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I. ОБЛАСТ ЯМБОЛ - ИСТОРИЧЕСКО И КУЛТУРНО РАЗВИТИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Най-ранните селища в Ямболско се отнасят към средата на новокаменната епоха 

(неолит) – 5500 г. пр. н. е. През неолитът се появяват първите земеделци и 

животновъди. Този период се характеризира с изготвянето и употребата на 

огладените каменни оръдия на труда и тънкостенните керамични съдове. С 

новокаменната епоха се свързват археологическите обектите до гр. Елхово и селата 

Веселиново, Драма и Хаджидимитрово. 

 

Бронзовата епоха датира приблизително от 2700 до 900 г. пр. н. е.. Характерна за нея 

е разпространението и употребата на бронзови сечива и оръжия. Материали от този 

период са намерени в Рашева и Марчева могили  и археологическия обект до с. 

Веселиново. През късната бронзова епоха тракийските племена от долината на река 

Тунджа поддържат политически и търговски връзки с град Троя. 

Безспорно най-интересният и богат археологически обект от елинистическата и 

римската епоха е едноименния град до днешното с. Кабиле. Селището възниква през 

IV в. пр. н. е. През 341 г. пр. н. е. е превзето от Филип II Македонски по време на 

неговия поход срещу траките. Кабиле се разраства през римската епоха, когато след 

72-ра г. е част от провинция Тракия. Унищожен е през VI в. по време на аварските 

нападения над Византия. Археологическият обект се проучва редовно от 1972 г. 

Според клаузите на сключения мирен договор между хан Тервел и император 

Юстиниан II през 705 г., Ямболска област за първи път е включена в пределите на 

българската държава. Това е първото териториално разширение на българската 

държава на юг от Стара планина.  

След 971 г. и похода на Йоан Цимисхи, Ямболска област влиза в пределите на 

Византия. В писмените изворите от този период се споменава крепостта Диамбол, 

която се отъждествява с днешен Ямбол. 
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При управлението на цар Иван Асен II града и неговите околности са включени в 

пределите на възстановената българска държава. Свидетелство за това е 

Добровнишката грамота, която позволява на търговците свободно да преминават от 

тук. През този период средновековният Ямбол е добре укрепена крепост, която е 

защитавана от три страни от река Тунджа. Средновековната крепост е частично 

проучвана при археологически разкопки през 1970 и от 1978 до 1982 г. 

 

             

През XIV в. днешните южни български земи са арена на множество военни 

стълкновения и вражески походи. През лятото на 1373 г., след няколко месечна 

обсада, Ямбол е превзет от османските нашественици водени от Тимурташ бей. След 

превземането му града е включен в пределите на Османската империя, а името му е 

променено от Диамболис на Янболи. Крепостта се превръща в база за по-

нататъшното османско настъпление на Балканския полуостров. 

В пределите на Османската империя Ямбол се превръща във важен 

административен и търговски център. Тук се произвеждат прочутите “Ямболски 

кебета” – вид вълнени завивки.  
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Във връзка с развитието на търговията и производството в началото на XVI в. в 

градът е изграден безистен – покрит пазар. Изграждането му започва през 1509 г. при 

управлението на султан Баязид II. Във вътрешната част на сградата са разположени 

40 дюкяна, а отвън техният брой е 114. 

През XVIII – началото на XIX в. Ямбол се разраства. Градът се оформя като голям 

търговски и занаятчийски център. През 1875 г. той става крайна спирка на 

железопътната линия на барон Хирш Пазарджик – Нова Загора – Ямбол. Същата 

година тук е построена и първата фабрика за производство на тютюн. 

На 17. I. 1878 г. Ямбол е освободен от полковник Николай Бакланов от 23 Донски 

казашки полк. По силата на сключения на 1. VI. 1878 г. Берлински мирен договор 

града и неговите околности остават в пределите на Източна Румелия. Ямбол става 

околийски център в автономната област.В границите на независимата българска 

държава Ямбол се превръща в добре развит селскостопански район. В началото на 

ХХ в. тук започва да работи една от най-големите мелници на Балканския полуостров. 

Железницата на барон Хирш и построената през 1890 г. ж.п. линия до Бургас 

превръщат града във важен търговски център. 

 

II. РАЗВИТИЕ НА ЗАНАЯТИТЕ В БЪЛГАРИЯ И В РЕГИОН ЯМБОЛ 

 

 

 

 

 

 

 

Удобното географско разположение на Ямболския регион, плодородната почва, 

мекият климат, минералните извори и удобните пътища са привличали човека от най-

дълбока древност. Каменоделската епоха, приблизително от 4000 до 2700 г.пр.н. е. по 

ямболските земи се характеризира преди всичко с появата на медни оръдия на труда, 

с графитна керамика и с първите човешки фигури изработени от кост.  При 

проучването на Рачева могила край Ямбол  са открити каменни брадви, чукове, 

глинени съдове, тежести за риболовни мрежи и за тъкачен стан, прешлени за вретено 

и други артефакти, които говорят за наченки на занаяти на територията на областта. 

Тези находки дават основание да се смята, че жителите на тези земи през каменната 

епоха са умеели да предат  и тъкат. 
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През желязната епоха, когато тези земи са населени от траките , се наблюдава 

засилване на скотовъдството и животновъдството. При тях се развили и различни 

занаяти. Грънчарството при траките достига до голяма висота и се обособява като 

отделен отрасъл. Заражда се и производството на различни метални предмети, като 

доказателство за това е откриването на калъпи за отливане на бронзови брадви. 

Писмените сведения от това време сочат, че траките освен със земеделски продукти 

търгували и с метални произведения и руда за производство на метали. 

През 4-6 век,  в Ямболско се развива каменоделството. Наред с каменоделците – 

занаятчии се издигнали и майсторите, които художествено обработват камъка. 

Значителен тласък е получило и добиването на метал и металообработването. От 

това време са открити и  мечове, копия и оръжия на труда, които говорят за разцвет 

на ковачеството и бронзовото леярство. Важно място в икономиката на областта 

заема и керамичното производство. Има открити множество съдове с различна 

големина и форма. Има доста данни и за производството на глинени лампи и фина 

керамика с релефна украса, работена в калъпи. Освен глинени съдове  е открита и 

строителна керамика. За развоя на ювелирното изкуство в Кабиле и други селища се 

съди по откритите накити изработени от мед, бронз и злато. 

През 9-14 века, освен със земеделие и скотовъдство населението на града се е 

занимавало и с някой занаяти. От тях по-развити са грънчарството, железарството, 

строителното дело, дърводелството, кожарството, кожухарството, златарството и др. 

Средновековният Ямбол е оживен търговски и занаятчийски център. 

През времето на Османската империя търговията в града и околностите процъфтява. 

През 15-16 век, системата на държавна регламентация, играе роля за издигане на 

занаятчийството и стандартизиране на занаятчийското производство.Държавните 

поръчки и наличието на голямо население осигурявали необходимия пазар за  

занаятчийските изделия на градските еснафи. Силно развитие получават занаятите 

свързани с изработка на различни текстилни изделия. Обаче слава на града донесло 

производството на „кебета“, които добили известност като „ямболски кебета“ в 

империята и далеч по света.  Във връзка със значителното  развитие на занаятите и 

търговията в града през 16 век бил построен и специален покрит пазар – безистен. 

Подемът на занаятите и търговията в Ямбол през 16 век и оживеният обмен на стоки  

накарали османските власти да издадат специален „Законник за пазаря в Ямбол”. В 

него се регламентирала търговията в града. 

През 17 век, подемът на занаятите  и търговията способствали за по-нататъшното 

развитие на града. Османският  пътешественик  Евлия Челеби  в описанието на града 

отбелязва, че в него има 280 оживени и уредени дюкяна, като в това число се 

включват не само търговските заведения, но и занаятчийските работилници. 

Пътешественикът дава малко сведения  за броя и състоянието на еснафите в града, 

но все пак отбелязва, че градът имал „бележити и богати старейшини на търговия и 

на занаятчийските си еснафи, а сред тях най-многобройни били халваджиите и 

обущарите”. 
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През 18 век  ямболското население продължава да се препитава от занаяти и 

търговия.  Освен  „ямболското кебе“, били развити и кожухарството, терзийството, 

калпакчийството, кафтанджийството, бакърджийството, грънчарството, приготвянето 

на халва и други занаяти. 

 Броят на занаятчийските дюкяни бил твърде  значителен. Ямболския квартал 

Каргона, се превърнала в търговско-занаятчийско средище с около 300 дюкяна. 

След Освобождението настъпили редица промени  в занаятите в Ямболско. Много от 

занаятите, които били добре развити започнали да западат.  Западнали занаяти като 

кожарство, свещарство, сапунджийство  и др. Според исторически сведения преди 

войната един от основните занаяти е бил табаклъкът /кожарство/, имало е 12 

кожарски работилници, като част от производството им е изнасяно извън страната. По 

време на войната повечето от тях са изгорели. За сметка на това добре се развило 

панталонджийството, като почти на всяка улица в града имало панталонджийници, 

добре развито било и кундурджийството. 

 

След Съединението, западането на занаятите продължило. С навлизането на 

фабричното производство западнали свързаните с шиене занаяти, както и 

обущарството. Добре се развивали бояджийството, хлебарството и железарството.  

В началото на двадесети век  все по-упорито навлиза промишленото производство. 

Това води до фалирането на много занаяти в Ямболско. Заради това, че е богат 

земеделски район  в Ямбол оцеляват голям брой дребни работилници, които 

обслужвали селото или вършели услуги на жителите на града. През 1914 се провежда 

анкета, от която става ясно, че  най-много са обущарските работилници, които били 

специализирани в изработването на определени видове обувки -  23 изработвали 

високи обувки , 10 изработвали различни видове чехли и 3 които изработвали 

цървули. През 1914 година в Ямбол имало 11 ковачници, 4 дърводелски работилници 

и 8 железарски работилници. Отбелязани са също 8 шивашки работилници, три 

сарачници, една тухлена фабрика, две керемидарници  и други. 

 

В днешно време повечето занаяти, които съществуват са свързани с търсенето за 

автентични и уникални продукти. Те са тясно свързани и с провежданите на 

територията на областта културни събития като Кукерландия – Кукериада, Модата се 

мени фолклорът остава, Ямболски коледари и други такива. които са свързани с 

големи изложения на занаятчийски произведения. 
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III. КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ 

ДАТА ПРАЗНИК НАСЕЛЕНО МЯСТО 
14 февруари  
 

Празник на лозаря “Трифон Зарезан” Община Стралджа и 
селищата от общината 

14 февруари 
  

Празник на лозаря „Трифон Зарезан“ Община Елхово, Местността 
„Лозята“ 

Февруари 
  

Пресъздаване ритуала на народния 
празник „Трифон 
Зарезан“ 

Община Ямбол 

Февруари – март 

 
Международен маскараден фестивал 
„Кукерландия” – Ямбол 

Община Ямбол 

Февруари 
 

Общински кукерски празник „Стралджа“ 

 
Община Стралджа, 

Февруари 
  

 

„Общински празник на виното“ - конкурс за 
производител на най-добро вино и ракия 

община Тунджа с. Скалица 

Февруари 
  

 

 

Национален кукерски фестивал 
„Кукерландия -Кукериада Тунджа. 
Долината на кукерите“ 
 

Община Тунджа - с. Чарган  
с. Кабиле с. Генерал Инзово 

Март  

 
Общински преглед на художествената 
самодейност 

Болярово, Народно читалище 
„Възраждане 1912“ 

Март Общински кукерски празник Община Елхово  

30 март  Празник на гр. Елхово  Град Елхово 

Март  

 
Пролетен празник на коня и конният спорт Община Тунджа - с. Тенево 

 

Април 

 
Национален куклено- театрален фестивал 
„Михаил Лъкатник“ с международно 
участие 
Куклен театър „Георги Митев – Жоро“ – 
Ямбол 

Град Ямбол  
 

 

22 април  
 

Ден на община Тунджа –  търговско 
изложение 

Община Тунджа 
 

Април 
 

Международния фолклорен празник „От 
Цветница до Гергьовден” 
– пролетен празник на хармонията и 
красотата – конкурси за автентичен 
обичай, костюм, обреден хляб, 
великденски яйца, гергьовски люлки. 

