3, 41, 150, 204,
207, 234, 238, 288, 801, 820, 827, 831,
859, 860, 865, 882, 920, 921, 923, 936,
944, 1097, 1070, 1098, 1123, 1143, 1147,
1218, 1238, 1264, 1284, 1287, 1289,
1290, 1338, 1370, 1439, 1442, 1473,
1475, 1479, 1480, 1481, 1482, 1484,
1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1497,
1508, 1531, 1535, 1538, 1539, 1540,
1541, 1546, 1571, 1583, 1597, 1602,
1603, 1605, 1625, 1638, 1685, 1696,
1702, 1710, 1711, 1717, 1734, 1752,
1760, 1820, 1828, 1835, 1838, 1851,
1864, 1895, 1987, 2005, 2023, 2030,
2032, 2053, 2054, 2071, 2073, 2074,
2075, 2076, 2090, 2093, 2095, 2101,
2102, 2121, 2136, 2142, 2146, 2151,
2181, 2197, 2215, 2217, 2235, 2244,
2245, 2259, 2274, 2278, 2279, 2280,
2282, 2285, 2314, 2340, 2342, 2347,
2394, 2410, 2434, 2438, 2440, 2456,
2484, 2671, 348, 366

МЕТРОРИТМИЧЕН
СТРОЕЖ

ФОРМООБРАЗУВАЩ
ПРИНЦИП

РАЗМЕР 2/4
Изохрония - № 870,
Производен контраст
936, 1546, 1583, 2671
- № 3, 150, 210, 226,
238, 296, 762, 790, 801,
Частична изохрония
/Хетерохрония първа 803, 804, 805, 807, 808,
степен/ - № 3, 89, 204, 809, 820, 826, 827, 831,
207, 218, 238, 288, 801, 846, 865, 882, 920, 921,
827, 831, 860, 920, 921, 923, 938, 944, 1088,
923, 944, 1088, 1123,
1098, 1113, 1143, 1147,
1143, 1218, 1238, 1287, 1186, 1218, 1238, 1284,
1370, 1439, 1442, 1473, 1290, 1336, 1338, 1370,
1479, 1480, 1481, 1482, 1378, 1439, 1442, 1472,
1488, 1489, 1490, 1491, 1473, 1475, 1481, 1482,
1493, 1497, 1506, 1508, 1484, 1491, 1493, 1503,
1538, 1539, 1540, 1541, 1508, 1530, 1531, 1538,
1571, 1605, 1610, 1625, 1539, 1597, 1602, 1610,
1638, 1685, 1696, 1711, 1625, 1638, 1685, 1696,
1734, 1752, 1823, 1827, 1702, 1710, 1717, 1752,
1835, 1893, 1987, 2023, 1760, 1776, 1820, 1828,
2030, 2032, 2093, 2102, 1835, 1838, 1851, 1864,
2146, 2215, 2235, 2244, 1895, 1899, 2010, 2030,
2314, 2342, 2394, 2438, 2032, 2054, 2063, 2073,
2440, 348, 354
2074, 2075, 2076, 2090,
2093, 2101, 2121, 2142,
2151, 2181, 2199, 2235,
2239, 2244, 2245, 2274

СТРУКТУРА

Частично мащабно равновесие
/2+3/+/2+3/ - № 3, 89, 150, 207, 234,
238, 288, 762, 801, 827, 831, 846, 920,
921, 938, 1113, 1143, 1123, 1472,
1485, 1535, 1540, 1571, 1597, 1610,
1625, 1638, 1835, 2032, 2239, 2342,
2434
/3+2/+/3+2/ - № 204, 218, 222, 820,
859, 860, 885, 944, 1148, 1212, 1218,
1238, 1284, 1287, 1370, 1442, 1439,
1473, 1479, 1480, 1481, 1482, 1484,
1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1493,
1497, 1506, 1508, 1531, 1538, 1539,
1541, 1543, 1605, 1685, 1696, 1702,
1711, 1734, 1752, 1776, 1823, 1827,
1828, 1864, 1987, 2063, 2101, 2102,
2146, 2215, 2217, 2235, 2238, 2244,
2314, 2394, 2438, 348, 354
/2+3/+/3+2/ - № 2440
/2+1/+/2+1/ - № 2093
/3+3+1/+/3+3+1/ - № 923
/2+2/+/2+2+2/ - № 1475
/2+2/+/2+2/+/2/ - № 353

ДВУРЕДНА СТИХОМЕЛОДИЧНА СТРОФА
ВИД НА СТИХА
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Осмосричник /5+3/
С вметка
/5+2+3/ - № 2419
/5+3+2/ - № 762, 804, 846, 861,
885, 938, 1148, 1224, 1336, 1472,
1485, 1530, 1543, 1774, 1833, 1891,
1893, 1899, 2199, 2238, 2239, 2277,
1088
/5+3+3/ - № 805, 807, 808, 809,
1113, 1776
/5+3+4/ - № 803, 2010, 364
С рефрен
/5+3+4+3/ - № 790
/5+3+5+3/ - № 89, 210, 218, 222,
226, 797, 870, 1128, 1186, 1212,
1378, 1503, 1506, 1610, 1797, 1823,
1828, 2097, 2383, 354
/5+3+6+6/ - № 826
/6+5+3/ - № 296
С вметка и рефрен /5+3+2+5+3/ № 2063
С провикване /5+3+5/ - № 353
1088

МЕТРОРИТМИЧЕН
СТРОЕЖ

ФОРМООБРАЗУВАЩ
ПРИНЦИП

РАЗМЕР 2/4
Хетерохрония - № 41, 210, Производен контраст
226, 234, 296, 762, 804, 805, 2278, 2279, 2280, 2282,
807, 808, 809, 820, 826, 846, 2314, 2340, 2342, 2347,
859, 861, 882, 885, 938, 1070, 2383, 2394, 2410, 2419,
1097, 1098, 1128, 1147, 1148, 2438, 2440, 2456, 2671,
1186, 1212, 1224, 1264, 1284, 2672, 348, 353, 354
1289, 1336, 1378, 1472, 1475,
1484, 1485, 1530, 1543, 1597, Видоизменено
1602, 1603, 1710, 1760, 1774, повторение - № 41, 89,
1776, 1797, 1833, 1838, 1864, 204, 207, 218, 222, 234,
1891, 1895, 1899, 2053, 2063, 288, 797, 859, 860, 861,
2071, 2073, 2074, 2075, 2076, 870, 885, 936, 1070,
2095, 2097, 2136, 2142, 2197, 1097, 1123, 1128, 1148,
2199, 2217, 2238, 2239, 2259, 1212, 1224, 1264, 1287,
2274, 2277, 2279, 2280, 2282, 1289, 1479, 1480, 1485,
2285, 2340, 2383, 2410, 2419, 1487, 1488, 1489, 1490,
2434, 2456, 2484, 222, 790,
1497, 1506, 1535, 1540,
865, 1113, 1290, 1487, 1503, 1541, 1543, 1546, 1571,
1531, 1535, 1702, 1717, 1820, 1583, 1603, 1605, 1734,
1828, 1851, 2010, 2054, 2090, 1774, 1797, 1823, 1827,
2101, 2151, 2245, 2278, 2347, 1833, 1891, 1893, 1987,
803, 2005, 2121, 2181, 1338, 2005, 2023, 2053, 2071,
353, 364, 366
2095, 2097, 2102, 2136,
2146, 2197, 2215, 2217,
2238, 2259, 2277, 2285,
2434, 2484, 364, 366

СТРУКТУРА

Квадратна структура /2+2/+/2+2/ № 41, 210, 226, 296, 790, 797, 803,
805, 809, 870, 936, 1088, 1097, 1098,
1128, 1147, 1186, 1224, 1264, 1290,
1336, 1338, 1503, 1530, 1546, 1583,
1603, 1717, 1774, 1797, 1833, 1838,
1851, 1893, 1895, 2005, 2010, 2053,
2071, 2073, 2074, 2075, 2076, 2090,
2095, 2097, 2121, 2136, 2142, 2197,
2199, 2245, 2278, 2279, 2280, 2285,
2340, 2347, 2383, 2393, 2484, 2672,
366
//:2+2/+/2+2:// - № 1602, 1760, 1820,
2023, 2030, 2151, 2259, 2274, 2456,
/2+2://+//:2+2:// - № 2282, 2410
Правилна неквадратност
/3+3/+/3+3/ - № 861, 364
/2+2/+//:2+2:// - № 2054, 2419
/2+2+2/+/2+2+2/ - № 1891, 2277, 1899
Мащабно неравновесие - № 804,
807, 808, 826, 865, 882, 1070, 1289,
1378, 1710, 2181, 2671

ДВУРЕДНА СТИХОМЕЛОДИЧНА СТРОФА
ВИД НА СТИХА

Десетосричник /5+5/– № 256,
257, 893, 1068, 1144, 1167, 1307,
1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1314,
1315, 1316, 1317, 1940, 1949, 1953,
2061, 2413
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С вметка /5+2+5/ - № 179, 180,
214, 758, 2436, 1258, 1698, 1834,
2117
/5+3+5/ - № 230, 748, 757, 1069,
1168, 1387, 1388, 1389, 1392, 1413,
2355
/5+4+5/ - № 1870, 2119
/5+5+5/ - № 1943
Десетосричник /4+6/ - № 282, 746
Със запев и вметка /2+5+2+5/ № 1103
С рефрен /5+5+5+5/ - № 917
Единадесетосричник /5+6/ - №
244, 1879,

МЕТРОРИТМИЧЕН
СТРОЕЖ

ФОРМООБРАЗУВАЩ
ПРИНЦИП

РАЗМЕР 2/4
Частична изохрония
Видоизменено
/Хетерохрония първа
повторение - № 179,
степен/ - № 214, 256, 257,
180, 214, 230, 748,
758, 893, 1068, 1167, 1258,
1068, 1144, 1168, 1258,
1307, 1308, 1309, 1311, 1312, 1387, 1388, 1389, 1416,
1314, 1315, 1316, 1317, 1698, 1834, 1870, 1943, 1949,
1949, 2061
2119, 2355
Производен контраст
Хетерохрония - № 179, 180, -№ 256, 257, 757, 758,
230, 748, 757, 1069, 1144,
893, 1069, 1167, 1307,
1168, 1310, 1387, 1388, 1389, 1308, 1309, 1310, 1311,
1392, 1416, 1834, 1870, 1940, 1312, 1314, 1315, 1316,
1953, 2119, 2355, 2413, 2436, 1317, 1392, 1698, 1940,
1943, 2017
1953, 2061, 2117, 2413,
2436
Частична изохрония
Видоизменено
повторение - № 282,
/Хетерохрония първа
степен/ - № 282, 746, 1103, 746, 1103
917
Производен контраст
-№ 917
Частична изохрония
/Хетерохрония първа
степен/ - № 244
Хетерохрония-№ 1879

Видоизменено
повторение - № 244
Производен контраст
- № 1879

СТРУКТУРА

Частично мащабно равновесие
/2+3/+/2+3/ - № 2413,
/2+2+3/+/2+2+3/ - № 230, 748, 757,
758, 1069, 1168, 1387, 1388, 1389,
1392, 1416, 1870, 1943, 2117, 2119,
2355, 2436
Квадратна структура /2+2/+/2+2/ № 214, 1167, 1258, 1698, 1949
Правилна неквадратност
/3+3/+/3+3/ - № 179, 180, 256, 257,
893, 1068, 1307, 1308, 1309, 1310,
1311, 1312, 1314, 1315, 1316, 1317,
1834, 2061
Мащабно неравновесие - № 1144,
1940, 1953
Частично мащабно равновесие
/1+3/+/1+3/ - № 1103
Квадратна структура /2+2/+/2+2/ № 917
Правилна неквадратност
/3+3/+/3+3/ - № 746,
Мащабно неравновесие - № 282
Частично мащабно равновесие
/2+3/+/2+3/- № 244
Правилна неквадратност
/2+2+2/+/2+2+2/ - № 1879

ДВУРЕДНА СТИХОМЕЛОДИЧНА СТРОФА
ВИД НА СТИХА

Дванадесетосричник /6+6/ - №
13, 199, 793, 835, 919, 933, 934,
1149, 1221, 1712, 1718, 1741, 1765,
1853, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876,
1877, 1878, 1900, 1975, 1980, 1983,
1984, 2007, 2031, 2106, 2192, 2227,
2397, 2399, 2400, 2423, 2426, 2428,
2508
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С вметка
/6+2+6/ - № 847, 1411, 1413, 1832,
1901, 2043

Комбиниран стих
/10+11/ - № 1384, 2114

МЕТРОРИТМИЧЕН
СТРОЕЖ

ФОРМООБРАЗУВАЩ
ПРИНЦИП

РАЗМЕР 2/4
Изохрония - № 199, 835,
Видоизменено
919, 933, 1718, 2106, 2192,
повторение - № 13,
2400, 2423, 2428
793, 835, 919, 1149,
1411, 1413, 1718, 1832,
Частична изохрония
1875, 1876, 1877, 1878,
/Хетерохрония първа
1900, 1901, 1975, 1980,
степен/ - № 13, 793, 847,
2031, 2106, 2192, 2227,
934, 1149/7ср. стих/, 1411,
2400, 2423, 2426, 2428,
1413, 1765, 1832, 1853, 1975, Производен контраст
1983, 1984, 2043, 2397, 2426, - № 199, 847, 933, 934,
2508
1221, 1712, 1741, 1765,
1853, 1872, 1873, 1874,
Хетерохрония - № 1712,
1983, 1984, 2007, 2043,
1741, 1872, 1873, 1874, 1875, 2397, 2399, 2508,
1876, 1877, 1878, 1900, 1901,
1980, 2007, 2031, 2227, 2399,
1221
Хетерохрония - № 1384,
1761, 2114

С вметка
/8+9/ - № 1761

Видоизменено
повторение - № 1384,
1761,
Производен контраст
- № 2114

СТРУКТУРА

Частично мащабно равновесие
/3+2+2/+/3+2+2/ - № 934
/2+2/+/2+2+2+2/ - № 1741
Квадратна структура
/2+2/+/2+2/ - № 13, 1221, 2043, 2426,
1984
/4+4/+/4+4/ - № 793, 1765, 1853, 1901,
1975
/4+4://+//:4+4:// - № 2397
Правилна неквадратност
/2+2+2/+/2+2+2/ - № 2227
/3+3/+/3+3/ - № 199, 835, 847, 919,
933, 1149, 1411, 1413, 1712, 1718,
1832, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876,
1877, 1878, 2192, 1900, 1980, 2007,
2031, 2106, 2400, 2423, 2428, 2508
/2+2/+//:2+2:// - № 1983
/3+3://+//:3+3:// - № 2399
Частично мащабно равновесие
/2+2/+/2+2+2/ - № 1384
Квадратна структура /2+2/+/2+2/ № 1761
Правилна неквадратност
/3+3/+/3+3/ - № 2114

ДВУРЕДНА СТИХОМЕЛОДИЧНА СТРОФА
ВИД НА СТИХА

Хетерометричен стих
/7+8/ - № 1094, 1095,
/8+9/ - № 1770
/7+8+9/ - № 1025, 2284
/11+12+13/ - № 1745,
/10+11/ - № 2035, 2251,
/7+8+9+10/ - № 2273, 2676
С вметка /7+8+5/ - № 2309
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Осмосричник /5+3/ - 144, 253, 1471,
с рефрен /5+3+5+3/- № 7

Шестосричник /6+6/ - № 1843
С рефрен /6+6/ - № 196
Със запев и рефрен - /1+6+6/ - № 198
Седмосричник - /2+2+3/ - № 1978
Осмосричник /4+4/ - № 2111
С вметка /4+3+4/ - № 1714
с рефрен /4+4+4+4/ - № 1513, 1903,
2441

МЕТРОРИТМИЧЕН
СТРОЕЖ

ФОРМООБРАЗУВАЩ
ПРИНЦИП

РАЗМЕР 2/4
Частична изохрония
Производен контраст
/Хетерохрония първа - № 1025, 1745, 1770,
степен/ - № 1770, 2035, 2251, 2273, 2284, 2309,
2676
Хетерохрония- №
1025, 1095, 1745, 2251, Видоизменено
2273, 2284, 2309, 2676, повторение - № 1094,
1094
1095, 2035
РАЗМЕР 3/4, 3/8
Хетерохрония - № 7,
Производен контраст
- № 7, 144, 253, 1471,
144, 253, 1471
РАЗМЕР 5/8, 5/16
Частична изохрония
Производен контраст
/Хетерохрония първа - № 196, 198, 1843,
степен/ - № 196
Хетерохрония - № 198,
1843
Хетерохрония - №
Производен контраст
1978
- № 1978
Частична изохрония - Видоизменено
№ 1513, 1903, 2441
повторение - № 1513,
1714
Хетерохрония - №
1714, 2111
Производен контраст
- № 1903, 2441, 2111

СТРУКТУРА

Квадратна структура /2+2/+/2+2/ № 1025, 1094, 1095
/2+2://+//:2+2:// - № 1770, 2251, 2273,
2284,
Правилна неквадратност
/3+3/+/3+3/ - № 1745, 2035, 2676,
Мащабно неравновесие - № 1471,
2309
Квадратна структура /2+2/+/2+2/ № 7, 144, 253
Мащабно неравновесие - № 1471
Частично мащабно равновесие
/2+1/+/2+1/ - № 196, 198
Квадратна структура /2+2/+/2+2/ № 1843
Квадратна структура /2+2/+/2+2/ № 1978
Квадратна структура /2+2/+/2+2/ № 1513, 1714, 1903, 2441, 2111

ДВУРЕДНА СТИХОМЕЛОДИЧНА СТРОФА
ВИД НА СТИХА

МЕТРОРИТМИЧЕН
СТРОЕЖ

ФОРМООБРАЗУВАЩ
ПРИНЦИП

СТРУКТУРА

РАЗМЕР 5/8, 5/16
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Осмосричник /5+3/ - № 15, 126, 833,
1340, 1474, 1534, 1908, 1986, 2258,
2368, 2414, 2437, 2489, 2677, 328

Частична изохрония
/Хетерохрония първа
степен/ - № 15
Хетерохрония - № 126,
833, 939, 1534, 1986,
2368, 1251, 1407, 1474,
1725, 2116, 2183, 2258,
2414, 2437, 2489, 2677,
1340, 1908, 328

Производен контраст № 14, 126, 833, 939,
1251, 1340, 1474, 1908,
1986, 2258, 2414, 2437,
С вметка /5+3+2/ - № 2116, 2183
2489, 2677, 328
С рефрен /5+3+5+3/ - № 939, 1251,
Видоизменено
1407, 1725
повторение - № 1534,
1725, 2116, 2183, 2368
Буквално повторение № 1407
Дванадесетосричник /6+6/ - № 1842,
Хетерохрония - №
Видоизменено
2260
1842, 2260
повторение - № 1842
Производен контраст № 2260
РАЗМЕР 7/16 /тривременна група в трети дял/

Частично мащабно равновесие
/3+2/+/3+2/ - № 126, 1340, 1534,
1986, 2368, 328
/2+3/+/2+3/ - № 833, 939, 2116, 2183
Квадратна структура /2+2/+/2+2/ № 14, 1407, 1725, 1908, 2414, 2437,
2489, 2677
/2+2://+//:2+2:// - № 2258
Мащабно неравновесие - № 1251,
1474
Частично мащабно равновесие
/2+2+3+2/+/2+2+3+2/ - № 1842
Квадратна структура /4+4/+/4+4/ № 2260

Шестосричник - № 1222, 2205, 2495

Хетерохрония - №
1222, 2205, 2495

Седмосричник
С вметка /2+2+3+5/ - № 796
С рефрен /2+2+3+5+6/ - № 2272

Хетерохрония - № 796, Производен контраст № 2272, 796
2272

Частично мащабно равновесие
/2+1/+/2+1/ - № 1222
Правилна неквадратност
/1+1+1/+/1+1+1/ - 2205, 2495
Правилна неквадратност /2+2+2/ № 796
/1+1/+/2+2/, /2+2+2/ - № 2272

Видоизменено
повторение - № 1222,
2205, 2495

ДВУРЕДНА СТИХОМЕЛОДИЧНА СТРОФА
ВИД НА СТИХА

Осмосричник /4+4/ - № 177,
1701, 339

Осмосричник /5+3/ - № 765, 821,
937, 1109, 1327, 1659, 1773, 2083,
2201, 2203, 2431, 2450
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С вметка
/5+3+1/ - № 1759,
/5+3+2/ - № 1785,
С рефрен /5+3+5+3/ - № 2167

Десетосричник /5+5/ - № 2336,
2479
Дванадесетосричник /6+6/ - №
1780
Комбиниран стих
/5+5+6+5/ - № 1726
/6+5+3/ - № 1805

МЕТРОРИТМИЧЕН
СТРОЕЖ

ФОРМООБРАЗУВАЩ
ПРИНЦИП

СТРУКТУРА

РАЗМЕР 7/16 /тривременна група в трети дял/
Квадратна структура /2+2/+/2+2/ - №
Хетерохрония № 177, Видоизменено
1701, 339
повторение - № 177
177
/2+2://+//:2+2:// - № 1701
Производен контраст - Частично мащабно равновесие
№ 1701, 339
/1+2/+/1+2/ - № 339
Хетерохрония № 765,
937, 1109, 1327, 1759,
2167, 2450, 2479, 1659,
2083, 2201, 2431, 821,
1773, 2203, 1785

Видоизменено
повторение - № 937,
1659, 1773, 1785, 2083,
2167, 2450,
Производен контраст № 765, 821, 1109, 1327,
1759, 2201, 2203, 2431,
2479,

Частично мащабно равновесие
/2+1/+/2+1/ - № 765, 1659, 1109, 2167,
2450
Квадратна структура /2+2/+/2+2/ - №
937, 1773, 1785, 2203, 2479,
//:2+2/+/2+2:// - № 2083
Правилна неквадратност
/1+1+1/+/1+1+1/ - № 1327, 1759, 2431
/2+2/+//:2+2:// - № 2201
Мащабно неравновесие - № 821

Хетерохрония - №
2336
Хетерохрония - №
1780
Хетерохрония - №
1726, 1805

Видоизменено
повторение - № 2336
Видоизменено
повторение - № 1780
Видоизменено
повторение - № 1726
Производен контраст № 1805

Квадратна структура /2+2/+/2+2/ - №
2336
Правилна неквадратност /3+3/+/3+3/ № 1780
Квадратна структура /2+2/+/2+2/ - №
1726
/2+2/+/2+2/+/2+2/+/2+2/ № 1805

ДВУРЕДНА СТИХОМЕЛОДИЧНА СТРОФА
ВИД НА СТИХА

Десетосричник /5+5/ - № 1524
Дванадесетосричник /6+6/
С вметка /6+2+6/ - № 931
Осмосричник /5+3/
Със запев и рефрен /1+5+3+5+3/
- № 1055
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Седмосричник - № 2670
Осмосричник /4+4/ - № 49, 1294,
1335, 1548, 1550, 2403, 2404, 2405,
2687
С вметка /4+2+4/ - № 1927
/4+4+4/ - № 1293
С рефрен /4+4+5+3/ - № 759
Осмосричник /5+3/ - № 30, 124,
1084, 1448, 1837, 2376
С рефрен /5+3+5+3/ - № 209, 219,
221, 271, 916, 1379, 1568, 1587,
1591, 1862