Община „Тунджа”- 
парка на с. Генерал Инзово 
 

Май 
 

Национален мото-събор Мотоклуб 
„Ездачите“ 

Местност„Бакаджик“ 
Община Тунджа 

Май Традиционен събор на народното 
творчество„Мараш пее“ 2019 и конкурс-
надпяване„С песните на Вълкана 
Стоянова“ 

Община Стралджа  
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Май Фестивал – „Тунджа пее и танцува“ Град Елхово  

Юни  
 

Национален детски фолклорен събор 
„Върбова свирка“ 

Град Болярово  
 

Юни Национален тракийски християнски 
събор Спасовден 

Град Ямбол  
 

Юни Българо-гръцки събор  
 

Община Тунджа 
Местност „Църквичката” с. 
Голям манастир 

Юни „Св. Дух“  
Ден на Ямбол 
 

Град Ямбол  
 

21 юни  
 
 

Възстановка на древен обичай на 
траките в деня на лятното слънце стоене 
 

Община Ямбол, с Кабиле 
  
 

Юни  
 

Национален панаир на туристическите 
забавления и анимации – 
Археологически резерват „Тракийски и 
античен град Кабиле” 

Община Ямбол, с Кабиле 
 

Юни 
 
 

Общински празник на традициите 
„Модата се мени, фолклорът остава” 
 

Община Тунджа, с. Генерал  
Инзово 
 

14 септември  
 
 

Празник на баницата – Представяне на 
традиционните баници по населени 
места от региона 
 

Град Елхово 
 

Септември 
  
 

Младежки фестивал „Тунджа-творчество 
и иновации” 
 

Община Тунджа, с. Безмер 

Септември  
  
 
 

Фолклорен събор - надсвирване „Ангел 
Кръстев ”, за тъпанджии – 
солисти и участници в народни състави”  
 

Община Тунджа, с. Кабиле 

8 ноември 
 

Мероприятия и празници в общината и 
гр. Стралджа посветени на 8-ми ноември 
– Празник на гр. Стралджа 
 

Град Стралджа и селищата 
от общината 
 

26 октомври 
 

Празник  на град Болярово 
 

Община Болярово 

Декември  
 

Общински коледарски празник с 
участието на коледарски групи от 
община Елхово 
 

Община Елхово  
 

25 декември  
 

Коледарски празник Община Ямбол,  
„Ямболски коледарски буенек“ 

Град Ямбол  
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IV. ПРАЗНИЦИ НА ЗАНАЯТИ В БЪЛГАРИЯ  

 

ДАТА ЗАНАЯТ ХРИСТИЯНСКИ ПРАЗНИК 

6 декември Воденичари Никулден 

6 декември Рибари Никулден 

6 декември Лихвари Никулден 

6 август Бъчвари Преображение 

15 август Калайджии Голяма Богородица 

16 август Бояджии Свети Убрус   

20 юли Кожухари Илинден 

20 юли Кюркчии Илинден 

20 юли Орачи Илинден 

20 юли Фурнаджии Илинден 

20 юли Кочиджии (файтонджии) Илинден 

20 юли Самарджии Илинден 

20 юли Керемидари Илинден 

5 декември Мутафчии Свети Сава 

5 декември Въжари Свети Сава 

23 декември Абаджии Свети Наум 

24 юни Касапи Еньовден 

29 юни Терзии Петровден 

24 май Бръснари Св. Св. Кирил и Методий 

24 май 

 

Даскали (учители) Св. Св. Кирил и Методий 

21 май 

 

 

 

Базиргяни (търговци) 

 

 

 

 

 

Свети Константин и Елена 

денят след Свети Дух  Сарафи понеделник  след 

Петдесетница 1 февруари Градинари Свети Трифон  

1 февруари Лозари Свети Трифон  

1 февруари Кръчмари Свети Трифон  
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10 февруари 

 

Казанджии (бакърджии) Свети Харалампи 

10 февруари Пчелари Свети Харалампи 

10 февруари Овощари Свети Харалампи 

30 януари Бакали Три светители 

18 януари Кантарджии Свети Атанас 

18 януари Железари Свети Атанас 

18 януари Ковачи Свети Атанас 

18 януари Налбанти Свети Атанас 

17 януари Цигулари Свети Антоний 

17 януари Хамали Свети Антоний 

26 октомври Ахчии (готвачи) Свети Димитър 

6 май Овчари Свети Георги 

27 юли Лекари (знахари) Свети Пантелеймон 

27 юли Аптекари Свети Пантелеймон 

14 октомври Художници Петковден 

8 януари Акушери Бабинден 

40 дни след Великден Хлебари Спасовден 

40 дни след Великден Дюлгери (строители) Спасовден 

40 дни след Великден Ханджии (хотелиери) Спасовден 

40 дни след Великден Каруцари (шофьори) Спасовден 

40 дни след Великден Цветари Спасовден 

1 юли Билкари Свети Врач 

1 юли Чекръкчии Свети Врач 

9 декември Врачки и баячки Света Ана 

12 декември Кондурджии (обущари) Свети Спиридон 
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IV. ЗАНАЯТИ ХАРАКТЕРНИ ЗА РЕГИОН ЯМБОЛ 

1. КОЖАРСТВО 

Обработката на кожа, е занаят разпространен на цялата територия на страната. То е 

характерно за българите, които са известен като скотовъден народ. Благоприятният 

климат и местоположението на Ямболска област,създават условия за  развитието на 

този занаят. Кожата е употребявана от българите за различни цели. Най-широко 

позната е обработката й за предмети, които не изискват особена сложност като торби, 

гайди, духала, цървули.  По-сложна и комплицирана е обработката на кожи за кожуси 

и палта. В Ямболския край  до наши дни е запазено изработването на цървули и 

кукерски маски от кожа. Този занаят се предава от поколение на поколение и се 

развива благодарение на силната кукерска традиция в областта. 

Има изявените майстори на цървули които пазят традицията в село Чарган. Занаятът 

се предава в рода, настоящия майстор го е  научил на от дядо си също майстор на 

цървули. Тайната на изработката на хубави цървули   е търпението и майсторлъка. 

Много е важно каква е кожата, тя требва да е телешка с дебелина не по-малка от 4 

мм. Кожата се изрязва по шаблон с размера. След това се изрязва съръм, който  е с 

дължина поне 2 метра и дебелина 6-7 мм.Коженият шаблон за цървула, трябва да 

престои поне едно денонощие във вода за да омекне. Сред това се нанизва саръма и 

се оставя на калъп за поне още 24 часа. После се шие на ръка. Според майсторите, 

за да стане хубав чифт цървули са необходими поне 3 дни.  

Друг занаят свързан с обработката 

на кожи от Ямболския регион 

изработката на кожени  кукерски 

маски. Занаятът е запазен в 

ямболското село Могила където 

традицията за направа на ръчни 

зооморфни маски също е родова. 

За направата на една такава маска 

са необходими най-малко 10 дни и 

то след като кожата вече е 

обработвана. След това се прави 

скеле, върху което се поставя 

кожата и се оставя тя да приеме 

формата му.Има маски, в които са опънати 4 вида кожи и това ги прави уникални.  

Маските и цървулите са много търсени, както за участие в кукерски игри така и за 

сувенири. Има закупени в Германия, Франция и други държави. Запазването на 

кукерската традиция в областта, чрез създадените празници  и обичаи прави 

възможно и съхраняването на тези занаяти, които иначе щяха да изчезнат от региона, 

така като е изчезнало кожухарството. 
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2. ЮВЕЛИРСТВО, ЗЛАТАРСТВО 
 

Под "златар" се разбира майстор, обработващ злато, сребро и други благородни 
метали чрез извършването на различни операции на изтегляне, запояване, рязане, 
коване, леене и полиране. Традиционно тези умения са били усвоявани с чиракуване. 
В днешно време тези умения се придобиват чрез  обучение и придобиване на 
образование в училища по изкуствата, където се преподава златарство и други 
умения, които се характеризират като бижутерско изкуство. Но все още има родове, 
които предават занаята по стрия начин от баща на син. 
Ямболският край е известен като място където са царували тракийските царе. 
Древният град Кабиле и множеството разкопки на тракийски гробници  сочат региона 
като важно за траките място. Още от тогава можем да говорим и за обработване на 
злато и сребро и създаване на бижута, на които целия свят се възхищава. 
Последното  златно съкровище намерено в региона на село Златиница от археолога 
Даниела Агре  и е датирано  е от 4 в. преди Христа.  През по късно време 
златарството или куюмджийството е престижен занаят, хората, които обработват 
злато и сребро са едни от най - тачените в общността.  
В съвременността са единици майсторите златари  останали в Ямбол. Но все още 
има няколко ателиета, където може да се поръчат ръчно направени бижута  или да се 
закупят уникални  такива. Занаятът се предава от баща на син или се обучават  
млади хора, които имат интерес. Оказва се, че дори и днес тава е труден занаят. 
Обучението продължава години и най важното е да имаш точна ръка и точно око. 
Заради деликатността на материала, с който се работи наистина  е необходимо  да се 
овладеят голяма сръчност и умение. Необходимо е и голямо въображение за да се 
създаде уникален продукт, който да  носи индивидуалността на притежателя си. За 
съжаление промишлената обработка на метала, и големият внос правят този занаят 
от изчезващите. Малкото останали негови представители в Ямбол, разчитат на 
нуждата на хората да носят неща създадени специално за тях. 
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3. ИЗРАБОТВАНЕ НА ИЗДЕЛИЯ ОТ КОВАНО ЖЕЛЯЗО 

Значително място в народното изкуство заема 

изковаването на железни предмети – което се 

проявява или във формата им или в украсата им. 

От древността ковачите са оформяли 

художествено предмети за бита, докато 

оръдията на труда свързани с всекидневната 

работа на старите българи не са били украсени. 

Голямо художествено майсторство старите 

ковачи са постигали  при изработката на 

свещници  и поставките пред камините наричани 

по народно му „кончета”. Коването е основното техническо действие, което ковачът 

извършва върху материала. Ръчното коване включва действия като сплескване, 

изтегляне, пробиване на отвори, закаляване, насичане на орнаменти върху метала, 

набиване на релефни форми, ковашко заваряване. Нагряването и охлаждането, с 

което всъщност се осъществява процеса закаляване са също неразделна част от 

ковашкия занаят. Най-важното в ковашкия занаят е това да познаваш метала. Това 

само на пръв поглед е груба работа. За нея са необходими много въображение и 

постоянство. При ръчното ковачество е почти невъзможно да се създадат два 

еднакви елемента. В Ямболския регион има няколко ателиета, които пазят тайните на 

ковашкия занаят . Те са специализирани в предмети, които са адекватни към 

съвременното време. Изделията от ковано желязо, които изработват се вписват в  

новата архитектурна визия на съвременността.  

Те  изработват  огради, парапети, решетки за прозорци, портали и порти, беседки, 

асмалъци, шатри, козирки, навеси, сенници, маси, столове, пейки и  аксесоари за 

камина. 

 

4. ЗВЪНЧАРСТВО 

Според  етнографа проф. Христо Вакарелски 

звънчарството е възникнало по българските 

земи с развитието на скотовъдството. Занаятът 

включва изработването на ковани звънци и 

бронзови - излети, както и изработването на 

камбани за черкви. 

В Ямболският край този занаят е останал заради 

кукерската традиция и необходимостта за 

изработване на кукерски хлопки. Ямболските 

хлопки са  от ковани листове. Те имат по-

изпъкнали или плоски форми получени от изковаването на металния лист върху 

калъпи.  Семейство от  село Воденичене, са всепризнатите  майстори на кукерски 

хлопки. Те разказват , че това е трудна и сложна работа. Правят се много операции, в 
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затоплено помещение, трябва силна ръка и клещи. Трима човека за един ден работа 

могат да направят не повече от 10 звънци. Звукът се постига от формата на хлопката, 

ако искаш да е по-ясен, по-свита е долу, по-отворена ако е гърлест. След като се 

направят те се връзват всички заедно, най-важното е да имат един и същ звук. Ако не 

звънят в синхрон кукерите не ги харесват. Работилницата, в която се изработват 

хлопките трябва да е  голямо помещение. Инструментите необходими за изработката 

са: резачка за ламарина, ножици, железни калъпи "чаши" за студено изчукване, 

калъпи за горещо изчукване, наковални и йорсове, чукове и др. 

Най-важното обаче е умението на майстора  за да може за придаде определена 

форма и звук на хлопката. Първо се прави шаблон, след което се прави отвръщане на 

ламарината на огнището, за да не се цепи. Следва студено изчукване, върху калъпи. 

След това  ламарината се загрява на огъня и се избива. Заваряването е една от 

трудните операции, тъй като хлопката трябва да получи гласа си. След това се 

нагрява до стопяването на сместа. Когато майсторът сметне, че хлопката е заварена, 

я потапя във вода, но така че да не влиза вътре вода, защото клупът ще се закали и 

няма да може да се огъне. Поставя се езика и следва последната, "най-тънката" 

операция - докарване гласа на хлопката. Той зависи от устата на хлопката, от 

дебелината на ламарината и заваряването. 

 

5. НОЖАРСТВО 

Обработката на желязо и използването му в 
бита е била широко разпространена сред 
българите. Ямболиите не правят изключение. 
Хората, които изработват ножове, много често 
са наричани ковачи, заради работата си с 
желязо и ползването на едни  и същи ковашки 
инструменти  и техники. Ножовете се 
изработват предимно от желязо и стомана.  
Според начина, по който стоманата се споява 
с мекото желязо, изделията се делят на три 
вида. При първия желязото и стомана се 

спояват и изковава така, че стоманата да образува режещата част и върхът на 
острието, изработените по този начин ножове се наричат кайнаклии. Те са по-евтини 
и за масови нужди ножове.  
Вторите се  изработват като стоманата и желязото за острието се наковават няколко 
пъти докато станат хомогенна маса. По този начин се изработват висококачествени 
изделия за въоръжение, за специални и професионални цели.  
Остриетата на ножовете от третия вид се изковават само от стоманени късове. 
Такива са бръсначите и някои специални видове изделия. 
В Ямболско занаятът е запазен в Стралджа. Там се  изработват  най-различни 
ножове – туристически, рибарски и  домакински.  Реставрират  и стари оръжия. 
Работилницата на майстора   има всичко необходимо за работата на един ножар - 
ковачница и инструменти, подръчни материали – стомана за остриета, месинг, дърво, 
еленски и биволски рога за дръжката, киселини, лакове, бои за обработката, кожа за 
канията, кадифе и коприна за сувенирните кутии Твърди, че за направата на хубав 
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нож са необходими  познания по физика, химия, математика, история, в добавка с 
умения по ковачество, дърворезба, златарство. Над сто ръчни операции се 
извършват до  финала на работата. Върху изделията се изписва  знак на майстор в 
добавка с християнски кръст. Ножове, създадени в тази работилница   има в близки и 
по-далечни краища на страната и зад границата.  
 
6. ВЕЗБА 

Везбарското изкуство на българките е забелязано още от  чуждестранните 

пътешественици, минали през българските земи. Традицията на везбарството е 

свързана предимно с украсата на облеклото. Шевицата се изработва, като се броят 

нишките на тъканта. Традиционната 

българска везба се характеризира с 

голямо регионално и локално 

разнообразие. Другата важна част е 

цветът, който от основно значение за 

етническото своеобразие на българските 

шевици основани на три основни цвята - 

черен, червен и бял. Съществуват най-

различни плоски, релефни и ажурни 

бодове. Най-използваните сред тях са 

няколко: прав (цепен) бод - хоризонтален 

или полегат (разминат); кръстат бод (или 

кумански); бримчен бод и двулицев бод.  

Традиционната българска шевица има три 

елемента: ритъм, симетрия и контраст, 

които са валидни по цялата етническа 

територия на българите. В сравнение с 

орнаментиката на тъканите, везбените 

композиции се характеризират с още по-

голямо разнообразие поради специфичната техника на украсяване. Шевицата е 

изградена от орнаментика, в която значително преобладават растителни мотиви. Те 

са характерни и за разпространените в Ямболско и Елховско шевици. Употребява се 

образът на растението в различни композиции. При носиите в Елховско, където се 

срещат фигури с по-едри размери, се везат асиметрични растителни шевици, които 

представляват почти сводесто разгънато стъбло, нещо като полувенец, по външната 

стена на който се редуват листа, а в центъра на свода  - откъснат или скачен на някое 

място едър цвят, плод или друга фигура. Разнообразието на шевици в региона е 

голямо.  Елховската шевица представлява рамкирана площ, разпределена на едри 

плътно извезани разноцветни шестоъгълници, ромбове или квадрати, в които са 

извезани  сравнително реалистично растителни или птичи изображения. Друг вид 

шевица от ямболския край е с изобразяването на не рамкирани растителни  и 

линеарни орнаменти, изпълнени с дебела предимно права памучна прежда. 
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7. ХУДОЖЕСТВЕНО ПЛЕТИВО 

 

Художествено плетиво е традиционен български занаят, включващ плетиво на една и 

пет куки, дантела поанлас и брюкселска дантела. В тесен смисъл „плетене“ е 

преплитане на нишки чрез оформяне на бримки като основни градивни елементи. 

Така са създавани  почти всички плетива към традиционните носии, чорапи, 

ръкавици, шалове, както и за декорация на дрехи и тъкани за домашна уредба и 

употреба. 

Традицията като занаят е съхранена в целия 

ямболски край най вече сред възрастните 

хора. Традиционната дантела се изработва 

основно на една кука.  Оформя се мрежа от 

орнаменти, които са предимно розети  , 

понякога се вплитат и животински мотиви, 

основно на птици. В Ямболския регион е 

разпространената плетената на една кука 

дантела от розети. В някой части на областта 

се  изработва така наречената шита дантела, 

при която се употребява обикновената игла. 

Тя е сложна за изработка и трудна за 

спазване на съотношения в орнаментиката, 

защото се използват възли, които образуват 

мрежата и орнаментите . Този вид плетене в 

Ямболско се използва предимно за покривки и карета. Рядко по тази начин се плетат 

дрехи или орнаменти към облеклото. Основни материали за плетивата са нишки от 

растителен или животински произход. Традиционните плетива са предимно от 

вълнена прежда. Памучната прежда навлиза в плетивото едва в по-ново време. Един 

от най-старите и широко прилагани начини на плетене е с една кука или игла в прави 

редове по цялата дължина на плетивото двупосочно – отиване и връщане. Така се 

оформя фигура с различна плътност и различни декоративни качества. Почти 

повсеместно разпространение има плетенето с пет куки в околовръстни редове, което 

дава възможност по гъстата мрежа и равномерни бримки да се създаде орнаментика 

при чорапи и на ръкавици, която се свързва с орнаментиката на шевици и тъкани.  

 

С формирането на градско облекло при Възраждането постепенно и цветната 

орнаментика при чорапите намалява и се заменя с пластична, получена от различни 

плътни и мрежести редове. В началото на XX век, в плетивата се вмъкват и 

разноцветни мъниста, които оформят орнаменти, подобни на везаните с мъниста 

колани, пазви, поли и дрехи. 
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8. ГРЪНЧАРСТВО 

 

Грънчарството е занаят, при който се създава и оформя керамиката. Той е бил един 

от главните занаяти, упражнявани от славяните. Етнографски са познати два 

обособени начина за обработване на глинени съдове и други предмети от глина  - 

ръчен, който се практикува основно от жените и с помощта на крачно колело, който е 

запазена територия на мъжете. Към ръчното производство на глинени предмети 

спада  и построяването на малки пещи за хляб непосредствено до жилищните огнища 

или вън от жилищата. В ямболския край, тези така наречени женски пещи са съчетани 

и с други пристройки наречени закладници. Но грънчарство означава най-вече 

произвеждането на глинени съдове с грънчарско колело.  В някой части на Елховския 

край  този занаят се нарича стомничарство. Процесът на робота с глина започва след 

като се изкопае глината. Тя трябва да престои  10 -15 дни за да изветрее на слънце. 

Когато изсъхне и се разпадне на късчета се накисва и е готова за работа. 

Грънчарското колело представлява дървена или желязна ос, на двата края на която 

са поставени два масивни дървени диска. Долният е голям с диаметър  около 75-80 

см. И служи за махово колело. Той се привежда в движение с краката на грънчаря. На 

горния край е по-малкия диск с диаметър около 25 см. На него се слага и се оформя 

глината. При работа майсторът оформя съда с две ръце, като лявата ръка или пръст 

от нея е винаги отгоре, а дясната отвън. За по-лесно изтъняване на глината 

грънчарят мокри постоянно ръката си с вода.  

В днешно време и в Ямболския край се използват задвижвани с електричество 

колела, които много спомагат за по-бързото и 

качествено производство на глинени изделия. 

На територията на Ямболска област се 

произвеждат глинени съдове предимно 

свързани с домакинството като гювечи, и 

тави. Готовият съд от грънчарското колело се 

изсушава на сянка, след което се слагат в 

пещ за изпичане. Изпичането става като 

съдовете се нареждат с отворите надолу. 

Пещта се загрява постепенно за да не се 

пукнат съдовете. Опалването трае 24 часа. 

След изпичането някой съдове се намазват с глазура  и се пекат отново 10 -16 часа. В 

днешно време този процес е скъсен благодарение на съвременните технологии. На 

някой места обаче е запазен в автентичния си вид. Украсата на готовите изделия 

според древната технология е ставала по два начина . Първият е чрез набраздяване 

околовръстни прави или криви прекъснати или непрекъснати  линии, дупчици, отвесни 

чертички или фигури. Този начин се нарича драскани шарки и с него се украсяват 

затворени съдове. Вторият начин на украса, разпространен в ямболско е чрез 

изрисуване на видимите страни на съдовете. Орнаментите представляват добре 

очертани и ритмично подредени едри петна, линии, точки и други 
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9. РЪЧНО КИЛИМАРСТВО 

 

В етнографията на България  Христо Вакарелски отделя внимание на  китеникът или 

губер известен  на Балканския полуостров с името на град Ямбол и наречен 

„ямболия“. Това название се отнася повече за килими от кит, на вид рошави, тъкани с 

обикновено затъкване или с типично завързване. Те са  едро орнаментирани  килими 

с висок кит от прежда или от кичури 

вълна. Едрите петна на орнаментите 

обикновено са съпоставени контрастно, 

като фонът най-често  е светъл. Според 

проучване на ямболския исторически 

музей това е един от традиционните 

занаяти в Ямбол, прославил града на 

обширните пазари на Османската 

империя и Европа. Другото 

наименование на този вид тъкани е  

„ямболски кебета“. 

Думата „кебе” е от турски произход и 
има няколко значения. Широко разпространено е схващането, че кебето е дебела 
вълнена постелка или завивка. По-малко известно е тълкуването на думата като 
наметало от груб вълнен плат. Данни за този занаят има от 16 век , когато в турски 
книги се споменава за доставката на 25 броя ямболски кебета. От тълкуването на 
думата кебе се предполага, че в началото става дума за вълнени наметала за 
османската армия, като по-късно думата навлиза и в бита като се използва за 
вълнена завивка. 
През, 17 век, известният турски историк и географ Хаджи Калфа, описвайки Ямбол, 
отбелязва: „Прочутите по цял свят ямболски кебета тук се работят.”  Реално описание 
на кебето дава френския генерален консул в Смирна , който ги описва така : „Вълнени 
завивки, наречени кебета. Тези завивки идват в Крим от Ямбол и са от боядисана в 
различни цветове вълна. Има от тях с мъх и без мъх от 5 до 6 различни големини. Те 
носят името на Ямбол, защото в този град има най-много работилници, но се правят и 
в много други градове на Румелия. В Крим идват 10-12 хиляди всяка година … „ 
Процесът по подготовката на кебетата е сложен и дълъг защото всичко се прави на 
ръка. Изпирането, сушенето, чепкането и влаченето  на вълната се извършват ръчно 
с помощта на примитивни оръдия на труда. Изпреждането на вълната, сноването и 
тъкането на кебето на хоризонтален стан също е ръчно. Следващата операция е 
валянето в тепавица, вследствие на което се получава мъхеста повърхност. В 
продължение на три века ямболското кебе впечатлява чужденците, посетили града, и 
разнася славата на ямболските занаятчии във и извън пределите на обширната 
Османска империя. 
В днешно време почти не са останали майстори, които да се занимават с изработката 
на този вид губер. Въпреки атрактивността му и старата му слава това е дин от 
залязващите занаяти в областта. 
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10. ДЪРВОРЕЗБА 

Дърворезбата  е  художествена 
обработка на дърво като целта е 
посредством издълбаване да се 
постигнат различни форми. По 
същество може да се използва 
всякакъв дървен материал, но 
майсторите препрочитат орех, липа, 
бук, дъб и други. Инструментите, с 
които дърворезбарите най-често си 
служат за да оформят своите творения, 
са набор от различни длета и чукове, 
както и различни пособия за 
дървообработка. Основната техника, 
която се използва е почукване с  леки 
удари в горния край на длетото или с 

натиск от ръката на майстора. Сред основните мотиви на българската дърворезба са  
растителните елементи като бръшлян, дъбови, лозови, акантови листа, цветя, чепки 
грозде и животинските изображения като змейове, лъвове, птици, а също така 
композициите, основаващи се на геометрични мотиви, арабески, плетеници и други. 
Първите данни за  дърворезба по нашите земи  датират от времето на Втората 
българска държава, но според историци  може да се много по-ранни. Във вида който 
познаваме днес  дърворезбата се е появила през  Възраждането. Първоначално 
дърворезбата се е появила в църквите, за изработка на иконостаси и орнаменти. 
Пример за впечатляващо дърворезбарско изкуство в ямболско откриваме в църквата 
Св. Георги където има иконостас , за който  специалистите  пишат: „При стилизацията 
на мотивите и съчетанието им чудесно се съгласуват с необикновената сръчност при 
изрязването им. Елементите в композициите са почти изключително растителни и са 
дадени по омайващ начин“. 
 С времето дърворезбата излиза от църквите и влиза в къщите на заможните 
българи. За разлика от църковната украса, която е тържествена и пищна, обликът на 
резбата в битовото и измерение е по-премерен и по-скоро подчертава определен 
елемент на сградата.  
След средата на XIX век, дърворезбата постепенно преминава от вид изкуство към 
занаятчийско производство, а след Освобождението, повлияни от западните 
орнаменти и гипсови отливки по фасадите, които навлизат в България по това време, 
майсторите започват да вплитат тяхната орнаментика в своите работи по сгради и 
особено в украсата на мебели.  
Дърворезбата е в три основни вида. Църковна, която може да се види в старите 
църкви по селата  и в града. В днешно време, в ямболско не са останали майстори, 
които да се занимават с нея.  Битова, която е пренесена от религиозните храмове в 
домовете на по-богатите жители на големите населени места, този тип дърворезба се 
характеризира с украсата на определени дървени детайли от архитектурата на 
градската къща. Съществуващите днес занаятчии в ямболско може би са най-близко 
до нея. Малкото останали дърворезбари са специализирани предимно в пластики и 
художествени произведения от дърво. В много отношения те са по-близо до 
художниците, от колкото до занаятчиите, но под сръчните им ръце дървото оживява и 
те могат да му предадат всякаква форма. 
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 11. ИЗРАБОТВАНЕ НА ХУДОЖЕСТВЕНИ ТЪКАНИ – ПАНА 

Тъкачеството е занаят за изработване на тъкани, предназначени за облекло, 
постелки, завивки и други, а началото му можем да търсим назад през вековете.  
Смята се, че тъкачеството се появява благодарение на скотовъдството. В миналото 
във всяка българска къща има тъкачен стан, днес все по-малко хора помнят тайната 
на този занаят. Тъкачеството се извършва на стан – хоризонтален или вертикален. В 
древността най - разпространен е бил хоризонталния. В ямболския край е бил 
използван станът с хоризонтална основа. Той се състои от две дървени рамки, на 
които се слагат две кросна (право кръгло дърво) – на задното се навива основата, а 
на предното се навива натъканото. За рамката се прикрепят и „нищелките“ (част, 
която дърпа нагоре и надолу нишките на основата и заплита втъканата нишка) и 
„ваталото“ (част със зъбци, между които се прокарва основната нишка). Друг основен 
елемент на стана е совалката – на нея се навива преждата, с която се тъче. Най–
често използваните материали са вълната, коноп, коприна и памук. Готовите изделия 
най-често са класирани според  мястото им в бита – в обредната практика или за 
домашна употреба. Към първата категория спадат чергите, китениците, месалите 
(използват се за покриване на хляба, освен в домакинството те се използват и в 
обредната система), възглавниците и други. За домашна употреба се категоризират 
пешкирите. Кърпите за всекидневна употреба са украсявани с цветни линиарни 
прешарвания, докато тези използвани при обреди са с по-богата декоративна 
орнаментика. 

В днешно време в Ямболския край 
тъкачеството като художествен 
занаят е развит в изработването 
на пана, които са предимно за 
декорация на стена. Те се 
изработват на отвесен стан. 
Правят се ръчно, предимно от 
коприна или вълнена прежда, но 
много често се смесват различни 
материали.  Технологията им  на 
изработване представлява сложен 
процес, с който се създават 
фигури, орнаменти и детайли чрез 
смесване на отделните цветни 
нишки. Често в едно пано се 
смесват няколко различни тъкани 
и след завършването му може да 

се  украси допълнително с различни елементи и материали като: ресни, парчета плат, 
мъниста или паети.  Как ще изглежда тъканото пано зависи единствено от 
въображението на автора, който го изработва. 
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12. ИЗРАБОТВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИ КОСТЮМИ  

Ямболската женска (тракийска) носия се състои от къса бродирана риза, сукман с 

пералки, богата бродерия на полата и пазвата, а също и бродирана престилка. 