МЕТРОРИТМИЧЕН
СТРОЕЖ

ФОРМООБРАЗУВАЩ
ПРИНЦИП

СТРУКТУРА

РАЗМЕР 7/16 /тривременна група в първи дял/
Хетерохрония - №
Производен контраст - №
Квадратна структура /2+2/+/2+2/ 1524
1524
№ 1524
Хетерохрония - №
Производен контраст - №
Квадратна структура /2+2/+/2+2/ 931
931
№ 931
РАЗМЕР 8/16 /3+2+3/
Хетерохрония - №
Производен контраст - №
Частично мащабно равновесие
/1+1/+/1+1+1/ - № 1055
1055
1055
РАЗМЕР 9/16
Частична изохрония Производен контраст - №
/Хетерохрония първа 2670
степен/ - № 2670
Частична изохрония Производен контраст - №
/Хетерохрония първа 49, 1294, 1335, 1548, 1550,
степен/ - № 49, 1294,
2405, 2687, 1293, 759
1335, 1548, 1550, 2403, Видоизменено повторение
2404, 2405, 2687, 1293, - № 2403, 2404
759
Частична изохрония Производен контраст - №
- № 30, 124, 209, 219, 30, 209, 221, 1084, 1379,
221, 271, 916, 1084,
2376
1379, 1448, 1568, 1587, Видоизменено повторение
1591, 1837, 1862, 2376 - № 124, 219, 271, 916, 1448,
Хетерохрония - №
1568, 1587, 1591, 1837, 1862,
1927
1927

/1+1/ Квадратна структура /1+1/+/1+1/ № 49, 1294, 1335, 1548, 1550, 2403,
2404, 2405, 2687, 759
Частично мащабно равновесие
/1+1/+/1/+/1+1/ - № 1293
Квадратна структура /1+1/+/1+1/ № 30, 49, 124, 209, 219, 221, 271, 916,
1084, 1379, 1448, 1568, 1587, 1591,
1837, 1862, 1927, 2376

ДВУРЕДНА СТИХОМЕЛОДИЧНА СТРОФА
ВИД НА СТИХА

Осмосричник /5+3/ - № 1385

Осмосричник /5+3/
С рефрен /5+3+5+3/ - № 1380
Дванадесетосричник /6+6/ - №
2421

173

Осмосричник /5+3/ - № 1855
Дванадесетосричник /6+6/ - №
2686
Седмосричник /2+2+3/ - № 1881
Осмосричник /5+3/ - № 127,
1116, 1178, 1449, 1478, 2254
С рефрен /5+3+5+3/ - № 220, 957,
1569, 1590, 1614, 1633

МЕТРОРИТМИЧЕН
СТРОЕЖ

ФОРМООБРАЗУВАЩ
ПРИНЦИП

СТРУКТУРА

РАЗМЕР 11/16
Производен контраст - №
Квадратна структура /1+1/+/1+1/ 1385
№ 1385
РАЗМЕР 12/16
Хетерохрония - №
Производен контраст - №
Квадратна структура /1+1/+/1+1/ 1380
1380
№ 1380
РАЗМЕР 13/16
Частична изохрония Видоизменено повторение - Квадратна структура /1+1/+/1+1/ - № 2421
№ 2421
№ 2421
РАЗМЕР 14/16
Хетерохрония - №
Производен контраст - №
Квадратна структура /1+1/+/1+1/ 1855
1855
№ 1855
Частична изохрония Видоизменено повторение - Квадратна структура /1+1/+/1+1/ - № 2686
№ 2686
№ 2686
КОМБИНИРАНА МЕТРИЧНА ГРУПА - 3/4+2/4
Частична изохрония Видоизменено повторение - Частично мащабно равновесие
- № 1881
№ 1881
/2+1+1/+/2+1+1/ - № 1881
Изохрония - № 127,
Видоизменено повторение - Частично мащабно равновесие
1178, 1633
№ 957, 1478, 1590, 1614,
/2+1/+/2+1/ - № 1116
Частична изохрония 2254
/1+2/+/1+2/ - № 2254,
- № 957, 1116, 1569,
Производен контраст - №
/3+2/+/3+2/ - № 1569
Хетерохрония - №
127, 220, 911, 1116, 1178,
/1+3/+/1+3/ - № 1478
220, 1449, 1478, 1590, 1449, 1569, 1633
/2+5/+/2+5/ - № 1614
1614, 2254
3/4+2/4+3/4 - № 127, 220, 1178, 1633
8/16+5/16+8/16+5/16 - № 1427
2 /3/4/ + 2 /2/4/ - № 1590, 1449, 957
Хетерохрония - №
1385

ДВУРЕДНА СТИХОМЕЛОДИЧНА СТРОФА
ВИД НА СТИХА

Осмосричник /4+4/ - № 799, 2500
Дванадесетосричник /6+6/ - №
911

Осмосричник /5+3/
С рефрен /5+3+5+3/ - № 1573
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Осмосричник /5+3/ - № 2165,
2168
С рефрен /5+3+5+3/ - № 1332

Осмосричник /5+3/ - № 1544
С рефрен /5+3+5+3/ - № 1536

Осмосричник /5+3/
С рефрен /5+3+5+3/ - № 766, 2326

Осмосричник /5+3/
С рефрен /5+3+5+3/ - № 1427
Осмосричник /5+3/ - № 1537

Осмосричник /5+3/ - № 761
С рефрен /5+3+5+3/ - № 883
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Осмосричник /5+3/ - № 1337

Осмосричник /5+3/ - № 125, 1099
С рефрен /5+3+5+3/ - № 1613

Осмосричник /5+3/
С рефрен /5+3+5+3/ - № 1636
Осмосричник /4+4/
С рефрен /4+4+6+5/ - № 2533
Хетерометричен стих - № 2080

МЕТРОРИТМИЧЕН
СТРОЕЖ

ФОРМООБРАЗУВАЩ
ПРИНЦИП

СТРУКТУРА

КОМБИНИРАНА МЕТРИЧНА ГРУПА - 3/4+2/4
Хетерохрония - №
Производен контраст - №
Частично мащабно равновесие
/1+2/+/1+2/ - № 799
799, 2500
799, 2500
/1+3/+/1+3/ - № 2500
Частична изохрония Производен контраст - №
Мащабно неравновесие - № 911
/Хетерохрония първа 911
степен/ - № 911
КОМБИНИРАНА МЕТРИЧНА ГРУПА – 2/4+5/8
Хетерохрония - №
Видоизменено повторение - Частично мащабно равновесие
1573
№ 1573
/2+1+2/+/2+1+2/ - № 1573
КОМБИНИРАНА МЕТРИЧНА ГРУПА – 2/4+7/8
Частична изохрония Производен контраст - №
Частично мащабно равновесие
- № 1332, 2168
/3+2/+/3+2/ - № 1332, 2168
1332, 2165, 2168,
/2+1+1/+/2+1+1/ - № 2165
Хетерохрония - №
2165
КОМБИНИРАНА МЕТРИЧНА ГРУПА – 2/4+9/16
Частична изохрония Видоизменено повторение - Частично мащабно равновесие
- № 1544
№ 1536
/2+1/+/2+1/ - № 1544
Хетерохрония - №
Производен контраст - №
2/4+9/8+2/4+9/8 - № 1536
1536
1544
КОМБИНИРАНА МЕТРИЧНА ГРУПА –7/16+5/16
Частична изохрония Видоизменено повторение - Частично мащабно равновесие
/2+1/+/2+1/ - № 766
/Хетерохрония първа № 766, 2326
степен/ - № 766
Мащабно неравновесие - № 2326
Хетерохрония - №
2326

КОМБИНИРАНА МЕТРИЧНА ГРУПА – 8/16+5/16
Хетерохрония - №
Видоизменено повторение - Квадратна структура /2+2/+/2+2/ 1427
№ 1427
№ 1427
КОМБИНИРАНА МЕТРИЧНА ГРУПА – 4/16+7/16
Частична изохрония Производен контраст - №
Частично мащабно равновесие
/3+2/+/3+2/ - № 1537
/Хетерохрония първа 1537
степен/ - № 1537
КОМБИНИРАНА МЕТРИЧНА ГРУПА – 9/16+4/16
Частична изохрония Видоизменено повторение - Частично мащабно равновесие
/2+1/+/2+1/ - № 761, 883
/Хетерохрония първа № 761, 883
степен/ - № 761, 883
КОМБИНИРАНА МЕТРИЧНА ГРУПА – 9/8+7/8
Хетерохрония - №
Видоизменено повторение - Частично мащабно равновесие
1337
№ 1337
9/8+7/8 - № 1337
ХЕТЕРОМЕТРИЧНА РЕДИЦА - 3/4+2/4
Мащабно неравновесие - № 125,
Частична изохрония Производен контраст - №
№ 125, 1613
125, 1099, 1613
1099, 1613
Хетерохрония - №
1099
ХЕТЕРОМЕТРИЧНА РЕДИЦА - 8/16+5/16
Хетерохрония - №
Производен контраст - №
Мащабно неравновесие - № 1636
1636
1636
ХЕТЕРОМЕТРИЧНА РЕДИЦА - 11/16+5/16
Хетерохрония - №
Производен контраст - №
Мащабно неравновесие - № 2533
2533
2533
Хетерохрония - №
Производен контраст - №
Мащабно неравновесие - № 2080
2080
2080

ТРИРЕДНА СТИХОМЕЛОДИЧНА СТРОФА
ВИД НА СТИХА

МЕТРОРИТМИЧЕН
СТРОЕЖ

Шестосричник - № 1902, 2009

Седмосричник /2+2+3/ - № 779, 1952,
2144, 2305, 2310
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Осмосричник /5+3/, /3+5/ - № 4, 29,
46, 181, 828, 832, 834, 866, 867, 946,
995, 1082, 1087, 1115, 1120, 1122, 1145,
1169, 1213, 1214, 1215, 1320, 1381,
1476, 1486, 1529, 1542, 1545, 1598,
1694, 1709, 1786, 1817, 1846, 1847,
1885, 1934, 1938, 1994, 2020, 2051,
2184, 2243, 2248, 2295, 2313, 2445,
2459, 2464, 2674, 365, 375, 376, 377,
380
Със запев /рефрен/ - /6+5+3/ - № 1967,
1968
С вметка /5+3+2/ - № 1699

ФОРМООБРАЗУВАЩ
ПРИНЦИП

РАЗМЕР 2/4
Частична изохрония - абб1 - № 1902, 2009
№ 2009
Хетерохрония - №
1902
Частична изохрония - абб1 - № 779, 1952,
№ 2144, 2305, 2310
2305, 2310
Хетерохрония - № 779, aa1б - № 2144
1952
Частична изохрония - абб1 - № 4, 181, 828,
№ 4, 29, 181, 832, 946, 832, 834, 866, 867, 995,
1082, 1087, 1116, 1120, 1087, 1115, 1120, 1122,
1122, 1145, 1169, 1320, 1169, 1213, 1214, 1215,
1381, 1476, 1486, 1542, 1320, 1381, 1486, 1529,
1545, 1694, 1994, 1997, 1545, 1694, 1699, 1709,
2051, 2248, 2459, 2464, 1786, 1817, 1846, 1847,
375, 376, 380
1885, 1934, 1938, 1967,
Хетерохрония - № 46, 1968, 1994, 2009, 2020,
828, 866, 867, 995,
2051, 2248, 2313, 2445,
1115, 1213, 1214, 1215, 2459, 2464, 2674, 365,
1598, 1699, 1709, 1786, 380, 375, 376, 377, 946,
1817, 1846, 1934, 1938, 1476
1967, 1968, 2020, 2184, аа1а2 - № 29, 46, 1145,
2243, 2295, 2313, 2445, 1542, 1598, 2184
834, 1529, 1847, 1885,
aбa1 - № 2243, 2295
2674, 365, 377