Престилката е изработена от черен вълнен плат с бродерия и черна дантела. Ризата 

е къса с традиционната бродерия характерна за ямболско и е изработена от бял 

памучен плат.  

Носията показана на снимката е изработена по автентичен образец от колекцията на 

етнографския музей в Ямбол. Времето за изработка на ямболската носия е 60 

работни дни. 

Според естетическите схващания на 

българина, облеклото му е трябвало да 

отговаря на високи художествени 

изисквания. Българската народна носия 

е известна с изключителната си 

декоративност, която се дължи на 

везбата, пъстрите тъкани, металните и 

други накити. На художествените 

изисквания за облекло са подчинени 

материалите, техническото изпълнение, 

отделните моменти от процеса на 

приготвянето му, формите на отделните 

му части и цялостния му състав. 

Декоративната тъкан, везмото и 

плетивото дават неизмерими 

възможности за постигането на красива 

орнаментика и богат колорит. 

Обикновено везмото и тъканта взаимно 

се допълват в украсата на носиите.  

Ямболските носии са известни с ярката си цветност, което се дължи на раираните 

тъкани на горните дрехи – рокли, престилки  и други При женските носии се приема за 

красива стегнатата талия.  Тракийските носии са известни като гъвкави и меки. В 

днешно време в Ямболско има много ателиета, които изработват традиционни 

народни носии. С възраждането на българските клубове за народни танци, 

благодарение на съборите, където се допускат хора само облечени с народни носии, 

все повече хора искат да си закупят от това традиционно българско облекло.  
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13. ИЗРАБОТВАНЕ И РЕМОНТ НА БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ МУЗИКАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ 

Традицията за изработване на народни инструменти 

в Ямболско, вече почти не съществува с едно 

изключение в село Чарган, където има млад майстор 

на тъпани. Интересът му започнал със собственото 

му желание да си има тъпан. Поради високата цена 

на тъпаните, той решава да се научи. Понеже занаят 

се краде, той обиколил останалите майстори и накрая 

изработил първия си тъпан. Казва, че направата на 

един инструмент не е никак лесна работа. 

Необходими са много труд, търпение и усилия за да 

се получи инструмент с ясен звук и красива форма. 

От един до няколко месеца е изработването на 

инструмента, ако го правиш тертиплийски така като 

трябва да се направи.   

По произход тъпанът е арабски инструмент, а в 

България е пренесен от турците по време на 

османската империя и широкото му използване от еничарските войски. Добива голяма 

популярност в българската народна музика. Присъства в музиката на почти всички 

фолклорни области. 

Тъпанът представлява цилиндрично дървено тяло с диаметър от 30 до 60 см и 

височина от 25 до 50 см, на отворите на който са опънати кожи. Кожите са захванати с 

дървени обръчи и посредством зигзагообразно прекарано през тях въже биват 

обтягани или отпускани. Настройването на инструмента става с натягане на 

въжетата. Звукът се произвежда с удари по кожите посредством палки. Палките са 

две: едната представлява къса извита в единия си край дървена пръчка наречена 

"кияк" и другата тънка, дълга пръчица, наречена "дробенка".Изпълнителят държи 

тъпана на колан през рамо докато свири. Една от най-често срещаните грешки е 

припознаването му с големия барабан , който се използва като част от комплекта 

барабани в симфоничните и духови оркестри. Макар да изглеждат близки на външен 

вид, разликите в настройването, тембъра и звучността са съществени и  това са 

различни инструменти. Тъпанът има кратък релефен притъпен звук без резонанс. 

Тъпанът във фолклорните ансамбли поддържа ритъма  и има противопоставяне на 

силно и слабо време между ударите на кияка и тънката пръчка най-често в 

неравноделен размер. Съществуват две разновидности по размер: среден и голям, 

като фолклорните музиканти наричат средната разновидност Тъпан, а голямата Даул. 
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14. ЧАСОВНИКАРСТВО 

В Ямбол все още има единици представители на занаята 
на часовникарите. Те са останки на занаят, който не е 
традиционен български, но е добре развит в България.  В 
днешно време, поради технологическите развития и 
желанието за масова продукция, ролята на часовникарите 
значително се е променила. По-голямата част 
от часовниците  днес се произвеждат във фабрики, което 
значи, че работата на майсторите се свежда да поправяне 
на продукти. Обучението на  часовникаря не е било леко, 
трябвало е да чиракуват в продължение на 7 години.  

Днес за да стане часовникар, човек или трябва да 
открадне занаята от някой стар майстор часовникар или 
да учи в специализирано училище в чужбина. Както всяко 
нещо, което притежава някакъв вид механизъм с подвижни 

части, така и часовниците имат нужда от поддръжка и поправка, за да бъдат точни и 
да се удължи техният живот. Часовникарството е доста фина материя за изучаване, 
тъй като най-често става дума за много сложни компоненти и части, които имат малък 
размер и дори са микроскопични. За съжаление тенденцията в България  и Ямболско 
показва, че часовникарите са на изчезване и повечето от тях са вече застаряващи 
хора, а младите нямат желание да приемат занаята. 

 

16. КОМИНОЧИСТАЧ 

Този занаят носи корените си от Европа, но въпреки това се среща и в България. 

Един от малкото градове, в които все още съществува това умение е Ямбол. 

Свикнали сме да си представяме човек целия в сажди и черно, който почиства комини 

с голяма четка. И това донякъде  е така.  Задачата на коминочистача е да провери и 

почисти комина камината, пещи, вентилацията, предназначена да осигури свободен 

достъп на димните газове. Комин е структура за 

извеждане в атмосферата на горещи газове и дим от 

печки, фурни, камини и вентилации. Димът 

представлява плуващи във въздуха твърди частици 

(сажди, пепел), остатъци от непълното изгаряне на 

отоплителни и други материали. Работата на комина е 

постоянно изложена на различни напрежения - сажди, 

конденз, отлагане на киселина и пепел. При не 

извършена качествена зидария, комина може да 

предизвика пожари и отравяне с въглероден окис. По 

време на изгаряне на отоплителните материали, по 

стените на комина се образуват много значителни 
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пластове сажди, които стесняват стените на комините и ограничават притока на дим 

навън. За да се избегнат тези проблеми е необходима намесата на коминочистач. 

Майсторите в занаята препоръчват преглед на комина най-малко веднъж годишно. Да 

се  овладее това умение   не е лесно. Хората, които искат да станат коминочистачи не 

трябва да се страхуват от високо и да имат проблеми с  вестибуларния апарат. Те 

трябва да са в добро здравословно състояние защото работата никак не  е лека. Не 

трябва да са алергични към дим и сажди , защото някой от нещата, които вършат 

буквално се правят с голи ръце. Важна роля в запазването на занаята, играе  и 

поверието, че да срещнеш коминочистач означава, че си срещнал късмета, а да го 

докоснеш с ръка, то тогава си вземаш частица от този късмет. На  4-ти Май всяка 

година е празникът на металурга, коминочистача и пожарникаря. 

 

17. БЪЧВАРСТВО 

От траките до днес, основен поминък в 

България е отглеждането на грозде и 

производството на вино. Ямболска 

област е един от регионите с голямо 

винопроизводство и с известно по цял 

свят вино. По тази причина 

бъчварството е занаят , който 

съществува от дълги години на 

територията на областта. Като всички 

занаяти от древността, за съжаление и 

той е започнал да отмира . Вече има 

все по.малко представители на този 

занаят по селата, а промишлеността 

постепенно унищожава това умение.  

В българския бит бъчварството навлиза през IX век. Професията се практикува преди 

всичко от мъже. Необходими са бързи и точни движения на ръцете и пръстите, 

издръжливост на принудителни работни пози и физически натоварвания, 

наблюдателност и „мерак”. Работи се с висококачествен дървен материал от дъб, 

акация и черница. След като се набави необходимият материал под формата на 

трупи, се разкроява на дъски. След това дъските се оставят да съхнат. Чак след като 

изсъхнат добре дъските започва същинската обработка по тях. На всяка дъска й се 

предава лице и размер (дължина). Правят се определени ъгли (чап) от двата края на 

дъската, за да може събрани една до друга, чрез дъги да оформят окръжност. 

Бъчвата  преминава процес на попарване, проваряване и термичен процес чрез 

опалване на сухо. С помоща на фреза се изготвят „вътора” по цялата обиколка на 

тялото отвътре и „фроша”. Бурето или кацата се затварят с дъно, което се полага в 
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канала (вътора). Поставя се папур между канала и дъното и между всяка дъска. 

Задъненият съд се изглажда външно. Ако едно буре се стопанисва правилно, може да 

издържи до 50 години. Много е важно и какво вино се събира в него, ако виното е 

хубаво след престоя си в бурето ще стане само още по-добро, но ако се сложи кисело 

вино , то заразява бъчвата с кисели бактерии и тя трябва да се изхвърли защото ще 

развали всяко следващо вино.  Когато виното свърши бъчвата се измива хубаво и се 

оставя на проветриво, за да изсъхне. Есента се запарва и в нея пак се слага вино.  

 

18. КАЛАЙДЖИЙСТВО 

С изработката на медни съдове и 

обработката на мед се появява и 

калайджийството. Това е изкуството 

да калайдисаш вече готовите медни 

съдове. Причината е, че медта лесно 

оксидира, което задължително 

изисква калайдисване на съдовете, 

чието предназначение е свързано с 

приготвяне на храни, пренасяне или 

съхраняване на мляко, вода, вино и 

други хранителни продукти.  

Ако съдовете не се калайдисат  храните се окисляват и това разваля качеството и 

вкуса на продуктите. В Ямболско е останал само един род, който се занимава с 

калайдисване, но според тях вече няма хляб в този занаят, защото в домакинствата 

почти не се използват медни съдове.  Качественото калайдисване не лесна работа и 

се иска голям майсторлък. Първо  бакъреният съд се поставя на огъня да обгори, като 

се държи с големи клещи. Важното е да  обгори добре  и от  отвън и отвътре. После с 

малко сярна киселина и памук се обтрива цялата повърхност и се залива с вода. Така 

се почиства качествено съда. Ако има наслагвания, сажди или други боклуци, калаят 

не хваща.  Затова към него се прибавя нишадър, който разтваря калая, за да хваща и 

с памук и парцал се обтриват стените. След това се добавят солна киселина и цинков 

прах, сместа се разнася отново с памук, хванат с калайджийските клещи. 

Съотношението и порядъка са въпрос на майсторлък. Съдът се поставя отново на 

огъня да се нагрее. Тази процедура се повтаря, докато се калайдиса хубаво целия 

бакър. Ако калайджията си е свършил качествено работата съдът ще  издържи година 

– година и половина без повторно калайдисване. Занаятът има много тънкости и 

работата никак не е лесна, много е важно да се направи точното съотношение между 

калай и нишадър, съдът да не прегрява и много майсторлък. 
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19. БОЗАДЖИЙСТВО 

Ямбол и областта са известни с производството си на боза. Като нарицателно е  

станала любимата закуска на гражданите на Ямбол – милинки и боза. Не един и 

двама жители на града, разказват в спомените си как бозаджиите са се разхождали с 

меховете си по улиците и са продавали вкусната напитка. Но тайната на хубавата 

боза, всеки пази за себе си. В днешно време, бозата в града се произвежда 

промишлено и като занаят е останал предимно по селата, където някой по-възрастни 

жени пазят традиционната тайна на вкусната напитка. Добрата боза е гъста и трябва 

да се усеща вкуса и дъха на зърното, от което е произведена, разказват майсторите. 

Произвежда се чрез смесена алкохолно-млечнокисела ферментация на брашно от 

просо или други зърнени храни като ръж, царевица, овес или пшеница. Подслажда се 

със захар. Обикновено готовата напитка съдържа 

от 0.5% до 1.0% алкохол. 

Първоначално бозата се е произвеждала от 

просено брашно. След препичането, то се варяло 

в казан с вода около три часа. Изсипвало се в 

специално корито и към него се добавял квас. 

Така сместа престоявала осем часа. Примесвала 

се със захар и се прецеждала.  След това вече 

готовата боза а се пиела  сладка или кисела, в 

зависимост от вкуса на клиента.  

Ползите от консумацията на боза са много защото 

според специалистите има  богат витаминен и 

минерален състав. Рецептата за вкусното питие, 

която може да се направи и в къщи е :  

Нужна Ви е квас за боза, която може да приготвите, смесвайки 2 с.л. брашно, 1 чаена 

чаша. хладка вода и 1 супена лъжица захар. Така получената смес се оставя на топло 

да ферментира, след което се съхранява в хладилник. За самата боза са необходими 

5 литра вода, 2 чаени чаши захар, 2 чаени чаши брашно и 1 чаена чаша от закваската 

или готова подсладена боза. 

Първо се запича брашното до постигане на кафеникав цвят. Оставя се да се охлади, 

след което постепенно се смесва с хлада вода. Разбива се добре, за да се избегне 

появата на бучки, и се добавя останалото количество вода и захарта.  

Сместа се поставя на котлона, за да поври 5-6 минути. Сваля се от него, оставя се да 

изстине, като се добавя чашата боза или квас. След 2-3 дни на ферментация на 

стайна температура бозата е готова за хладилника. 
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19. САРАЧЕСТВО 

Сарачеството е един от най-старите занаяти за 

обработка на кожа. Той възниква с опитомяването и 

използването на коня като товарно, ездитно и 

впрегатно животно. Арабската дума сарач означава 

седло. Майсторите сарачи изработват впрегатни и 

ездитни конски принадлежности, ремъци, каиши, 

куфари, чанти, колани, паласки, кобури, щавени 

цървули и др. Като основен материал се използват 

кожите от едър рогат добитък, овце, кози и свине. 

Основен материал са кожите от едър рогат добитък, 

овце, кози, свине. Използват се и допълнителни 

материали  за украса и декорация - кече, дърво за хамутите, сарашки конци, зебло, 

ръженица, бои, лепила, катран и други. Това е един от изчезващите занаяти в 

България. Противно на всеобщата тенденция в Ямбол и селата все още има много 

майстори, които практикуват древния занаят. Причината за неговото опазване са 

кукерските игри в областта. Майсторите са се специализирали в изработването на 

кукерски герданета от кожа. Изработването на едно гердане не е лесна работа. За 

всеки човек идеята и шаблоните са строго индивидуални  и не бива да се повтарят. 

Работата е трудна и продължителна, като за да стане готово гердането са 

необходими минимум 5 дни и то с помощ от приятели, защото сам е много трудно. На 

ред има между 19 и 21 синци, бройката на чифт герданета е между 1700-1900 броя, 

необходими са около 300 габъра. Слагат се и огледала за блясък и красота. Но това 

са само необходимите неща. По важна е ръката на майстора и неговата фантазия. 

Технологията е сложна и много трудоемка.  Слагат се пет ленти „саръми“ и върху тях 

се редят синците.  Нижат се, за да се види как изглеждат формите, направени от тях.  

Понякога може да се наложи да се редят  и по 10 пъти докато кукерът си хареса 

шарката.   

 

20. КЛЮЧАРСТВО 

Вероятно с възникването на човечеството се е появила и 

нуждата да се измислят приспособления  за заключване.  

Фактите сочат, че хората започват да конструират и 

използват заключващи устройства около 2000 г. преди 

новата ера. По това време те били груби, примитивни, 

изработени от дърво, но е интересно да се спомене, че 

техния принцип на действие е същия като на 

съвременните секретни патрони. 

По Българските земи в началото създаването на 

ключалки не е обособено като специален занаят, а като 

домашна работа свързана със създаването на дървени 
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заключалки. Те се отличават с голямо разнообразие, като  представляват 

съчетаването на подвижни тела  и жлебчета закрити от погледа и досягане с ръка. 

Вътрешните подвижни тела, обикновено са се наричали кученца. В днешно време 

занаята е много усъвършенстван и майсторите на ключове са съобразили работата 

си със съвременните технологии. В Ямболско има все още пазители на този занаят. 

Те работят предимно самостоятелно и изработват ключове и ремонтират брави.  Сега 

много  забележителни изобретатели разширяват обхвата и работоспособността на 

ключарите. Те широко използват  машината за дубликати на ключове , която слага 

края на черната работа от ръчно пилене и прави точна репродукция на ключа за 

секунди. Във връзка с многото производствени методи, ключарският занаят навлиза в 

две основни групи – ключари които правят ключове и ключари които поправят (правят 

ремонти). В днешно време повечето ключари поправят ключове и създават 

дубликати. Традициите и обичаите на ключарството познати днес, произхождат от  

древни ключарски гилдии, които са формирани през Средните векове. Гилдията е 

върховен орган, който урежда условията за чиракуване, правилата и изпитите за 

калфи и майстори. Тя урежда всичко от цените, до набора на секрет, който би могъл 

да бъде поставен в заключващото устройство. Като един от най-уважаваните занаяти 

за времето си, всеки които е решил да наруши правилата на гилдията и бил лишаван 

от правото да работи като ключар. Всичко това се  правило с цел да се защити 

занаятът.  

  

 
 

ИЗПОЛЗВАНИ МАТЕРИАЛИ: 

 Етнография на България ,Христо Вакарелски  

 История на град Ямбол , сборник , съставител проф. Жечко Атанасов  

 История на Ямбол – община Ямбол 2015 г. 

 Материали за историята на ямболския край – 1987 година 

 „Вести на ямболския музей” 

 За Ямбол с любов – Атанас  Игнев 

 Публикации във вестник Делник и вестник Тракиец 
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VI. ОБЛАСТ ЛАЛАПАША - ИСТОРИЧЕСКО И КУЛТУРНО РАЗВИТИЕ 

Според писмените извори, историята на региона започва от траките. В надписи от VIII 
и VI в. пр.н.е., се споменава името на траките за първи път. Твърди се, че племената 
на траките са дошли в региона от север и са живели в пещери, а след това в села, 
обиколени от канавки и огради. За съжаление, документите и находки от тези периоди 
не са много. Най-конкретният исторически документи са долмените и менхирите. 
Местата за поклонение се наричат Менхир (Узунташ). Менхирът се състои от един 
каменен блок, поставен перпендикулярно на земята. Тези паметници, принадлежащи 
към праисторическите периоди, са изработени от големи и груби камъни. Тези 
исторически находки показват, че историята на Лалапаша датира от новокаменната 
епоха (неолит). В област Лалапаша има гробници и храмове от каменната ера. Това 

са праисторически структури, образувани от 
един или повече каменни блокове, 
поддържани от вертикални камъни, които 
образуват стени на гробна камера. Известно 
е, че Долмените, останали от преди 4-5 
хиляди години на територията на Турция, се 
намират само в град Карс и област Лалапаша. 
Изкуствените хълмове, образувани от 
натрупани камъни и пръст върху гробна 
камера, се наричат гробни могили. Известно 
е, че в регион Тракия, в Турция има около 2-3 
хиляди гробни могили. Такива гробни могили 

се намират на изхода на село Хъдърага,  една на входа на село Кючюкдьоллюк, на 
пътя Одрин-Лалапаша и девет гробни могили в района на Докузтепелер, на пътя 
Лалапаша-Ортакчи. През 2005 г. е отворена една от гробните могли край село 
Чьомлекакпънар. Разкрита е гробната камера и са намерени много антични предмети. 
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Днес, тези антични предмети са изложени в музея в Одрин. Старата областна джамия 
в Лалапаша, която е превърната от църква в джамия и не е действаща в наши дни, е 

сграда, която си струва да се види от 
гледна точка на показване на културното  
наследство в регион Лалапаша. 
Освен това, важно културно-историческо 
богатство на областта се намира и в 
село Синанкьой. В източната част на 
Синанкьой се намира исторически замък 
от византийците. Въпреки че замъкът и 
пещерите Синанкьой не са запазили 
напълно тайнствената красота на 
миналото до днес, намерените останки 
си струва да се видят. Областната 

управа на Лалапаша е инициирала необходимите дейности за защита на тези 
исторически обекти. Област Лалапаша е завладяна през 1361 г. от Лала Шахин Паша, 
който е лала (наставник -възпитател на принц в султанския двор) на султан Мурад I. В 
писмените извори е посочено, че името на командира Лала Шахин паша е дадено за 
име на този град. Преди Балканската война, областния град е бил село към община 
Чьоке, и се е казвало Пашакьой. Името Лалапаша е дадено на областта през 
републиканския период. 
 

VII. РАЗВИТИЕ НА ЗАНАЯТИТЕ В ГРАД ОДРИН И В ОБЛАСТ ЛАЛАПАША  

Занаятите са едни от най-важните културни ценности, които се формират в резултат 

на вековния живот на хората и се предават от поколение на поколение. Въпреки че 

днес Одрин е загубил част от потенциала по отношение на занаятите, те 

продължават да бъдат важен източник на търговски приходи паралелно с развиващия 

се туристически сектор.  

Известно е, че Одрин е основан от Траките, които са мигрирали от различни точки на 

Балканите и се заселват тук в древни времена. По-късно, по време на управлението 

на Александър Велики, градът, който е възстановен от Адриан, един от римските 

императори, е наречен на негово име Адрианапол. За известно време попада под 

българско управление и за известно време остава под византийска власт, докато по-

късно е завладян от Лала Шахин паша през 1361 г. по време на управлението на 

Мурат I. Одрин е столица на Османската империя 92 години, до завладяването на 

Истанбул през 1453 година. Руската окупация от 1829 г. е първият удар върху 

политическото и търговското положение на Одрин. Окупацията на повече от година по 

време на османско-руската война 1877-78 г. Балканските войни и гръцката инвазия 

веднага след нея, както и разпадането на империята след това са една поредица от 

събития, които слагат край на старата история на Одрин. Одрин, който е вратата на 

Турция към  западния свят, е бил един от най-важните центрове на Османската 

империя с разположението си на важни пътни артерии и оживената търговия. 

Значението на града не идва само от неговата търговска мощ. Одрин е център, 

където се събират големи и различни търговци. Градът разполага с много активно 

работещи малки работилници на майстори на занаяти, като тъкачи, производители на 
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каруци, бояджии на текстилни тъкани, производители на розово масло, 

производители на сапун, както и сарачи (седлари), производители на оборудване за 

впрегатни животни, производители на филц, производители на обувки, които работят 

с кожа и обработват кожа, също така и производители на тъкани, производители на 

конци, шивачи и тъкачи. Сарачите и бижутерите също са сред занаятчийските групи в 

града. Има и ковачи и бакърджии, а също и които се занимаваха с рударство. В 

групите за храни и напитки са работили много готвачи, бакали, пекари, бозаджии, 

месари и кебапчии.  

 

 
 

Близостта на Одрин до Европа значително повлиява на развитието на културата на 

Одрин както преди, така и след Османската империя. Той продължава да бъде една 

от икономическите атракции на Османската империя до началото на 19-ти век, тъй 

като търговският път, осигуряващ връзката между османските земи на балканите и 

други европейски страни, преминава през Одрин. Поради тази причина линията, 

следвана от Одринската култура, съдържа линиите на анадолските провинции, а 

също и аспекти, където тя варира около европейски култури.  Тези ефекти обаче се 

смесват с местното изкуство и довеждат до появата на нов стил. Докато украсите от 

европейският бароков стил и рококо стил, е негово продължение, с ефективното 

разпространение в Турция в началото на 19-ти век, Одрин е свързал стила си с тази 

европейска техника за украсяване и може би е изиграл голяма роля в раждането на 

стила, наречен турски рококо. В това отношение не е възможно да не се оцени 

развитието на художниците от Одрин, които своевременно и умело се адаптират към 

художествените техники на своето време. Дървообработването, изработка на 

лакирани кутии, рисуването на цветя, покритието на книги, изработка на надгробни 

камъни са продължение на древните занаяти. Повечето от тези видове изкуство не са 

оцелели до днес. Въпреки това, изкуства като „Едирнекари“, изработка на метли, 
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Миск сапун (изработка на сапуни във формата на плодове), които са уникални за 

Одрин, все още масово се произвеждат. 

Одрин  се опитва да намери свой дух отново през републиканския период на развитие 

на Турция, но войните и сътресенията продължили на Балканите и Тракия до 

установяването на републиката, предизвикват мащабни преселения на хора, които 

засягат социално-икономическата структура на Одрин. След Лозанския договор 

българският и гръцкият народ от Източна Тракия мигрира на запад, докато някои хора 

с турско самосъзнание от Западна Тракия мигрират на изток. Преди миграцията 

производства като лозарството, винопроизводството и копринена пеперуда са били 

занятие на гърците и българите. Въпреки че тези дейности намаляват след 

миграцията, отглеждането на тютюн и слънчоглед започва с притока на новото 

население, настанено в региона. Дейностите свързани с изкуство в Одрин търпят 

увеличение или намаление пропорционално на влиянието на османския дворец към 

Одрин. Материалното архитектурно наследство е най-добрият пример за това. Освен 

тези монументални архитектурни обекти и произведения, други малки обекти, 

базирани и свързани със занаяти, за съжаление, не са оцелели до наши дни в 

предишната си форма и вид и са били опустошени от различни политически или 

природни събития или са разпръснати при преместване на различни места. 

Изкуства като „Едирнекари“, изработката на метли и Миск сапун (обработка на сапуни 

във формата на плодове), които са уникални за Одрин, успешно се поддържат  живи в 

Одрин като "преоткрити" занаяти през последните години. 

Артефактите, открити при археологическите разкопки, дават представа какви занаяти 

са били упражнявани в съответните периоди. Например - артефактите като камъни за 

ръчна мелница, каменни брадви, груби керамични съдове, направени у дома, които са 

намерени при археологическите разкопки в Одрися - първото градско селище, в което 

е установено едно от тракийските племена Одриси, в северозападната част на Одрин 

- предоставя информация за занаятите от този период, в който те са били 

упражнявани. При разкопките, извършени в Македонската кула в Одрин съвсем 

наскоро, са открити керамични пещи, както и гробове от византийския период. При 

разкопките, извършени в Енез, са открити теракотни лекитоси (керамични бутилки за 

масло), датирани към V в. пр.н.е. Освен това са открити и зелени и жълти остъклени 

съдове и чинии  от 12 и 14 век след Хр. В тумулите, отворени наскоро, са открити 

бронзови гробни изделия и фигурки на митологични богове като Зевс и Аполон. 

Бижутата, огледалата и бутилки за парфюм в гробовете на момичета и жени също 

предоставят важна информация за занаятите през този период. 