СТРУКТУРА

Частично мащабно равновесие
/2+1/+/2+1/+/2+1/ - № 2009
Правилна неквадратност
/2+2/+/2+2/+/2+2/ - № 1902
Правилна неквадратност
/2+2/+/2+2/+/2+2/ - № 779, 1952,
2144, 2305, 2310
Частично мащабно равновесие
/2+3/+/2+3/+/2+3/ - № 4, 46, 832, 834,
946, 1087, 1120, 1122, 1486, 1542,
1699, 1846, 1847, 375, 380
/3+2/+/3+2/+/3+2/ - № 29, 1082, 1145,
1169, 1320, 1381, 1476, 1545, 1598,
1694, 2051, 2248, 2264, 376
/2+2/+/2+2+2/+/2+2+2/ - № 995
/2+1/+/2+1/+/2+1/ - 2009, 2459, 365
Правилна неквадратност
/2+2/+/2+2/+/2+2/ - № 828, 1115,
1529, 1709, 1817, 1885, 1967, 1968,
1994, 2184, 2243, 2295, 2313, 2445,
2674, 377
Мащабно неравновесие - № 866,
867, 1213, 1214, 1215, 1786, 1934,
1938, 2020

ТРИРЕДНА СТИХОМЕЛОДИЧНА СТРОФА
ВИД НА СТИХА

Осмосричник /4+4/ - № 1926, 1962,
1997, 2469, 1756
С вметка
/4+2+4/ - № 798, 800, 2069, 2524
/4+4+4/ - № 245, 1867
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Десетосричник /5+5/– № 258, 1090,
1091, 1947, 1948, 2060, 2396, 2416,
2526
С вметка /5+2+5/ - № 259
С рефрен /5+5+6+5+6+5/ - № 733
Дванадесетосричник
/6+6/ - № 1151, 2427
Комбиниран стих –
/8+6+6/ - № 2034
/7+8/ - № 2306
С вметка /5+2+5/,/6+2+6/ - № 2398

МЕТРОРИТМИЧЕН
СТРОЕЖ

ФОРМООБРАЗУВАЩ
ПРИНЦИП

РАЗМЕР 2/4
Изохрония - № 1926,
абб1 - № 1756, 1917,
1962
1926, 1962, 2469, 798,
Частична изохрония - 800, 2069, 245, 1867,
№ 1756 , 1917, 1997,
2524
2469, 798, 800, 2069,
245, 1867,
Хетерохрония - №
2524
Частична изохрония
абб1 - № 258, 259, 733,
/Хетерохрония първа 1090, 1091, 2396, 1947,
степен/ - № 258, 1091, 1948, 2060, 2416, 2526
1947, 2060, 2396, 2526
Хетерохрония - № 259,
733, 1090, 1948, 2416
Изохрония - № 2427
Частична изохрония
/Хетерохрония първа
степен/ - № 1151
Изохрония - № 2306
Частична изохрония
/Хетерохрония първа
степен/ - № 2034, 2398

абб1 - № 1151, 2427

абб1 - № 2034, 2306
aбв - № 2398

СТРУКТУРА

Правилна неквадратност
/2+2/+/2+2/+/2+2/ - №
1756, 1926, 1962, 1997, 798, 800,
2069, 245, 1867
Частично мащабно равновесие
/2+3/+/2+3/+/2+3/ - № 2524
/1+2/+/1+2/+/1+2/ - № 2469
Правилна неквадратност
/3+3/+/3+3/+/3+3/ - № 258, 259, 733,
2060
/2+2/+/2+2/+/2+2/ - № 1091, 1947,
1948, 2396, 2526,
Частично мащабно равновесие
/2+3/+/2+3/+/2+3/ - № 1090, 2416
Правилна неквадратност
/2+2/+/2+2/+/2+2/ - № 1151
/3+3/+/3+3/+/3+3/ - №
2427/четириредна/
Правилна неквадратност
/2+2/+/2+2/+/2+2/ - № 2034, 2306,
2398

ТРИРЕДНА СТИХОМЕЛОДИЧНА СТРОФА
ВИД НА СТИХА

МЕТРОРИТМИЧЕН
СТРОЕЖ

ФОРМООБРАЗУВАЩ
ПРИНЦИП

СТРУКТУРА

РАЗМЕР 2/4

178

Хетерометричен стих
/7+8/ - № 2143
/7+8+9/ - № 2308
/6+7+8/ - № 1890
/8+9+10/ - № 1904, 2105

Частична изохрония
абб1 - № 1890, 1904,
/Хетерохрония първа 2105, 2143, 2308
степен/ - № 2105
Хетерохрония - №
1904, 2143, 2308, 1890
РАЗМЕР 5/16

Правилна неквадратност
/2+2/+/2+2/+/2+2/ - № 1890, 1904,
2105, 2143, 2308

Шестосричник
С вметка /6+2/ - № 2042
/6+3/ - № 2678
Седмосричник /2+2+3/ - № 2139

Хетерохрония - №
2042, 2678

абб1 - № 2042,
aбв - № 2678

Правилна неквадратност
/2+2/+/2+2/+/2+2/ - № 2042, 2678

Хетерохрония - №
2139
Хетерохрония - №
1645, 1942

абб1 - № 2139

Правилна неквадратност
/2+2/+/2+2/+/2+2/ - № 2139
Правилна неквадратност
/2+2/+/2+2/+/2+2/ - № 1645, 1942

Осмосричник /5+3/
Със запев /рефрен /6+5+3/ -№ 1645,
1942
Комбиниран стих /5+5/+/6+6/ - №
1306
Хетерометричен стих /6+7+8+10/ - №
2052, 2448
Осмосричник /5+3/ - № 1483, 1740,
2202

абв - № 1645
абб1 - № 1942

Хетерохрония - №
абб1 - № 1306
1306
Хетерохрония - №
абб1 - № 2052, 2448
2052 , 2448
РАЗМЕР 7/16
Хетерохрония - №
абб1 - № 1740, 2202
aбв - № 1483
1740, 1483, 2202

Правилна неквадратност
/2+2/+/2+2/+/2+2/ - № 1306
Правилна неквадратност
/2+2/+/2+2/+/2+2/ - № 2052, 2448
Правилна неквадратност
/2+2/+/2+2/+/2+2/ - № 1483, 2202
Частично мащабно равновесие
/2+1/+/2+1/+/2+1/ -№ 1740

ТРИРЕДНА СТИХОМЕЛОДИЧНА СТРОФА
ВИД НА СТИХА

МЕТРОРИТМИЧЕН
СТРОЕЖ

ФОРМООБРАЗУВАЩ
ПРИНЦИП

СТРУКТУРА

РАЗМЕР 9/16
Хетерохрония - № 225, абб1 - № 225
1731

Осмосричник /4+4/
С вметка /4+2+4/ - № 225

Правилна неквадратност
/1+1/+/1+1/+/1+1/ - № 225

КОМБИНИРАНА МЕТРИЧНА ГРУПА – 11/16+5/16
Комбиниран стих /10+6/ - № 1932

Хетерохрония - №
1932

абб1 - № 1932

Мащабно неравновесие - № 1932

ЧЕТИРИРЕДНА СТИХОМЕЛОДИЧНА СТРОФА
ВИД НА СТИХА

179

МЕТРОРИТМИЧЕН
СТРОЕЖ

ФОРМООБРАЗУВАЩ
ПРИНЦИП

СТРУКТУРА

РАЗМЕР 2/4
Шестосричник - № 14, 1852, 2014,
2231, 1405

аа1бб1 - № 14, 1852,
Частична изохрония
/Хетерохрония първа 2014, 2231
степен/ - № 1852, 2231, абаб1 - № 1405
1405
Хетерохрония - № 14,
2014

Частично мащабно равновесие
/1+2/+/1+2/+/1+2/+/1+2/ - № 1405
Квадратна структура
/2+2/+/2+2/+/2+2/+/2+2/ - № 1852, 2231
Мащабно неравновесие - № 2014, 14
Комбинация - №
/2+1/+/2+2/+/2+1/+/2+2/

Седмосричник /2+2+3/ - № 780, 782,
1822

Частична изохрония
/Хетерохрония първа
степен/ - № 780, 782,
1822

Квадратна структура
/2+2/+/2+2/+/2+2/+/2+2/ - № 780, 782
//:2+2://+/2+2/+/2+2/ - № 1822

абаб1 - № 780, 782
а:||бб1- № 1822

ЧЕТИРИРЕДНА СТИХОМЕЛОДИЧНА СТРОФА
ВИД НА СТИХА

МЕТРОРИТМИЧЕН
СТРОЕЖ

180

Осмосричник /4+4/ - № 1556,
1917, 1920, 1925, 2155, 2468, 164,
1555, 1914
С вметка
/4+4+2/ - № 1813
/4+2+4/ - № 1715
С рефрен
/4+4+6/ - № 246
/4+4+6+5/ - № 2470
С вметка и рефрен
/4+2+4+4+2+4+7+7/ - № 2392
Осмосричник /5+3/ -№ 279, 854,
947, 1121, 1265, 1707, 1848, 1880,
1972, 2017, 2062, 2086, 2088, 2171,
2247, 2275, 2422, 2478, 1160, 1819,
2064, 2207, 171, 1551, 272, 378,
2021, 2234, 2232
С вметка
/5+3+2/ - № 172, 1024, 1572
С рефрен
/5+3+5+3+4+3+4+3/ - № 1964
/5+3+5+3+8+6+8+5/ - № 2012
/5+3+9/ - № 2480, 2482

ФОРМООБРАЗУВАЩ
ПРИНЦИП

СТРУКТУРА

РАЗМЕР 2/4
Изохрония - № 2155,
аа1бб1 - № 1813, 2468
2468
aбвв1 - № 246, 2392
Частична изохрония
абаб1 - № 1555, 1920,
/Хетерохрония първа
1925, 2155,
степен/ - № 164, 1914,
aбa1б1 - № 1556
1917, 2470
абвб1 - № 1914
Хетерохрония - № 246, а:||бб1- № 1082, 2470,
1555, 1556, 1920, 1925, 1917
2392, 1715, 1813
а:||бв - № 1715
Производен контраст № 164
аа1бб1 - № 279, 1121, 1265,
Частична изохрония
/Хетерохрония първа 1848, 2062, 2086, 2088, 2171,
2478, 172, 1024, 1572, 1964,
степен/ - № 279, 947,
2232
1121, 1551, 272, 171
абаб1 - № 854, 947, 1880,
Хетерохрония
1972, 2017, 2021, 2480, 2482
№ - 854, 1265, 1707,
aбa1б1 - № 378
1848, 1880, 1972, 2017,
абвб1 - № 1707
2021, 2062, 2086, 2088, aбвв1 - № 2247, 2422
2171, 2247, 2275, 2422, аа1аа2 - № 2275
2478, 1160, 1819, 2064, аа1бв - № 2012
2207, 2234, 378, 1024,
а:||бб1- № 1160, 1819, 2207,
1572, 1964, 2232, 2012, 171, 1551, 272, 2234
172, 2480, 2842
Производен контраст - №
2064

Квадратна структура
/2+2/+/2+2/+/2+2/+/2+2/ - № 164, 1555,
1556, 1813, 1914, 1920, 2155, 2392,
2470, 1917
/2+2/+/2+2://+/2+2/+/2+2:// - № 2468
Частично мащабно равновесие
//:3+2://+/3+2/+/3+2/ - № 1715
/1+2/+/1+2/+/1+2/+/1+2/ - № 1925
Мащабно неравновесие - № 246
Квадратна структура
/2+2/+/2+2/+/2+2/+/2+2/ - № 854, 1880,
2017, 2021, 2062, 2275, 2422, 1024,
1964, 378, 2480, 2482, 1160, 1819, 2064,
2207
Частично мащабно равновесие
/2+3/+/2+3/+/2+3/+/2+3/ - № 279, 947,
1848, 172, 171, 1551, 2234
/3+2/+/3+2/+/3+2+/+/3+2/ - № 1121,
272
/2+1/+/2+1/+/2+1/+/2+1/ - № 2086, 2088
Мащабно неравновесие - № 1265,
1572, 2012
Комбинация /2+1/+/2+2/+/2+1/+/2+2/ № 1707, 1972, 2171, 2247, 2478, 2232

ЧЕТИРИРЕДНА СТИХОМЕЛОДИЧНА СТРОФА
ВИД НА СТИХА

МЕТРОРИТМИЧЕН
СТРОЕЖ

ФОРМООБРАЗУВАЩ
ПРИНЦИП

СТРУКТУРА

РАЗМЕР 2/4

Дванадесетосричник /5+7, 7+5/ - №
1976
Комбиниран стих
/8+10/ - № 2041
Хетерометричен стих
/8+7/ - № 1339
/6+7+8+9/ - № 1435
/8+9+10+11/ - № 1913
/7+8+10/ - № 2104

Хетерохрония - № 1976

а:||бб1- № 1976

Хетерохрония - № 2041

а:||бб1- № 2041

Частична изохрония
/Хетерохрония първа
степен/ - № 1435
Хетерохрония - № 1339,
1913, 2104

aba1b1 - № 1339
aa1b1 - № 1913
абаб1/аа1 - № 1435
aбвв1 - № 2104

Осмосричник /5+3/ - № 2483

Хетерохрония - № 2483

Шестосричник - № 1936

Хетерохрония - № 1936

Осмосричник /5+3/ - № 276, 1159,
1882, 1887, 2025, 2449, 2458, 178,
853, 1302, 2451

Хетерохрония - № 1159,
2449, 2458, 276, 178, 853,
1302, 2451, 1882, 1887,
2025, 1992

Квадратна структура //:2+2://+/2+2/+/2+2/ № 1976
Мащабно неравновесие - № 2041
Частично мащабно равновесие
/2+1/+/2+1/+/2+1/+/2+1/ - № 1435
Квадратна структура
/2+2/+/2+2/+/2+2/+/2+2/ - № 1339, 1913
Мащабно неравновесие - № 2104

РАЗМЕР 3/8

aбвв1 - № 2483
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Мащабно неравновесие - комбинация
/2+1/+/2+2/+/2+1/+/2+2/ - № 2483

РАЗМЕР 5/16

аба1б1 - № 1936

Квадратна структура
/2+2/+/2+2/+/2+2/+/2+2/ - № 1936

РАЗМЕР 7/16

С нарушение на основния стих - №
1992

а:||бб1- № 1992, 178,
853, 1302, 2451
абаб1 - № 1159, 1882,
1887, 276
аа1бб1 - № 2025, 2449
aб:|||:вб1:|| - № 2458

Частично мащабно равновесие
/2+1/+/2+1/+/2+1/+/2+1/ - № 2449, 1159, 1882,
853, 1992
//:2+1/+/2+1://+//:2+1/+/2+1:// - № 2458
Квадратна структура
/2+2/+/2+2/+/2+2/+/2+2/ - № 276
Правилна неквадратност //:1+1+1://+/1+1+1/+/1+1+1/ - № 1302
Мащабно неравновесие -№ 1887, 2451, 178
Комбинация /2+1/+/2+2/+/2+1/+/2+2/ - №
2025

ЧЕТИРИРЕДНА СТИХОМЕЛОДИЧНА СТРОФА
ВИД НА СТИХА

МЕТРОРИТМИЧЕН
СТРОЕЖ

ФОРМООБРАЗУВАЩ
ПРИНЦИП

СТРУКТУРА

РАЗМЕР 2/4
Десетосричник /5+5/ - № 2490
Комбиниран стих /4+4+6/ - №
2502

Хетерохрония - №
2490
Хетерохрония - №
2502

aa1||:б:|| - № 2490
aa1aб - № 2502

Квадратна структура
/2+2/+/2+2/+//:2+2:// - № 2490
Квадратна структура
/1+1/+/1+1/+/1+1/+/1+1/ - № 2502

РАЗМЕР 9/16

182

Осмосричник /4+4/ - № 1112,
2402, 2406
С вметка /4+2+4/ - № 1731
С рефрен /8+9+6/ - № 2123

Частична изохрония № 1112, 2402, 2406
Хетерохрония - №
1731, 2123

а:||бб1- № 1731
aбвв1 - № 2402
aб:||вв1:|| - № 2123, 1112
aa1:||бб1:|| - № 2406

Десетосричник /5+5/ - № 1705

Хетерохрония - №
1705
Хетерохрония - №
1806

аа1бб1 - № 1705

Дванадесетосричник /6+6/ - №
1806

аа1бб1 - № 1806,

Квадратна структура
/1+1/+/1+1/+/1+1/+/1+1/ - № 2402,
2406, 1731
//1+1/+/1+1://+//:1+1/+/1+1:// - № 2123,
1112
Квадратна структура
/1+1/+/1+1/+/1+1/+/1+1/ - № 1705
Квадратна структура
/1+1/+/1+1/+/1+1/+/1+1/ - № 1806

РАЗМЕР 11/16
Осмосричник /4+4/ - № 2488

Хетерохрония - №
2488

Осмосричник /5+3/ - № 1789

Хетерохрония - №
1789

Осмосричник /5+3/ - № 2457

Производен контраст № 2488
РАЗМЕР 12/16
а:||бб1- № 1789

РАЗМЕР 13/16
а:||бб1- № 2457
Хетерохрония - №
2457

Квадратна структура
/1+1/+/1+1/+/1+1/+/1+1/ - № 2488
Квадратна структура
//:1+1://+/1+1/+/1+1/ - № 1789
Квадратна структура
//:1+1://+/1+1/+/1+1/ - № 2457

ЧЕТИРИРЕДНА СТИХОМЕЛОДИЧНА СТРОФА
ВИД НА СТИХА

Дванадесетосричник /6+6/ - №
1395, 2407, 2408
С нарушение на основния стих
/5+7/+/6+6/ - № 2467
Комбиниран стих - /4+4/+/5+5/ № 2675
Хетерометричен стих /8+9/ - №
1771

183
Осмосричник /5+3/ - № 1344

Дванадесетосричник с вметка /6+6/+/6+2+6/ - № 2049

МЕТРОРИТМИЧЕН
СТРОЕЖ

ФОРМООБРАЗУВАЩ
ПРИНЦИП

СТРУКТУРА

РАЗМЕР 13/16
Частична изохрония - a:||бб1- № 1395, 2467,
Квадратна структура
№ 1395, 2407, 2408
2407, 2408
//:1+1://+/1+1/+/1+1/ - № 1395, 2467,
Хетерохрония - №
2407, 2408
2467
Хетерохрония - №
a:||бб1- № 2675
Квадратна структура
2675
//:1+1://+/1+1/+/1+1/ - № 2675
Частична изохрония
a:||бб1- № 1771
Квадратна структура
//:1+1://+/1+1/+/1+1/ - № 1771
/Хетерохрония първа
степен/ - № 1771
КОМБИНИРАНА МЕТРИЧНА ГРУПА – 11/16+5/16
Хетерохрония - №
aбвв1 - № 1344
1344
ХЕТЕРОМЕТРИЧНА РЕДИЦА – 3/4+2/4
Хетерохрония - №
a:||бб1- № 2049
2049

Частично мащабно равновесие
/1+2/+/1+2/+/1+2/+/1+2/ - № 1344
Мащабно неравновесие -№ 2049

ПЕТРЕДНА СТИХОМЕЛОДИЧНА СТРОФА
ВИД НА СТИХА

Хетерометричен стих с рефрен
/8+7+7+13+13/ - № 2077

МЕТРОРИТМИЧЕН
СТРОЕЖ

ФОРМООБРАЗУВАЩ
ПРИНЦИП

РАЗМЕР 2/4
Хетерохрония - № 2077 абвдд1 - № 2077

СТРУКТУРА

Правилна неквадратност
/2+2/+/2+2/+/2+2/+/2+2/+/2+2/ - №
2077

ШЕСТРЕДНА СТИХОМЕЛОДИЧНА СТРОФА
ВИД НА СТИХА

МЕТРОРИТМИЧЕН
СТРОЕЖ

ФОРМООБРАЗУВАЩ
ПРИНЦИП

184

Осмосричник /4+4/ - № 830
С вметка /4+4+2/ - № 1799

РАЗМЕР 2/4
Хетерохрония - № 830, абб1/аа1ба2ба3 - № 830
aa1:||бб1 - № 1799
1799

Осмосричник /5+3/ - № 2016
С вметка
/5+3+2/, /5+2+3/ - № 1266
С рефрен
/5+3+7+6+7/ - № 2474
Деветосричник
С рефрен /4+5+6+5/ - № 1313

Частична изохрония
/Хетерохрония първа
степен/ - № 2474
Хетерохрония - №
1266, 2016
Хетерохрония - №
1313

aa1бб1вв1 - № 1266
aa1бб1б2б3 - № 2016
aбвдд1д2 - № 2474

Хетерометричен стих
С рефрен //:9+9://+7+7/- № 1971

Хетерохрония - №
1971

aа1:||бв - № 1971

Осмосричник /4+4/ с вметка
/4+2+4/ - № 1894

Хетерохрония - №
1894

a:||бвдд1 - № 1313

РАЗМЕР 7/16
a:||бб1б2б3 - № 1894

РАЗМЕР 9/16
Хетерохрония - №
aб:||б1б2 - № 2127
2127
ХЕТЕРОМЕТРИЧНА РЕДИЦА – 3/4+2/4
a:||бвбв1 - № 2039
Хетерохрония - №
2039

Осмосричник /4+4/ - № 2127

Осмосричник /5+3/
С рефрен /5+3+10+9/ - № 2039

СТРУКТУРА

Правилна неквадратност
/2+2/+/2+2/+/2+2/+/2+2/+/2+2/+/2+2/ № 830, 1799
Правилна неквадратност
/2+2/+/2+2/+/2+2/+/2+2/+/2+2/+/2+2/ № 2016, 1266
Мащабно неравновесие - № 2474
Правилна неквадратност
//:2+2://+/2+2/+/2+2/+/2+2/+/2+2/ - №
1313
Правилна неквадратност
//:2+2/+/2+2://+/2+2/+/2+2/ - № 1971
Правилна неквадратност
//:2+2://+/2+2/+/2+2/+/2+2/+/2+2/ - №
1894
Правилна неквадратност
//:1+1/+/1+1://+/1+1/+/1+1/ - № 2127
Мащабно неравновесие - № 2039

ОСЕМРЕДНА СТИХОМЕЛОДИЧНА СТРОФА
ВИД НА СТИХА

МЕТРОРИТМИЧЕН
СТРОЕЖ

ФОРМООБРАЗУВАЩ
ПРИНЦИП

Комбиниран стих /4+4+6/ - № 2019,
2176

РАЗМЕР 2/4
Хетерохрония - №
aбaб1вдве - № 2000
2000
Хетерохрония - №
aб:||вдвд1 - № 1821
1821
Хетерохрония - №
aб:||вдвд1 - № 2228
2228
РАЗМЕР 7/16
Хетерохрония - №
aб:||вдве – 2019, 2176
2019, 2176

Хетерометричен стих с рефрен
/9+9+9+8+8+9+8+9/ - № 1769

РАЗМЕР 9/16
Хетерохрония - №
aбa1б1вдвд1 - №
1769
1769

Осмосричник /5+3/ - № 2000
Комбиниран стих
/8+6/ - № 1821
Хетерометричен стих - № 2228