Разбира се, има и следи от османския период в Одрин, което е от голямо значение за 

занаятите през този период. Изделията, изложени в Музея за турско & ислямско 

изкуство, като дрехите на пехливани, дервишки стоки, инструменти, оръжия, изделия 

от плочки и керамика, кухненски прибори, дървени изделия, кристални стомни от 18-

ти век, кристални чаши за шербет, стая за гости с инкрустация от седеф, предоставят 

важна информация за занаятите през този период. 
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VIII. КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР НА ГРАД ОДРИН 

 

ДАТА ПРАЗНИК НАСЕЛЕНО МЯСТО 

26 Март 

 

Карагюн – Ден за възпоменание на 

балканските мъченици 

Одрин/център 

5 Април Ден за възпоменание на Коджа мимар Синан Одрин и области 

23 Април 

 

Ден на националния суверенитет и празник 

на детето 

Одрин и всичките му 

области 

Април Полу - маратон за вечно  приятелство Одрин, Турция- 

Кастаниес, Гърция 

Май  

 

Международен фестивал за велосипеди в 

Одрин и Ден на Европа 

Одрин/център 

19 Май  Ден на младежта и спорта Одрин/център 

Май Пролетни фестивали на университета Тракия Одрин/център 

Май Хъдърлез Одрин и области 

Май  

 

Празници Какава и Фестивал Хъдърлез Одрин/център 

Май 

 

Международен фестивал на маршируващи 

групи и фестивал на „тава джигер“ на Одрин 

Одрин/център 

Юни Фестивал на лавандуловото поле Одрин/център 

Юни-Юли 

 

Фестивала на мазните борби Къркпънар Одрин/център 

Август- 

Септември 

Международен фестивал на мотоциклетите в 

Одрин 

Одрин/център 

Август  Ден за възпоменание на бореца Кел Аличо и 

мазните борби 

Одрин/Ипсала 

Септември 

 

Фестивал на планински велосипеди Сароски 

залив 

Одрин/Кешан 

6 Ocak Седянка Одрин/Кешан,  
Село Джамлъджа 

Август Панаир на животни и стоки в Лалапаша Одрин,Регион Каваклъ  

Август Фестивал на мазните борби в Лалапаша Одрин, Лалапаша 

Октомври  Панаир на книгите в Одрин Одрин/център 

Октомври Велосипедно състезание за Одринската 

републиканска купа  

Одрин/център 

25 Ноември  Празник на освобождението на Одрин  Одрин/център 

27 Ноември Празник на освобождението на Лалапаша  Одрин, Лалапаша 
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IХ.  ЗАНАЯТИ ХАРАКТЕРНИ ЗА ГРАД ОДРИН И ОБЛАСТ ЛАЛАПАША 
 
1. ЕДИРНЕКАРИ 

Между XIV- XIX-ти век, в османските 
дърводелски изкуства се наблюдава 
усъвършенствана техника за 
украсяване, наречена "Едиренекари" 
или "Одринска изработка". Тази 
техника, която за първи път се появява 
в Одрин и придобива уникални черти в 
ръцете на Одринските майстори, след 
това е широко прилагана в много части 
на Анадола. Най-вече в Одрин и 
Истанбул са създадени работилници в 
които художниците работят 
колективно. Поради това повечето от 
творбите нямат подписи на художници 

или автори върху тях. Вижда се, че Eдирнекари се прилага  върху дървени 
произведения -  сандъци, парапети, врати на шкафове, чекмеджета, тавани, малки 
поставки за лампи, малки поставки за поставяне на кавук върху тях (кавук е вид 
шапка, върху която се навива чалма), кръгли табли (голям поднос, използван като 
маса за хранене), подложки за свещници, кутии за стенни часовници, подложки за 
мастилници, различни видове рамки за картини, специални рамки за султански 
грамоти, комплекти за писане, калъфчета от кожа, а също така  изкуството се прилага 
върху картонени и  кожени изделия, върху кориците на книги и тетрадки. 
Украсите с Едирнекари обикновено са прилагани върху подове, украсени с 
дърворезба, върху дървени изделия от бита или върху дървени плоскости. Това 
изкуство включва геометрични мотиви особено в късните периоди, когато тази 
техника е била популярна, като също се използват цветове на зюмбюли в стиловете 
барок и рококо, карамфили, букети с цветя и различни плодови мотиви, както и 
класически мотиви „руми“ (селдужушки декоративен стил, съчетаващ растителни и 
животински елементи). Техниката на дърворезба при украсата с Едирнекари върху 
дървени произведения се прилага най-вече върху подложки за кръгли метални тави,  
рафтове за поставяне на кавук върху тях (кавук е вид шапка, върху която се навива 
чалма), тавани и краката на парапети. Подложки за кръгли метални тави са 
изработвани изцяло в специфичната техниката на дърворезба принадлежаща и 
развита в Одрин, като на многоъгълно дъно е поставена плоска и без украса дъска, а 
резбовани мотиви се повтарят през определени интервали на страничните стени. По 
таваните, които са най-забележителните черти на къщите в Одрин, преобладава стил 
рококо от XIX-ти век и са широко използвани флорални мотиви. Трудно е да се 
намери най-старото произведение, направено в този стил в Одрин, защото таваните с 
Едирнекари в двореците Чиханюма Касри и Кум Касри, не са оцелели до нашето 
време.  
Най-добрите примери за дърворезба с Едирнекари с резбовани мотиви могат да се 
видят върху краката на парапетите. В тях, всички повърхности са украсени с 
флорални мотиви издълбани с нисък релеф и боядисани в ярки цветове. В 
допълнение, дивани, первази на прозорци, завеси и ъглови шкафове,  могат да се 
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видят в музея в Одрин, като са украсени с флорални мотиви в светлозелени, 
пастелно жълти и сини цветове. В дървените произведения за украса най-вече се 
използват цветове от позлата, зелено, сусамово зелено, лилаво, жълто, шафраново, 
кафяво и червен цвят. 
Едирнекари се използва широко върху чекмеджета на маси за писане през XVIII-XIX-
ти векове. Елегантността в тяхната конструкция, яркостта и хармонията на боята им 
привличат вниманието. На плоскостите на някои от тях са поставени метални обкови, 
като  комбинирането на дърво и метал им осигурява по-красив външен вид. 

Произведенията с регистрационни 
инвентарни номера 1286, 1286 и 1288 в 
Одринския музей, са сред най-
красивите примери от този стил. Тази 
техника на украсяване, която 
първоначално е била основно  
османска дворцова украса е подобна на 
народното изкуство в някои аспекти. 
Лакираните сандъци и кутии с 
Едирнекари придобиват основни 
характеристики в Одрин и са копирани в 
много части на страната. Въпреки това, 
простотата и художествената зрялост 

на Едирнекари, който се прилага в Одрин, не се вижда на други места и привлича 
вниманието с това, че стила който се прилага например в Истанбул не e изпълнен 
толкова смислено, качествено и внимателно. Освен върху дърво, Едирнекари се 
използва и върху кориците на книги и тетрадки, а по-елегантни произведения са 
създадени чрез полиране на украсите с лак. Въпреки че цветята и букетите с 
Едирнекари върху кориците на книги и тетрадки изглеждат груби на пръв поглед, те 
достигат голяма зрялост по отношение на композицията и цвета. Най-старите 
примери, които са оцелели до нашето време, са корици на книги и тетрадки, 
направени през периода Мурад III. (между 1574-1598г.). Чекмеджетата от стил рококо, 
принадлежат към края на XVIII-ти век и началото на XIX-ти век, също са сред най-
красивите образци на стил Едиренекари. Можем да се каже, че най-добрите примери 
на Едирнекари са в украсите на Джамията Селимие по краищата на махфили за 
мюезини (оградено повдигнато място в джамията) и във всичките джамии, построени 
от Мимар Синан, както и в украсите на Ески Джамия по краищата на махфили за 
мюезини и махфили за султани, в украсите на Томбул Джамия в Шумен и в украсите 
на други джамии в Балкански градове. 
Сандъците, едни от материалните културни ценности на турския фолклор, са едни от 
най-важните вещи на турските къщи. Сандъкът е мебел с форма на кутия с капак 
върху него, за да се поставят вещи в него, да се съхраняват и транспортират. Със 
своите форми, материали и украсите, те са произведенията, отразяващи изкуството и 
естетическото разбиране за периода си, към който принадлежат. Тъй като 
Едирнекари е стил, който се упражнява от различни хора, обикновено работещи в 
група и се прилага върху дървени и кожени изделия, а също при обработване дърво и 
украсяване, обикновено няма подписи на художници и автори върху тях. Значението 
на Едирнекари за Одрин е, че е получил името си от града в който е роден и е 
оставил много ценно изкуство за света. Днес не са останали много майстори и 
художници, които използват тази техника и изкуство в страната и в Одрин. 
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2. ИЗРАБОТКА И УКРАСЯВАНЕ НА МЕТЛИ  

Въпреки че метлата се възприема от 

мнозина като инструмент за 

почистване, занаята за майсторска 

изработка на метли е изкуство, 

което носи различни ценности и 

следи в своето минало. „Метлата от 

класове“ е един от уникалните 

занаяти в Одрин от далечно 

миналото до наши дни.  Дори  днес 

метлата да губи значението си като 

инструмент за почистване и въпреки 

развиващите се технологии, все още тя запазва своята стойност като традиционен 

арт продукт. Тази професия, която в миналото се е осъществявала в ханове, 

наречени  „Хан на майсторите на метли“, включващи и малки магазини, сега се 

осъществява само в няколко специализирани работилници. 

Процес на обработка на метлата: Събраните от полето метлени класове се нарязват 

по дължина, подходяща за изработване на метла. Класовете за метли се 

навлажняват с вода и сяра за да омекнат и станат лесни за обработка. Този процес се 

нарича намокряне или закаляване. Намокрените класове се поставят в сярната пещ. 

Класовете остават във фурната в продължение на 2-3 часа, и след това се разделят в 

четири категории: тънките и слаби класове се отстраняват и изхвърлят, средните по 

дължина се запазват за изделията, дебелите класове се съхраняват за да се 

използване после за основна част на метлата, класовете с къси и дебели стъблата се 

отделят за изработка на  тепелик (горната част на метлата). Тези разделени класове 

се вземат от майстора, който ще ги обвива и подготвя първата форма на метлата. 

Този процес се нарича събиране на материала в общо тяло. Третата фаза в 

изработката на метлата е нейното свързване. Тук, метлата, която е била събрана 

заедно се оформя като разперена плоскост, като й се придава истинската форма на 

метла. След това, следващият процес е да се изглади и заточи към върха. Задачата 

да зашият метлата и да й придадат окончателната форма принадлежи на майстора 

шивач. Метлата се поставя в менгеме от шивача и се стяга от него от опашката на 

метлата с дръжката, насочена нагоре. Процесът на шиене се прилага под мястото, 

където дръжката на метлата се среща с тялото. „Огледалната метла“ има важно 

място в Одринските традиции. Гвоздей с голяма глава в дръжката, наречен "кабар", 

показва, че детето, което я използва, е момиче. Огледалната метла, окачена пред 

вратата на къщата, означава, че момичето в тази къща е достигнало брачната 

възраст. В миналото, докато булките чистят къщата, те са използвали метлата, за да 

наблюдават и разберат дали свекърва им е ядосана или не, като поглеждат през 

огледалото към нея.  Ако в зестрата на булката има огледална метла, това означава, 

че къщата на булката е подредена и чиста. Булките, които са били разсърдени от 
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свекървата си, чрез „огледалната метла“ са можели да и кажат „първо погледне себе 

си“, като обръщали огледалото към нея с подходящи за целта движения.  А друга 

забележителна история е следната: Имало едно време една накичена булка. Тя не е 

обичала да чисти в къщи, и винаги е гледала красотата си в огледалото. Свекървата 

не е можала да издържи повече, затова и дала огледална метла, като и казала: „Ей, 

булка, вземи тази метла, и почисти къщата и после огледай себе си“. 

 

3. МИС САПУН ИЛИ МИСК САПУН 

Занаятите с художествено съдържание и традиционен битов смисъл, като сарачество, 

производство на сирене, производство на сладки и производство на сапуни във 

формата на плодове са уникални за Одрин и са оставили своя отпечатък върху 

турската култура. 

 „Производство на сапуни във формата на 

плодове се нарича „Мис Сапун или Миск Сапун“. 

Той е сред горе споменатите занаяти и е 

уникален за Одрин. Производство на сапуни във 

формата на плодове е една от популярните 

професии в Одрин в началото на 19-ти век. 

Фактът, че магазините, които продават сапуни 

във формата на плодове на базарите в 

Безистена и Араста през последната четвърт на 

19-ти век и началото на 20-ти век са над 

четиридесет, а в града има един квартал, 

наречен "Сабуни", показват, че производството 

на сапуни във формата на плодове е един от 

най-важните източници на занятие и доходи на града. Като се има предвид, че  

ароматизираните тоалетни сапуни са навлезли в нашия живот по-наскоро, то 

използването на сапуни с аромат на плодове в Одрин преди поне триста години 

налага историческа функция на сапуните. Сапуни във формата на плодове, често 

карат хората да мислят погрешно, като ги сравняват с пластмасови плодове когато ги 

видят, но бързо са забелязвани от тези, които  знаят какво представляват. Тези 

сапуни в миналото са били използвани както за миене, така и като декоративни 

предмети. Сапуни във формата на плодове, произведени под формата на ябълки, 

круши, грозде, праскови, череши, банани, пъпеши, ягоди, кайсии и лимони, привличат 

вниманието с уникалния си аромат, и са най-важният търговски продукт в Одрин през 

19 век. Ако приемем, че ароматните масла, произведени от растения и билки, се 

възприемат от носа, и директно от кожата, виждаме, че тези сапуни поемат функция 

като естествени лекарства повече, отколкото като орнаменти и художествено 

изпълнение. Можем да кажем, че сапуните с аромат на плодове са основата на 

произвежданите днес сапуни и шампоани с аромат на лимони, праскови и ябълки. 

Сапуни във формата на плодове, които преди са използвани за миене, а сега се 

използват само като декоративни изделия, са получени чрез топене на познатите 
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прозрачни или бели сапуни. Разтопения сапун се оставя да се охлади, след което в 

него се добавят няколко капки розово масло. След това се започва месене на сапуна, 

като към него се добавя аромат на плодове и на тестото се придава формата на 

съответния плод. Накрая се боядисва и приготвя в съответствие с оригиналната 

форма на плода. В далечното минало всички произведени сапуни не се продавали на 

пазара, като повечето от тях са изпращани в двореца Топкапъ в Истанбул по искане 

на султана. Ароматните сапуни във форма на плодове също са били много ценни 

изделия използвани за украси. Много често султанските момичета и наложници са 

поставяли тези сапуни в зестрата си и в стаите си. Също много често сапуни във 

форма на плодове са поставяни сред подаръците, изпращани от султаните на 

чуждестранни държавни глави. Днес производството на сапуни във форма на плодове 

заема важно място в градската  и семейната икономика. Чрез провеждането на 

курсове, в които  хората се обучават за производство на сапуни във форма на 

плодове в града, се създават възможности за работа. Хората, които усвоят 

професията, произвеждат сапуните в домовете си или в частни работилници и ги 

продават на вътрешния и чуждестранните пазари. Днес сапуните във форма на 

плодове се изработват със съставките от бял сапун, като се използват леген, ренде, 

вода, карамфил, черешови дръжки, сладкарски бои (боя за текстил), четки за акварел, 

тънки и дебели конци и куки. Изработването на сапуни във формата на гроздове е 

различно от другите плодовете и се използват жълт и зелен прозрачен сапун, цветна 

тел и текстилни листа. 