СТРУКТУРА

Мащабно неравновесие - № 2000
Частично мащабно равновесие
//:2+4://+/2+4/+/2+4/ - № 1821
Частично мащабно равновесие
//:2+4://+/2+4/+/2+4/ - № 2228
Квадратна структура
//:1+1+1+1://+/1+1+1+1/+/1+1+1+1/ № 2019, 2176
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Квадратна структура
/1+1/+/1+1/+/1+1/+/1+1/+/1+1/+/1+1/+/
1+1/+/1+1/ - № 1769

НАРОДНИ ПЕСНИ
ОТ СЕВЕРОЗАПАДНА
БЪЛГАРИЯ

ЕДНОРЕДНА СТИХОМЕЛОДИЧНА СТРОФА
ВИД НА СТИХА

Осмосричник /4+4/
С вметка /4+4+2/ - № 3724
Десетосричник /5+5/ - № 3832
Дванадесетосричник /6+6/ - №
3998, 4001
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ВИД НА СТИХА

Шестосричник – № 3765, 3774,
3857, 4002
С рефрен
/6+6/ - № 3710, 3717
/6+7/ - № 3759
/6+5+3/ - № 3807
Седмосричник /4+3/ - № 3721

МЕТРОРИТМИЧЕН
СТРОЕЖ

ФОРМООБРАЗУВАЩ
ПРИНЦИП

СТРУКТУРА

РАЗМЕР 2/4
Частична изохрония
/2+2/+/1/ - № 3724
Видоизменено
/Хетерохрония първа повторение - № 3724
степен/ - № 3724
Частична изохрония
/2+2/ - № 3832
Видоизменено
/Хетерохрония първа повторение - № 3832
степен/ - № 3832
Частична изохрония
/2+2+2/ - № 3998, 4001
Видоизменено
/Хетерохрония първа
повторение - № 3998,
степен/ - № 3998, 4001 4001
ДВУРЕДНА СТИХОМЕЛОДИЧНА СТРОФА
МЕТРОРИТМИЧЕН
СТРОЕЖ

ФОРМООБРАЗУВАЩ
ПРИНЦИП

РАЗМЕР 2/4
Изохрония – № 3710,
Видоизменено
3717, 3765, 3774, 3857
повторение - № 3807,
3717, 3765, 4002
Частична изохрония
/Хетерохрония първа
Производен контраст
степен/ - № 3759, 4002 - № 3710, 3759, 3774,
3857
Хетерохрония - №
3807
Частична изохрония
/Хетерохрония първа
степен/ - № 3721

Видоизменено
повторение - № 3721

СТРУКТУРА

Частично мащабно равновесие
/1+2/+/1+2/ - № 3857, 3710
/2+1/+/2+1/ - № 3717, 3765, 3774, 3759
Квадратна структура /1+1/+/1+1/- №
4002
Правилна неквадратност
/2+2+2/+/2+2+2/ - № 3807
Квадратна структура /2+2/+/2+2/ - №
3721

ДВУРЕДНА СТИХОМЕЛОДИЧНА СТРОФА
ВИД НА СТИХА

МЕТРОРИТМИЧЕН
СТРОЕЖ

ФОРМООБРАЗУВАЩ
ПРИНЦИП

СТРУКТУРА

РАЗМЕР 2/4
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Осмосричник /5+3/, /3+5/ - № 3723, 3746,
3753, 3767, 3768, 3771, 3773, 3780, 3781,
3812, 3830, 3831
Със запев /1+5+3/ - № 3828
С вметка
/5+3+2/ - № 3786, 3795, 3817, 3722
/5+3+4/ - № 3779
С рефрен
/6+5+3/ - № 3720
/5+3+7/ - № 3711
/5+3+5+3/ - № 3739, 3760
/5+3+9/ - № 3743
Със запев и рефрен – /3+5+3+5+3/ - №
3707
Осмосричник /4+4/ - № 3727,
3735, 3738, 3742, 3745, 3749, 3751, 3766,
3810, 3843, 3864
Със запев – /3+4+4/ - № 3763
С вметка
/4+4+2/ - № 3736, 3741
/4+4+4/ - № 3827, 3838
/4+4+5/ - № 3819, 3860
/4+2+4/ - № 3752, 3841
С рефрен
/4+4+6/ - № 3757, 3825, 3854
/4+4+4+4/ - № 3754, 3755, 3805, 3823
/4+4+5+4/ - № 3787, 3788, 3856
/4+4+5+5/ - № 3764

Изохрония № 3780
Частична изохрония
/Хетерохрония първа
степен/ - № 3753, 3768,
3771, 3773, 3786, 3739
Хетерохрония - №
3723, 3746, 3767, 3812,
3830, 3831, 3781, 3779,
3795, 3817, 3828, 3722,
3720, 3711, 3760,
3743, 3707

Видоизменено
повторение - № 3773,
3753, 3768, 3771, 3812,
3831, 3786, 3817, 3828,
3720, 3711, 3760
Производен контраст № 3722, 3723, 3746,
3767, 3780, 3781, 3830,
3779, 3795, 3739, 3743,
3707

Частично мащабно равновесие
/2+1/+/2+1/ - № 3753
/2+3/+/2+3/ - № 3743, 3768, 3773, 3795
/3+2/+/3+2/ - № 3722, 3771, 3817
Квадратна структура /2+2/+/2+2/ - №
3711, 3723, 3746, 3760, 3767, 3779, 3780,
3781, 3786, 3812, 3830, 3831
Мащабно неравновесие - № 3707, 3720,
3739, 3828

Изохрония - № 3805,
3823, 3827, 3810
Частична изохрония
/Хетерохрония първа
степен/ - № 3819, 3841,
3860, 3741, 3752, 3757,
3825, 3856, 3738
Хетерохрония - №
3766, 3736, 3727, 3742,
3838, 3763, 3754,
3755, 3764, 3787, 3788,
3854, 3749, 3751, 3843,
3735, 3745

Видоизменено
повторение - № 3864,
3735, 3727, 3742, 3745,
3749, 3751, 3766, 3843,
3864, 3827, 3736, 3752,
3819, 3838, 3841, 3755,
3823,
Производен контраст № 3738, 3810, 3741,
3763, 3860, 3805, 3754,
3764, 3787, 3788, 3854,
3757, 3825, 3856

Частично мащабно равновесие
/2/+/2+2/+/2+2/ - № 3763
Квадратна структура /2+2/+/2+2/ - №
3727, 3735, 3738, 3741, 3742, 3745, 3749,
3751, 3752, 3754, 3755, 3757, 3764, 3766,
3787, 3788, 3805, 3810, 3819, 3823, 3825,
3838, 3841, 3843, 3156, 3860, 3864
Правилна неквадратност
/2+2+2/+/2+2+2/ - № 3736,
3827

ДВУРЕДНА СТИХОМЕЛОДИЧНА СТРОФА
ВИД НА СТИХА

Десетосричник /4+6/
Със запев /1+6+4/ - № 3811
Десетосричник
/5+5/ - № 3730, 3731, 3737, 3782, 3783,
3785, 3836, 3846
С вметка /5+2+5/ - № 3718, 3775, 3802
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С рефрен /5+5+5+5/ – № 3784, 3790,
3799
Единадесетосричник
/5+6/ - № 3776
С вметка /6+5+2/ – № 3808, 3809
Дванадестетосричник /6+6/ -№ 3708,
3712, 3744, 3814, 3816, 3842, 3849,
3850 – 12+6

МЕТРОРИТМИЧЕН
СТРОЕЖ

ФОРМООБРАЗУВАЩ
ПРИНЦИП

РАЗМЕР 2/4
Хетерохрония - №
Видоизменено
3811
повторение - № 3811
Частична изохрония Видоизменено
/Хетерохрония първа повторение - № 3731,
степен/ - № 3731,
3782 , 3846, 3802, 3790
3737, 3782, 3785, 3846,
3784, 3790, 3799
Производен контраст
- № 3730, 3737, 3783,
Хетерохрония - №
3785, 3836, 3718, 3775,
3836, 3730, 3783, 3718, 3784, 3799
3775, 3802
Хетерохрония - №
Производен контраст
- № 3713
3776, 3808, 3809
Видоизменено
повторение - № 3776,
3808, 3809
Частична изохрония Видоизменено
/Хетерохрония първа повторение - № 3744,
степен/ - № 3708,
3814, 3712, 3849, 3708
3712, 3744, 3814, 3816, Производен контраст
- № 3816, 3850
3850
Хетерохрония - №
3849

СТРУКТУРА

Правилна неквадратност
/2+2/+/2+2/+/2+2/ - № 3811
Частично мащабно равновесие
/2+2/+/2+2+2/ - № 3730
Квадратна структура /2+2/+/2+2/ № 3836, 3846
Правилна неквадратност
/3+3/+/3+3/ - № 3718, 3731, 3737,
3775, 3782, 3784, 3790, 3799, 3802
Мащабно неравновесие - № 3783,
3785
Правилна неквадратност
/2+2+2/+/2+2+2/ -- № 3776
/3+3/+/3+3/ - № 3808, 3809
Частично мащабно равновесие
/2+2+3/+/2+2+3/ - № 3744
/3+2/+/3+2/ - № 3850
Квадратна структура
/2+2/+/2+2/ - № 3712, 3816
Правилна неквадратност
/3+3/+/3+3/ - № 3849
Мащабно неравновесие Комбинация - № 3708

ДВУРЕДНА СТИХОМЕЛОДИЧНА СТРОФА
ВИД НА СТИХА

Комбиниран стих
9ср./4+5/ + 6ср. – № 3800
10ср./5+5/ + 6ср. – № 3806
С рефрен /4+4+6+8+6/ - № 3815
Хетерометричен стих - № 3750
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Шестосричник - № 3878, 3879, 3883
С рефрен
/6+6/ - № 3889, 3891
/6+7/ - № 3876
Със запев и рефрен /1+6+7/ - № 3875

МЕТРОРИТМИЧЕН
СТРОЕЖ

ФОРМООБРАЗУВАЩ
ПРИНЦИП

РАЗМЕР 2/4
Частична изохрония Видоизменено
/Хетерохрония първа повторение - № 3800,
степен/ - № 3800,
3815
3806, 3815
Производен контраст
- № 3806
Хетерохрония - №
Видоизменено
3750
повторение - № 3750
РАЗМЕР 5/16
Частична изохрония Видоизменено
/Хетерохрония първа повторение - № 3889
степен/ - № 3889
Хетерохрония - №
Производен контраст
3891, 3878, 3879, 3883, - № 3891, 3876, 3875,
3875, 3876
3878, 3879, 3883

Осмосричник /5+3/ - № 3892, 3896
С рефрен /5+3+5+3/ - № 3761, 3871,
3873, 3877

Частична изохрония
- № 3896, 3871, 3873
Хетерохрония - №
3892, 3761, 3877

Осмосричник /4+4/ - № 3881, 3882, 3888,
3887
С различни вметки /4+4+2/+/4+4+4/ № 3897
С рефрен /4+4+4+4/ - № 3884, 3890
/4+4+5+3/ - № 3870

Частична изохрония
/Хетерохрония първа
степен/ - № 3881, 3882,
3888, 3870, 3890
Хетерохрония - №
3884, 3897, 3887

СТРУКТУРА

Квадратна структура /2+2/+/2+2/ № 3815
Мащабно неравновесие - № 3800,
3806
Комбинация - № 3814
Частично мащабно равновесие
/3+2/+/3+2/ - № 3750

Частично мащабно равновесие
/1+2/+/1+2/ - № 3876, 3891
/2+1/+/2+1/ - № 3889
Квадратна структура /2+2/+/2+2/ № 3883
Мащабно неравновесие - № 3878,
3879, 3875
Видоизменено
Частично мащабно равновесие
повторение - № 3892, /2+3/+/2+3/ - № 3892
3896, 3871, 3761
Квадратна структура /2+2/+/2+2/ Производен контраст № 3761, 3871, 3873, 3877, 3896
- № 3877, 3873
Видоизменено
повторение - № 3890,
3897
Производен контраст № 3881, 3882, 3888,
3870, 3884, 3887

Квадратна структура /2+2/+/2+2/ - №
3887, 3870, 3881, 3882, 3884, 3888, 3890
Мащабно неравновесие - № 3897

ДВУРЕДНА СТИХОМЕЛОДИЧНА СТРОФА
ВИД НА СТИХА

Десетосричник /6+4/- № 3885
С рефрен /4+6+4+6/ – № 3880

Седмосричник
/2+2+3/ - № 3904
С рефрен /2+2+3+6/ - № 3911
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Осмосричник /5+3/ - № 3900, 3902,
3907, 3909, 3914
С рефрен /5+3+5+3/ - № 3903
Осмосричник /4+4/
С рефрен /4+4+6/ - № 3905
Десетосричник /5+5/ - № 3906
С вметка
/5+2+5/ - № 3910
С рефрен /5+5+5+5/ - № 3912
Дванадесетосричник /6+6/ - № 3916
Със запев и рефрен /1+7+5+7+5/ – №
3908

МЕТРОРИТМИЧЕН
СТРОЕЖ

ФОРМООБРАЗУВАЩ
ПРИНЦИП

РАЗМЕР 5/16
Частична изохрония Видоизменено
/Хетерохрония първа повторение - № 3880,
степен/ - № 3880
3885
Хетерохрония - №
3885
РАЗМЕР 7/16
Хетерохрония - №
Видоизменено
3904, 3911
повторение - № 3911
Производен контраст
- № 3904
Хетерохрония - №
Видоизменено
3900, 3902, 3907, 3909, повторение - № 3909,
3914, 3903
3914, 3903
Производен контраст
- № 3907, 3900, 3902
Хетерохрония - №
Видоизменено
3905
повторение - № 3905
Хетерохрония - №
Видоизменено
3906, 3912, 3910
повторение - № 3910
Производен контраст
- № 3906, 3912
Хетерохрония - №
Видоизменено
3916, 3908
повторение - № 3916,
3908

СТРУКТУРА

Частично мащабно равновесие
/3+2/+/3+2/ - № 3880
Правилна неквадратност
/2+2+2/+/2+2+2/ - № 3885

Квадратна структура /2+2/+/2+2/ № 3904, 3911
Частично мащабно равновесие
/2+1/+/2+1/ - № 3900, 3909, 3914
/1+2/+/1+2/ - № 3902, 3903, 3907
Квадратна структура /2+2/+/2+2/ № 3905
Квадратна структура /2+2/+/2+2/ № 3906, 3910, 3912
Частично мащабно равновесие
/2/+/2+2/+/2+2/ - № 3908
Квадратна структура /2+2/+/2+2/ № 3916

ДВУРЕДНА СТИХОМЕЛОДИЧНА СТРОФА
ВИД НА СТИХА

Осмосричник /5+3/ - № 3920

Шестосричник - № 3957, 3965
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Осмосричник /5+3/ - № 3921, 3923,
3924, 3925, 3927, 3928, 3930, 3931,
3932, 3935, 3936, 3937, 3940, 3941,
3942, 3949, 3950, 3951, 3956, 3959,
3962, 3968, 3971, 3978, 3979, 3985
С рефрен
/5+3+5+3/ - № 3922, 3929, 3939, 3953,
3954, 3960, 3969, 3970, 3972, 3973,
3974, 3975

МЕТРОРИТМИЧЕН
СТРОЕЖ

ФОРМООБРАЗУВАЩ
ПРИНЦИП

РАЗМЕР 8/16
Хетерохрония - №
Производен контраст
3920
- № 3920
РАЗМЕР 9/16
Хетерохрония - №
Видоизменено
3957, 3965
повторение - № 3965
Производен контраст
- № 3957
Частична изохрония Буквално
/Хетерохрония първа повторение - № 3930,
3931
степен/ - № 3921,
3924, 3925, 3927, 3928, Видоизменено
3930, 3931, 3932, 3935, повторение - № 3942,
3936, 3937, 3941, 3942, 3950, 3962, 3971, 3940,
3949, 3950, 3951, 3956, 3922, 3929, 3939, 3953,
3959, 3962, 3968, 3971, 3972, 3975
3979, 3985, 3922, 3929, Производен контраст
3939, 3953, 3954, 3969, - № 3921, 3937, 3923,
3970, 3972, 3973, 3974, 3924, 3925, 3927, 3928,
3975
3932, 3935, 3936, 3941,
3949, 3968, 3979, 3959,
Хетерохрония - №
3978, 3985, 3951, 3956,
3923, 3940, 3978, 3960 3954, 3960, 3969, 3970,
3973, 3974

СТРУКТУРА

Частично мащабно равновесие
/2+1/+/2+1/ - № 3920
Квадратна структура /1+1/+/1+1/ № 3957, 3965
Частично мащабно равновесие
/2+1/+/2+1/ - № 3940
Квадратна структура /1+1/+/1+1/ № 3922, 3929, 3939, 3953, 3954, 3969,
3970, 3972, 3973, 3974, 3975, 3921,
3923, 3924, 3925, 3926, 3927, 3928,
3930, 3931, 3932, 3933, 3934, 3935,
3936, 3937, 3938, 3941, 3942, 3949,
3950, 3951, 3956, 3959, 3962, 3968,
3971, 3978, 3979, 3985
Мащабно неравновесие - № 3960

ДВУРЕДНА СТИХОМЕЛОДИЧНА СТРОФА
ВИД НА СТИХА

Осмосричник /4+4/ - № 3758, 3926,
3933, 3934, 3938, 3963, 3964, 3967,
3977, 3983
С вметка
/4+2+4/ - № 3947
/4+4+2/ - № 3980
С рефрен /4+4+5+3/ - № 3966
С вметка и рефрен /4+2+4+6+4/ - №
3948
Десетосричник /4+6/ № - 3976
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Дванадесетосричник
С вметка /6+2+6/ - № 3943
Осмосричник /5+3/ - № 3987, 3988,
3990, 3991
Десетосричник /5+5/ - № 3989

Осмосричник /4+4/ - № 3997

МЕТРОРИТМИЧЕН
СТРОЕЖ

ФОРМООБРАЗУВАЩ
ПРИНЦИП

СТРУКТУРА

РАЗМЕР 9/16
Частична изохрония Видоизменено
Квадратна структура /1+1/+/1+1/ /Хетерохрония първа повторение - № 3758, № 3966, 3758, 3947, 3948, 3963, 3964,
степен/ - № 3758,
3933, 3934, 3977, 3983, 3967, 3977, 3980, 3983
3926, 3933, 3934, 3938, 3947, 3948
3963, 3964, 3967, 3977, Производен контраст
3983, 3966
- № 3926, 3938, 3963,
Хетерохрония - №
3964, 3967, 3980, 3966
3947, 3980, 3948
Хетерохрония - №
Производен контраст
3976
- № 3976
Хетерохрония - №
Производен контраст
- № 3943
3943
РАЗМЕР 11/16
Хетерохрония - №
Производен контраст
3987, 3988, 3990, 3991 - № 3988, 3991, 3987,
3990
Частична изохрония Видоизменено
/Хетерохрония първа повторение - № 3989
степен/ - № 3989
РАЗМЕР 13/16
Хетерохрония - №
Производен контраст
- № 3997
3997

Частично мащабно равновесие
/1+2/+/1+2/ - № 3976
Квадратна структура /1+1/+/1+1/ № 3943
Квадратна структура /1+1/+/1+1/ № 3987, 3988, 3990, 3991
Квадратна структура /1+1/+/1+1/ № 3989

/1+1/ - № 3997

ДВУРЕДНА СТИХОМЕЛОДИЧНА СТРОФА
ВИД НА СТИХА

МЕТРОРИТМИЧЕН
СТРОЕЖ

ФОРМООБРАЗУВАЩ
ПРИНЦИП

СТРУКТУРА

РАЗМЕР 14/8, 14/16
/1+1/ - № 4000
Частична изохрония Видоизменено
/Хетерохрония първа повторение - № 4000
степен/ - № 4000
Дванадесетосричник /6+6/ - № 3999
Частична изохрония Производен контраст Квадратна структура /1+1/+/1+1/ № 3999
/Хетерохрония първа - № 3999
степен/ - № 3999
КОМБИНИРАНА МЕТРИЧНА ГРУПА - 2/4+3/4
Осмосричник /4+4/ - № 3859
Частична изохрония Буквално
Частично мащабно равновесие
С вметка /4+4+3/ – № 3867
/1+2/+/1+2/ - № 3859
/Хетерохрония първа повторение - №
степен/ - № 3859
3867/формула/
/1+4/+/1+4/ - № 3867
Хетерохрония - №
Видоизменено
3867
повторение - № 3859
Хетерохрония - №
Частично мащабно равновесие - №
Осмосричник /5+3/ - № 3862, 3866
Видоизменено
3862, 3866
повторение - № 3862, 3862
3866
/1+3/+/1+3/ - № 3866
КОМБИНИРАНА МЕТРИЧНА ГРУПА - 5/8+7/8
Хетерохрония - №
Частично мащабно равновесие - №
Осмосричник /5+3/
Видоизменено
С рефрен /5+3+5+3/ - № 3918
повторение - № 3918 3918
3918
Осмосричник /4+4/
Хетерохрония - №
Видоизменено
Частично мащабно равновесие
С рефрен/4+4+4+4/ - № 3898
3898
повторение - № 3898 /2+1/+/2+1/ - № 3898
КОМБИНИРАНА МЕТРИЧНА ГРУПА - 11/16+5/16
Хетерохрония - №
Осмосричник /5+3/ - № 3992, 3993
Частично мащабно равновесие
Видоизменено
3992, 3993
повторение - № 3993 /1+2/+/1+2/ - № 3992, 3993
Производен контраст
- № 3992
Шестосричник
С рефрен /6+6/ - № 4000
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ДВУРЕДНА СТИХОМЕЛОДИЧНА СТРОФА
ВИД НА СТИХА

МЕТРОРИТМИЧЕН
СТРОЕЖ

ФОРМООБРАЗУВАЩ
ПРИНЦИП

ХЕТЕРОМЕТРИЧНА РЕДИЦА - 2/4+3/4
Частична изохрония Производен контраст
- № 3863
- № 3863, 3869, 3865
Хетерохрония - №
3869, 3865
ХЕТЕРОМЕТРИЧНА РЕДИЦА - 5/8+7/8
Хетерохрония - №
Производен контраст
- № 3917
3917

Осмосричник /4+4/ - № 3863, 3869
С рефрен/4+4+4+4/ - № 3865

Осмосричник /5+3/
С рефрен /5+3+5+3/ - № 3917

СТРУКТУРА

Мащабно неравновесие - № 3863,
3865, 3869

Частично мащабно равновесие - №
3917
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ХЕТЕРОМЕТРИЧНА РЕДИЦА - 5/8+9/8
Хетерохрония - №
Производен контраст Мащабно неравновесие - № 3899
- № 3899
3899

Десетосричник с вметка - № 3899

ТРИРЕДНА СТИХОМЕЛОДИЧНА СТРОФА
ВИД НА СТИХА

МЕТРОРИТМИЧЕН
СТРОЕЖ

Шестосричник - № 3818
Осмосричник /5+3/ - № 3726, 3794,
3820, 3822, 3845
С рефрен
/5+3+5+3/ - № 3725, 3728
/6+5+3/ - № 3791

ФОРМООБРАЗУВАЩ
ПРИНЦИП

РАЗМЕР 2/4
Хетерохрония - №
абб1 - № 3818
3818
Частична изохрония абб1 - № 3791, 3794,
/Хетерохрония първа 3820, 3822, 3845
степен/ - № 3725,
aa1a2 - № 3725, 3728
aбa1 - № 3726
3726, 3728
Хетерохрония - №
3791, 3794, 3820, 3822,
3845