  

4. ИЗРАБОТКА НА КЮСПЕТ (ДРЕХА, КОЯТО СЕ ОБЛИЧА ОТ БОРЦИ НА 

ТРАДИЦИОННИТЕ „МАЗНИ БОРБИ“)  

Обичайното място където се упражнява занаята за 

изработка на кюспет е град Одрин, които е домакин 

на „Мазните борби Къркпънар“. Това е най-

мащабното, най-старото и най-важното състезание 

по борба в Турция с традиция от над 600 години. 

Изработката на кюспет е шиене на плътно 

прилепнали кожени панталони, които се простират 

от кръста до прасеца и се носят от пехливаните в 

борбата. Смята се, че производството на кюспети 

започва с появата на традиционните мазни борби. В 

свой пътепис пътешественика Евлия Челеби 

споменава за набор от кюспети, изработени от 

биволска кожа с тегло 50-60 кг и използвани в 

ложата на Одринските Борци, което показва, че 

този занаят има близо 350-годишна история в Одрин.  Успехът в борбата е пряко 

пропорционален на съразмерността на кюспета с тялото на бореца. Ако кюспета не 

пасва на тялото или е твърде голям или тесен за тялото, това влияе върху 
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движенията на пехливанина в борбата. Поради тази причина се казва, че „Кюспета е 

половината успех на пехливанина“. 

Кюспета е мека спортна дреха, изработена от твърда говежда, телешка или биволска 

кожа и се състои от 40-45 броя предварително подготвени детайли. Кюспета се ушива 

в специални индивидуални размери за пехливанина. След като се вземат размерите 

на пехливанина чрез  матрица, последната се отстранява от тялото и  кожата се 

нарязва. След процеса на грубо рязане на парчетата кожа стартира процес над 

работната маса. Частите се обработват, комбинират, формоват, изсушават на 

работната маса. По време на всички процеси се използват ръчен трион, шило и 

месингови нитове. Ново изработеният кюспет се държи във вода с оцет една 

седмица, за да омекне. След това върху него се нанася естествено олио -  зехтин. 

Когато кюспета пасва напълно към тялото на пехливанина, той вече може да се 

облича за борба. Кюспета се съхранява и носи в торба, изработена от тръстика, 

наречена „зембил (вид кошница)“ и виси на високо място, за да се предотврати 

повреда, когато не се използва. Пехливанина облича своя кюспет с церемония. 

Майстора решава кога пехливанина ще облече кюспета.  По време на церемонията по 

обличането на кюспета, там заемат място стари пехливани, зрители, роднини и 

приятели на пехливанина. Младият пехливанин целува ръцете на своя майстор и 

другите по-възрастни пехливани и след това се бори със свой връстник. Докато 

облича кюспета, пехливанина първо се моли, кюспета се целува и се  слага на 

челото, после се облича първо с десния крак, след това с левия крак. Както при 

всички занаяти, традиционното производство на кюспети се прехвърля на младите 

поколения по линията майстор-чирак. Както и при други занаяти, днес индустриалното 

производство предизвиква намаляване на интереса към този занаят. 

 

5. ОТГЛЕЖДАНЕ НА КОПРИНЕНА ПЕПЕРУДА  

 
Все още е възможно да се черпи 

опит  от богатата селскостопанска 

култура на Одрин, един от най-

важните градове в региона на 

Тракия, намиращи се в 

румелийската географска област, 

където съществуват много нации, 

цивилизации и култури. Една от тях 

е отглеждането на копринена 

пеперуда. През османския период, 

коприната от Китай и Иран се 

пренася в Истанбул и Европа по 

Пътя на коприната. Известният Коза Хан (пашкул хан), който е бил център на 

търговията с коприна в Бурса  е кръстен на своята суровина, като е построен от 

Баязид II. Коприната се произвеждала в хана и в други подобни места в околността. В 
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продължение на много години тъканата коприна се е доставяла от Китай и Далечния 

Изток, а през 17 век е започнало производството на суровата коприна в района на 

Бурса. През 18 век анадолската коприна се смята за по-превъзходна от иранските 

стоки. Най-важният център за производство на текстил за Османска Империя са 

Бурса и Истанбул. След завладяването на Одрин, столицата на османците се 

премества от Бурса в Одрин през 1365г. През 1881г. в Одрин са създадени 

земеделското училище Хамидие и Фермата Нумуне. Освен общото образованието за 

селско стопанство, в училището и фермата  започва обучение в областта на 

отглеждането на копринена пеперуда, пчеларство и лозарство. След 

провъзгласяването на Република Турция, град Одрин който е загубил много от 

активите си във войни и окупации, започна своето икономическо развитие в нова 

светлина. Когато турските и гръцките бежанци се заселват в региона, под внимание 

се вземат уменията и познанията на тези хора. На имигрантите са предоставени 

инструменти и материали. Имигрантите, които се заселили в село Босна  близо до 

Одрин, създали сдружение помежду си и кандидатствали в управлението на Одрин за 

закупуване на семена за копринена пеперуда. На имигрантите в Одрин и неговите 

околности са предоставени 2000 кутии със семена от копринена пеперуда. Градините 

с черници и други земи, разположени в района на Одрин, са раздадени на пристигащи 

имигранти и отдадени под наем на техни кооперативи. Отворени са училища с 

обучение за отглеждане на копринена пеперуда в Одрин и Узункьопрю, като 

производството на пашкули от копринена пеперуда става широко разпространено в 

региона. До 1930 г., през първите години на републиката, размножаването на 

копринена пеперуда се развива активно  в региона и се превръща във важен източник 

на доходи. 

През същите години в Одрин, в неговите квартали и близките села бързо се развива 

отглеждането на копринена пеперуда, обучението се  разширява, като бързо се 

увеличава и производството на пашкули в региона. Създадени са две фабрики за 

преработка на пашкули в община Караагач и  в гр.Одрин, като в тях работят 600 

работници годишно и се произвеждат над 100 тона пашкули.  

 

6. ПРОИЗВОДСТВО  НА ТАЛИГА (КАРУЦА)  

 

Един от основните занаяти в Одрин е 

производство на талиги. Думата „талига“ 

идва от руската дума „телега“. Това е 

количка с четири колела, използвана за 

превоз на товари и хора, обикновено 

теглена от един кон. Има разновидности на 

талигата теглена от кон – като климия, 

карета, ландо, фургон и файтон. Занаятът 

на талигата включва както конструкцията 

на механичните части на тези превозни 
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средства, така и декорацията на носещата част  с различни цветове и шарки. До 18-ти 

век, когато започва използването на двигатели в превозните средства, превозът на 

хора и товари се осъществява с конските каруци. Талигите често се използва за 

транспорт до провинциите. Тези прости конски каруци, наречени „чек-чек“ или „тента“, 

са използвани в почти всеки район на Турция.  Талигите са изработени от дърво, 

което е лек материал и желязо, което е устойчиво на износване. В талигите слизането 

и качването се извършва от стълба, която се поставя на задната част на колата. 

Частите на каруцата, които са наречени "табли", „канати“ или "сандък", са създадени 

за превоз на товари и се различават по размер и форма според регионите. Тази 

разлика варира в зависимост от тълкуването на майстора или от естеството на 

товара, който ще бъде превозван. В каруцата могат да седят четири или шест души 

един срещу друг. Талигите, където всичко от колелата до сандъка са направени с 

инженерна акуратност, са украсени в различни цветове. Тези декорации са направени 

от майстори, които не са образовани в живопис и които използват четката по начин по  

които са били обучавани по време на чиракуването. Стесняването на зоните на 

използване на талиги и намаления брой подготвени чираци от майсторите ограничава 

тази професия до малък брой семейства – тези празнини  заплашват устойчивостта 

на този занаят. Днес  талигите се произвеждат най-вече в по-малки размери от 

нуждите за реалната им употреба и за декоративни цели в Одрин, Коня, Текирдаг и 

Хавран (област Балъкесир). 

 

7. ЗАНАЯТ -  ШИВАЧ  НА ЮРГАНИ 

Професията на шивач на юргани е широко 

популярна в Тракия и Одрин, още по 

време на Османската империя,  по време 

на републиканския период в Турция след 

това, и все още се изпълнява от няколко 

представители в града. Юрганът е спален 

материал, който се пълни с материали 

като вълна и памук между два пласта 

тъкани и се зашиват, като служи за 

завивка по време на сън през нощта. Тя 

също се бродира, докато се шие. Думата 

юрган, която се използва като „yapurgan (япурган)“ и „yavurgan (явурган)“ в стария 

турски език, означава покриване. Производството на юргани, като вид по-луксозна 

завивка, става все по-разпространено с повишаване стандарта на живот. 

Занаятчийската гилдия за професията на шивачите на юргани е създадена в Одрин 

през Османския период. Обичайно се правят памучни юргани за топлия сезон и 

вълнени юргани за студения сезон. При производството, подплатата на завивката от 

плат „американ“ или мермершахи (вид памучен плат) се пришива като торба в 

желаните размери и се полага върху земята. Материалът, който трябва да се постави 

в него, се разпределя равномерно, като се изравнява с точилка. Отворената част на 
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подплатата се извива от двата края и се извършва процес на "подшиване на 

разстояние". По този начин материала пълнеж на юргана се закрепва вътре в 

подплатата. Обичайно при по-луксозни поръчки, върху основата на юргана се поставя 

сатен, кадифе или отпечатана тъкан, като желаният модел се рисува върху плата и се 

зашива съответно с помощта на игла и напръстник. Тъй като юрганът се изработва по 

поръчка, материалите обикновено се доставят от клиентите и модела на юргана се 

избират от тях. За мотиви най-вече са предпочитани пауни, пеперуди, лалета, 

карамфили, детелини, пропелери, баклава, площад, дворец, парашут, звезди.  Като 

цветове са предпочитани синьо, червено и розово. Тъй като юрганът се е превърнал в 

клон на изкуството заради  гениалните мотиви върху него, производителят на юргани 

има възможност да  покаже себе си с моделите на юргана и красотата на шева. 

Юрганите от сатен и кадифе, със специални мотиви върху тях се използват най-вече 

за специални случаи като брак, обрязване и след раждане или като завивки за 

гостите. Когато юргана ще бъде използван по предназначение за завивка, 

немоделираната му страна е покрита с бял чаршаф. Юрганът е един от важните 

елементи на зестрата. В селските райони юрганите се шият от възрастни жени, 

докато в градовете има занаятчийски ателиета  за шиене на  юргани. 

Днес занаята за производство на традиционните юргани е изправен пред опасността 

от изчезване поради фабричното производство на подобни изделия. В последните 

години, производителите на традиционни юргани започват да използват изкуствени 

материали за пълнене от синтетични влакна, за да елиминират трудностите при 

намирането на естествени материали, и се насочват към по-прости модели, за да 

намалят интензивността на труда и намалят себестойността на продукта. 

 

 

 

8. ОДРИНСКА ПАРЦАЛЕНА КУКЛА  

 

Парцалените кукли са сувенири,  облечени с 

фолклорни дрехи, пришити с традиционни 

черти  уникални за Одрин. Те са ушити 

според традициите и в съответствие с 

външния облик на обособени групи от хора, 

живеещи на територията на Тракия. 

Парцалените кукли са два типа - момчета и 

момичета, които са изработени в размер 

между 30 или 50 см височина, облечени са в  

традиционните дрехи от тракийския регион, с 

мотив от клонки и бродерия. Моделът на тялото е подготвен от плат, като е изпълнен 

с влакна. Косата на парцалената кукла е от пришити влакна от вълна. Дрехите са 

украсени с боя за текстил, цветни панделки и мъниста. Всички процеси от шиене до 

боядисване на парцалените кукли са ръчна изработка. 
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9. ДЕВАИ МИСК ХАЛВА (ОСМАНСКА ХАЛВА С КАНЕЛА, ДЖИНДЖИФИЛ, 

МАСТИКС И ШАФРАН)  

Деваи Миск Халвата има специално място в 

кухнята на османския двореца и датира от 

времето, когато Одрин е бил столица на 

Османската империя. Има два мита за 

историята на тази халва. Първия от тях е: 

Един ден, когато Мурад II, баща на Фатих 

Султан Мехмед, дошъл в Одрин от Диметока, 

един майстор, който бил сред хората дошли да 

посрещнат султана, е представил халвата си и 

го помолил да и даде име. Казват, че  Фатих 

султан Мехмет харесал много този вид халва. През османския период тази халва се 

раздавала по време на празници безплатно на хората в Одрин. Сега тя е представена 

на туристите в обновения комплекс Султан Баязид – музей на здравето. Втория мит е 

следния: Дъщерята на султана се разболяла тежко и потърсили известни лекари за 

да я излекуват. Лечението обаче било неуспешно. За радост на султана, неговата 

дъщеря намерила своя лечебен лек с халвата Деваи Миск. Тази халва получава 

своите лечебни свойства от специален аромат в съдържанието си. Днес е много 

трудно да се намери този аромат извличан от мускус. Мускусното вещество са малки 

топчета, които мъжкият мускусен елен, който живее в Хималаите, изпуска (секретира) 

на земята по време на копулация. За да се получи това вещество, в различни части 

на света са създадени ферми за отглеждане на мускусния елен. Мускусът е 

използван и като аромат в шербетите. В днешно време също е много трудно да се 

намери това вещество и затова има много висока цена. Халвата се приготвя  чрез 

разбъркване и смесване на съставките непрекъснато с дълги дървени лъжици в 

дълбоки казани за да се постигне сгъстяване и цвят. Тази майсторска сръчност е 

основна при упражняване на този занаят, докато халвата се приготвя, като процеса е 

необходимо непрекъснато да се следи с поглед. Най-често използваните материали 

са вода, захар, яйчен белтък, мед, канела, мускус, джинджифил, карамфил, 

специален пипер, люта подправка, черен кимион, дъвка от мастика, шафран, женшен, 

цветен прашец, лимон. Общо при производството му се използват 41 вида подправки.  