СТРУКТУРА

Частично мащабно равновесие
/2+1/+/2+1/+/2+1/ - № 3818
Частично мащабно равновесие
/2+1/+/2+1/+/2+1/ - № 3725, 3726,
3728, 3845
Правилна неквадратност
/2+2/+/2+2/+/2+2/ - № 3791, 3820,
3822
Мащабно неравновесие - № 3794

ТРИРЕДНА СТИХОМЕЛОДИЧНА СТРОФА
ВИД НА СТИХА

Десетосричник /5+5/
С рефрен /5+5+5+5/ - № 3792
Единадесетосричник /4+4+3/ - №
3713
Дванадесетосричник /6+6/ - №
3842
Комбиниран стих
8ср./4+4/ + 6ср. - № 3793
9ср./5+4/ + 6ср. - № 3796
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Осмосричник /4+4/ - № 3958
Десетосричник /5+5/ - № 3955
Дванадесетосричник
С вметка /6+2+6/ - № 3952
Комбиниран стих /4+4+6+4/ - №
3981

Осмосричник /5+3/ - № 3986

МЕТРОРИТМИЧЕН
СТРОЕЖ

ФОРМООБРАЗУВАЩ
ПРИНЦИП

РАЗМЕР 2/4
Частична изохрония абб1 - № 3792
- № 3792
Хетерохрония - №
a:||б - № 3713
3713
Хетерохрония - №
a:||б - № 3842
3842
Частична изохрония абб1 - № 3793, 3796
- № 3793
Хетерохрония - №
3796
РАЗМЕР 9/16
Частична изохрония абб1 - № 3958
/Хетерохрония първа
степен/ - № 3958
Хетерохрония - №
абб1 - № 3955
3955
Хетерохрония - №
a||:б:|| - № 3952
3952
Хетерохрония - №
абб1 - № 3981
3981

СТРУКТУРА

Правилна неквадратност
/3+3/+/3+3/+/3+3/ - № 3792
Правилна неквадратност
/2+2+2/+/2+2+2/+/2+2+2/ - № 3713
Правилна неквадратност
/3+3/+/3+3/+/3+3/ - № 3842
Правилна неквадратност
/2+2/+/2+2/+/2+2/ - № 3793
Мащабно неравновесие - № 3796

Правилна неквадратност
/1+1/+/1+1/+/1+1/- № 3958
Правилна неквадратност
/1+1/+/1+1/+/1+1/- № 3955
Правилна неквадратност
/2+2/+/2+2/+/2+2/ - № 3952
Правилна неквадратност
/1+1/+/1+1/+/1+1/- № 3981

KОМБИНИРАНА МЕТРИЧНА ГРУПА - 11/16+5/16
Хетерохрония - №
абб1 - № 3986
Частично мащабно равновесие
3986
/1+2/+/1+2/+/1+2/ - № 3986

ЧЕТИРИРЕДНА СТИХОМЕЛОДИЧНА СТРОФА
ВИД НА СТИХА

Шестосричник – № 3744, 3844,
3858, 3894
С вметка
/6+3/ - № 3777
Седмосричник - № 3821
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Осмосричник /5+3/ - № 3709,
3714, 3715, 3729, 3747, 3748,
3789, 3824, 3833, 3886, 3901
С вметка
/5+3+2/ - № 3770, 3848
Осмосричник /4+4/ - № 3798,
3835, 3840, 3852
С вметка
/4+4+4+4+4+4/ - № 3769
С рефрен /4+4+4+6/ - № 3801
Десетосричник /5+5/ - № 3803,
3804, 3839

МЕТРОРИТМИЧЕН
СТРОЕЖ

Изохрония - № 3844,
3858
Частична изохрония
- № 3744
Хетерохрония - №
3777, 3894
Частична изохрония
- № 3821
Частична изохрония
/Хетерохрония първа
степен/ - № 3714, 3886
Хетерохрония - №
3709, 3715, 3729, 3747,
3748, 3770, 3789, 3824,
3833, 3848, 3901
Хетерохрония - №
3769, 3798, 3801, 3835,
3840, 3852
Частична изохрония
- № 3803, 3804
Хетерохрония - №
3839

ФОРМООБРАЗУВАЩ
ПРИНЦИП

РАЗМЕР 2/4
aa1:|| - № 3858
аба1б1 - № 3744, 3894
aб:|| - № 3844
aa1бв - № 3777
aбвб1 - № 3821
a:||бб1- № 3715, 3729,
3824, 3833
аa1бб1 - № 3709, 3748,
3770, 3848
aбвб1 - № 3901, 3714
aa1бa2 - № 3747 3886
aбвв1 - № 3789
аa1бб1 - № 3769
а:||бб1- № 3801, 3835,
3840
aбвд - № 3798
aбвв1 - № 3852
a:||бб1- № 3803, 3804
aa1бa2 - № 3839

СТРУКТУРА

Частично мащабно равновесие
/2+1/+/2+1/+/2+1/+/2+1/ - № 3844, 3858
Квадратна структура
/2+2/+/2+2/+/2+2/+/2+2/ - № 3777, 3894
Мащабно неравновесие - комбинация № 3744
Квадратна структура
/1+1/+/1+1/+/1+1/+/1+1/ - № 3821
Частично мащабно равновесие
/1+2/+/1+2/+/1+2/+/1+2/ - № 3901
/2+3/+/2+3/+/2+3/+/2+3/ - № 3714
Квадратна структура
/2+2/+/2+2/+/2+2/+/2+2/ - № 3715, 3729,
3747, 3748, 3770, 3789, 3824, 3833, 3848,
3886
Мащабно неравновесие - № 3709
Квадратна структура
/2+2/+/2+2/+/2+2/+/2+2/ - № 3769, 3801,
3835, 3840, 3852
Мащабно неравновесие - № 3798
Правилна неквадратност
/3+3/+/3+3/+/3+3/+/3+3/ - № 3803, 3804
Мащабно неравновесие - № 3839

ЧЕТИРИРЕДНА СТИХОМЕЛОДИЧНА СТРОФА
ВИД НА СТИХА

МЕТРОРИТМИЧЕН
СТРОЕЖ

Десетосричник /4+6/
С вметка /4+4+6/ - № 3797
Дванадесетосричник /6+6/ - №
3716
С рефрен /6+6+8+6/ - № 3756

Частична изохрония
- № 3797
Хетерохрония - №
3756, 3716

Комбиниран стих
/4+4+6/ - № 3847

Частична изохрония
- № 3847
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Осмосричник /5+3/
Със запев /1+5+3/ - № 3874 ,
3895
Осмосричник /4+4/ - № 3893

Шестосричник
С рефрен /6+6/ - № 3915
Десетосричник /5+5/
С рефрен /5+5+5+5/ - № 3913
Дванадесетосричник /6+6/ - №
3919

ФОРМООБРАЗУВАЩ
ПРИНЦИП

РАЗМЕР 2/4
аa1бб1 - № 3797
аa1бб1 - № 3756
а:||б:|| - № 3716
a:||бб1- № 3847

РАЗМЕР 5/8, 5/16
Частична изохрония a:||бб1- № 3895
- № 3874
aa1бa2 - № 3874
Хетерохрония - №
3895
Хетерохрония - №
a:||бб1- № 3893
3893
РАЗМЕР 7/16
Хетерохрония - №
абаб1 - № 3915
3915
Хетерохрония - №
a:||:б:|| - № 3913
3913
РАЗМЕР 8/16
Хетерохрония - №
aа1б:|| - № 3919
3919

СТРУКТУРА

Квадратна структура
/2+2/+/2+2/+/2+2/+/2+2/ - № 3797
Квадратна структура
/2+2/+/2+2/+/2+2/+/2+2/ - № 3756
Правилна неквадратност
/3+3/+/3+3/+/3+3/+/3+3/ - № 3716
Квадратна структура
/2+2/+/2+2/+/2+2/+/2+2/ - № 3847

Частично мащабно равновесие
/3+2://+/3+2/+/3+2/ - № 3895
Квадратна структура
/2+2/+/2+2/+/2+2/+/2+2/ - № 3874
Частично мащабно равновесие
/3+2://+/3+2/+/3+2/ - № 3893
Квадратна структура
/1+1/+/1+1/+/1+1/+/1+1/ - № 3915
Квадратна структура
/2+2/+/2+2/+/2+2/+/2+2/ - № 3913
Квадратна структура
/2+2/+/2+2/+/2+2/+/2+2/ - № 3919

ЧЕТИРИРЕДНА СТИХОМЕЛОДИЧНА СТРОФА
ВИД НА СТИХА

Осмосричник /4+4/ - № 3945,
3961, 3944
С рефрен
/4+4/+/4+4/ - № 3982
/4+4+6/ - № 3984

Дванадесетосричник /6+6/ - №
3996, 3995
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Осмосричник /4+4/ - № 3861

Осмосричник /5+3/ - № 3994

МЕТРОРИТМИЧЕН
СТРОЕЖ

ФОРМООБРАЗУВАЩ
ПРИНЦИП

СТРУКТУРА

РАЗМЕР 9/8, 9/16
Частична изохрония аба1б1 - № 3945
Квадратна структура
/1+1/+/1+1/+/1+1/+/1+1/ - № 3945, 3961,
/Хетерохрония първа aбвв1 - № 3961
степен/ - № 3945,
3982, 3984, 3944
aa1бб1 - № 3982, 3944
3961, 3982, 3944
aбa1в - № 3984
Хетерохрония - №
3984
РАЗМЕР 13/16
Частична изохрония aa1бб1 - № 3996
Квадратна структура
/1+1/+/1+1/+/1+1/+/1+1/ - № 3996, 3995
/Хетерохрония първа а:||:б:|| - № 3995
степен/ - № 3996, 3995
КОМБИНИРАНА МЕТРИЧНА ГРУПА - 2/4+3/4
Хетерохрония - №
aбвб1 - № 3861
Мащабно неравновесие - №
3861
/1+2/+/2+2/+/1+2/+/2+2/ - № 3861
КОМБИНИРАНА МЕТРИЧНА ГРУПА - 11/16+9/16
Хетерохрония - №
a:||бб1- № 3994
Частично мащабно равновесие - № 3994
3994

ПЕТРЕДНА СТИХОМЕЛОДИЧНА СТРОФА
ВИД НА СТИХА

Десетосричник /4+6/
С рефрен /4+6+4+6/ - № 3732
Дванадесетосричник /6+6/ - №
3851

МЕТРОРИТМИЧЕН
СТРОЕЖ

Хетерохрония - №
3732
Частична изохрония
/Хетерохрония първа

ФОРМООБРАЗУВАЩ
ПРИНЦИП

РАЗМЕР 2/4
абб1вв1 - № 3732
a:||б:||a1 - № 3851

СТРУКТУРА

Правилна неквадратност
/2+2/+/2+2/+/2+2/+/2+2/+/2+2/ - № 3732
Правилна неквадратност
/3+3/+/3+3/+/3+3/+/3+3/+/3+3/ - № 3851

степен/ - № 3851

ШЕСТРЕДНА СТИХОМЕЛОДИЧНА СТРОФА
ВИД НА СТИХА

МЕТРОРИТМИЧЕН
СТРОЕЖ

Шестосричник - № 3778

Изохрония - № 3778

Седмосричник - № 3834

Хетерохрония - №
3834
Хетерохрония - №
3813, 3826
Частична изохрония
/Хетерохрония първа
степен/ - № 3740
Хетерохрония - №
3733

Осмосричник /5+3/ - № 3740,
3826
С рефрен /5+3+5+6/ - № 3813
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Осмосричник /4+4/
С рефрен /4+4+4+4/ - № 3733
Десетосричник /5+5/
С рефрен /5+5+5+5/ - № 3772
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