 

10. КЪРКЯМА / ЧЕТИРИДЕСЕТ КРЪПКИ  

Този занаят е възникнал в Баня Лука, столицата 

на Босна през османския период и е известен под 

името „baraluka (баралука)“ по отношение на 

мястото където се практикува. В Анадола са 

използвани имена като “yamalıbohça (закърпен 

вързоп)”, “kırkyama (четиридесети кръпки)” и 

“kırkpare“ (четиридесети парчета)”. Възникването 
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на Къркяма не започва като занаятчийство. Започва се със събирането на останалите 

парчета от плат или облекло при шиенето, и произвеждане на ново изделия за 

нуждите на хората. Това изкуството се ражда от бедност и с времето се превръща в 

занаятчийско майсторство. Останалите парчета от изрязаното облекло отново се 

изрязват в геометрични форми, фигури като звезди, слънца и луни, след което се 

комбинират с геометрични подредби, като задната им страна е покрита с едно парче 

долен пласт плат. През войните от този материал са правени палта и юргани. Стилът 

на Къркяма също е бил използван при производството на палатки през същия период. 

Днес почти във всеки дом има продукти, направени в стила на къркяма. Молитвените 

килими са много добри примери за това. Възглавниците и юрганите също могат да 

бъдат ушити в стила на Къркяма. Тъй като Къркяма се използва най-вече при 

производството на вързопи / бохчи, тя е известна  също като "yamalı bohça“ 

(„закърпен вързоп)" сред хората. 

Днес в двореца Топкапъ има изложен юрган в стил Къркяма. През последните години 

стила къркяма се превърна в индустрия под името "patchwork" в Америка и Европа. 

Произведени са специални шевни машини за използване  при производството на 

юргани в стил на Къркяма. Дори, в тази област се организират различни панаири. 

Стилът на Къркяма все още не е индустриализиран изцяло в Турция, като в малки 

работилници все още продължават да се изработват изделия под формата на  

занаят. 

 

11.  ДЪРВОРЕЗБА  

Дърводелското изкуство и дърворезбата е 

клон на изкуството в много култури по света, 

формиран от художествени подходи през 

вековете. Наблюдава се във всяка област на 

живота, от изделията за ежедневна 

употреба до функционални архитектурни 

конструкции и произведения на изкуството. 

По отношение на традиционните турски 

изкуства, дърворезбата започва да се 

практикува от турците в Централна Азия и се 

развива в съответствие с разбирането за изкуството през периодите на Селджуките, 

на Анадолските феодални власти и Османската империя. Това е майсторско  изкуство 

чрез резбоване на модели с помощта на инструмент с метален връх върху дърво. 

Човекът, който изработва дърворезба се нарича "neccar"  в османския период, а днес 

е дърворезбар. Може да се каже, че дърворезбата е възникнала с желанието да 

добави красота върху дървеното изделие, за да отговори на определени нужди на 

човека. Процеса следва рисуване на желания шаблон върху дървена плоча, след 

което  частите на рисунката се резбоват с различни метални инструменти, така че 

шаблонът да остане висок. Така моделът става очевиден. Видовете резба са с нисък 

релеф, висок релеф, дълбока дърворезба, извита дърворезба. След приключване на 
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процеса на дърворезба, повърхността се полира и накрая се лакира. Въпреки че 

дървесните видове, използвани в дърворезбата са много, най-разпространените са 

абанос, дъб, орех, ябълка, круша, череша, кедър, липа и топола, като се избират 

според трайността и лекотата на обработка. В дърворезбата като модели се 

използват нарисувани геометрични фигури, стилизирани растителни и животински 

мотиви. Предметите, направени с  дърворезба, могат да бъдат разкрасени, като се 

използват техники за декорация, като "инкрустация", "изгаряне", "боядисване", 

"едирнекари (edirnekari)", "кюндекари (kündekari)". 

Днес най-често използваните изделия в дърворезбата са предмети за ежедневна 

употреба, като форми за печат на плат, сандък за зестра, огледала, масички за кафе, 

маси за хранене, столове, кухненски прибори,  рахле (ученически чин използван през 

османската империя), броеници, налъми, чекмеджета, сувенири, вази, лули, 

архитектурни елементи като крила на врати и прозорци, колони, греди на тавана, 

балюстради и музикални инструменти. Сред изделията с дърворезба най-често се 

среща сандък за зестра. Сандък за зестра е един от малкото предмети, измислени от 

номадските турци заради лесната си преносимост и като добро изделие за 

съхранение на нещо в него, изделие което от години отворя на нуждите на хората, 

като все още има функции в съвременния начин на живот. Въпреки че областите на 

приложение на дърворезбата са се променили, тя е един от занаятите, които 

продължават  да съществуват, запазвайки значението си поради своята 

художествена стойност. 

 

12. САРАШКО МАЙСТОРСТВО  

 

Сарашкия занаят е умението да се 

изработват, ремонтират  и украсяват 

хамути, инструменти и оборудване от 

кожа за впрегатни животни които 

теглят каруци  или животни за яздене. 

Хората, които вършат тази работа, се 

наричат „saraç“ (сарач) и мястото 

където сарачите работят заедно, се 

нарича „saraçhane“ (сарачница). В 

периодите, когато транспортните 

превозни средства не са били моторизирани, са създадени сарачници и базари за 

търговия с изделията, тъй като тогава сарашкия занаят е много по-често срещан. В 

сарашкия занаят, кожите от волове, биволи, овце и кози , които се подбират според 

продукта, се обработват с инструменти като длета, телбоди, шила, игли, ножици, 

клещи, нитове, чукове и различни материали за украса. Докато сарачът върши 

работата си, той трябва да внимава за продуктите да бъдат устойчиви и да не 

навредят на животното. Дървените материали и филцът също се използват при 

изработката на хамути. Основните части на хамута са ремък на юздата, самата юзда, 



                                                         

48 

 

каиши за теглене, странични каиши, оглавник. Инструментите използвани в сарашкия 

занаят са линеен шублер, нож за изтъняване на каиша, биволски рог (за придаване на 

кръгла форма на примката на кожата), нож използван от сарача за рязане, малка 

валцова мелница, голяма валцова мелница, шило, налпара - подкова или тънки 

парчета желязо - (използват се за изправяне на кожа), стъргаща машина (използва се 

в обработката на седлото), машина за рязане (използва се за рязане на кожи), 

индустриална шевна машина (използва се за шиене на кожата).  

Philippe du Fresne – Canaye, пътешественик, който е посетил Одрин през 1573 г., е 

заявил, че в града има много майстори, които правят седла, като ги рисуват в много 

красиви цветове, като тези майстори били най-добрите сарашки занаятчии в Турция. 

Сарашкото майсторството се съхранява чрез предаване от баща на син или от 

майстор на чирак. Показателно за това е, че думата "сарач" често е давана на 

майстора за прякор или за фамилно име на много семейства, а също така, това име  е 

давано за название на базари и улици. Технологичното развитие и 

разпространението на моторните превозни средства намаляват нуждата от седла и 

сарашки изделия и намалява броя на хората, които се интересуват от сарашко 

майсторството. Днес оцелелите занаятчии продават продуктите си на селяните, които 

използват в селскостопанската си дейност животинска сила и на тези, които 

осигуряват препитанието си с файтони. Освен това някои сарачи са насочили своята 

дейност към производство на продукти като калъфи, колани, портфейли и чанти. 

 

13. ГРЪНЧАРСТВО  

Грънчарството е занаят за 

производство на грънци, съдове като 

кани, вази, стомни за вода и други 

изделия за бита, чрез оформянето на 

глина ръчно или върху грънчарското 

колело. В османския период грубите 

съдове като стомни, делви и кани са 

правени от глазирана или 

неглазирана глина. Глината, която ще 

се използва в грънчарството, се 

изчиства от пясъка в нея и се приготвя за оформяне с ръката или грънчарското 

колело. След като се придаде желаната форма, следва сушене във фурна, за да се 

изпари водата и да се втвърди. Ако е необходимо, изделието се глазира и се 

извършва второто сушене и изпичане на фурна за да се фиксира глазурата и да се  

украси допълнително изделието. Фигури на хора и животни, флорални мотиви, 

геометрични шарки и декорации се нанасят с тъмнозелени, лилави, тъмно-сини, 

кобалтово сини и оранжеви цветове на кремав цветен фон. Днес се изработват 

декоративни изделия в допълнение към продуктите като съдове за готвене, капаци за 

съдове, водни кани, гювеч, купи за оризов пудинг, купи за кисело мляко, пъстри 

облицовъчни плочки според предназначението им. 
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Грънчарството и използването на грънчарското колело, е често срещано в Тракия до 

средата на 19-ти век, но постепенно намалява през годините и сега почти изчезва. 

Тази професия, оцеляла от праисторическите времена до днес, колкото е възможно е 

продължена от все по-малко майстори грънчари, останали в района на Тракия, но 

колко и да е болезнено, грънчарството най-вероятно ще приключи в района на Тракия 

защото или няма кой да продължи тази професия в бъдеще или защото изделията са 

заменени с индустриално произведени такива.. 

 

14.  КОЖАРСТВО 

Кожарския занаят е обработка на кожа. 

Човека, който упражнява кожарство, се нарича 

„Кожар“.  Думата „Кожар/Debbağ“,  с времето 

се е превърнала в „Dabak“, а местата, където 

се обработва кожа, са наричани „Dabakhane“ 

или „Tabakhane“ (работилница за щавене на 

кожата). Всички процеси, прилагани за да се 

направи кожата използваема, се наричат 

„tabaklama“ (щавене на кожата), а тези, които 

щавят кожата, се наричат „tabakustası“ 

(майстор на щавене на кожата). Това е процесът на получаване на използваема 

кожата. От обработената кожа се произвеждат много продукти, особено дрехи. 

Обработката на кожа е един от най-старите занаятчийски клонове на турската 

култура. В османския период, кожарството е широко разпространено в провинциите 

като Истанбул, Кайзери, Бурса, Ушак, Основният материал на кожарството е кожата 

на говеда, особено в региони, където говедовъдството е често срещано и 

кожарството естествено придобива значение. Има две разновидности на кожарството 

- обработка на кожите на едър рогат добитък и  обработка на кожите на дребен рогат 

добитък. Обработка на кожите на едър рогат добитък е да се обработи  кожата на 

животни като вол, крава и камила, а обработка на кожите на дребен рогат добитък е 

да се обработи кожата на овце и кози. Кожите от едър рогат добитък са използват за 

повърхност и подплата при изработка на войнишки обувки. Използва се и в сарашкото 

производство. Историята на кожарството датира от номадските турци, но днес това 

занаятчийство се променя в изработка на кожени изделия от фабричен тип и 

постепенно изчезва. Огромните възможности на фабричната кожарска обработка не 

позволява на този занаят да се развива и да оцелее. 

 

15. КОШНИЧАРСТВО 

Съдовете изработени от върбови клони или ракита, със или без дръжка, за пренасяне 

на храни и стоки се наричат кошници, а тези, които ги произвеждат се наричат 

майстори на плетени кошници /кошничари/. Кошничарството придобива значение като 

професия в горски села и особено в селищата, разположени около езера, потоци и 

блата. Кошниците се делят по видове, като кошница за плодове, кошница за яйца, 
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кошница за пране, панер или кошница с катарама, в зависимост от региона и зоните 

на употреба. Кошниците се различават в зависимост от природните условия на 

региона, където са направени, по отношение на материала, разнообразието и вида на 

плетене. Например могат да се използват стари и дебели кестенови или лешникови 

клонки при направата на кошници, но могат да се използва и голямо разнообразие от 

гъвкави клони и влакна като тръстика, камъш, фини върбови клонки, сорго, пшенични 

стъбла.  

В първия етап на производството клонките 

се нарязват с ножици, разделят се с клин, 

след което се получават лентите, които се 

изтъняват на парчетата. Процесът на 

плетене започва от долната част и излиза 

с кръгови движения към горната част. 

Ивиците преминават една в друга с 

помощта на шило. Плетените стъбла се 

затягат с помощта на трамбовка. Има 

различия в дизайна на кошничките, които се произвеждат според тяхното 

предназначение -  да се носят плодове и зеленчуци, да се посрещат различни нужди 

на домакинството, в градинарството, пчеларството, лозарството, риболова, бране на 

чай, цветарство и бране на маслини. Един от най-големите градове, където 

традиционно кошничарството се поддържа живо като професията в Турция, е град 

Одрин. Днес кошниците все по-често придобиват характер на туристически продукти, 

тъй като пластмасовите изделия заменят кошниците. 

 

16. ЗАНАЯТ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПЛОЧКИ ЗА ОБЛИЦОВАНЕ И УКРАСА  

Фаянсовите керамични предмети за бита или стенна облицовка и панели, декорирани 

с различни цветове и мотиви, се наричат "плочки за украса". Занаята на плочката, се 

отнася до изработка, която се е оформила около традиционното турско изкуство за 

плочки, което живее от векове с уникалните си техники за производство и декорация. 

Геометрични форми, флорални мотиви и фигури на животни, символизиращи 

космически мотиви и вярвания, се използват с различни цветови композиции в 

украсите от плочки. Използването на червени, кобалтово сини, тюркоазени и зелени 

цветове на бял или тъмносин фон в цветни композиции е характерно за 

традиционните украси на плочките. Майсторите на украсяване на плочките са 

поддържали и предавали традиционните си знания и техники за орнаментиране, 

свързани с природата, към новите поколения чрез отношенията между майстор и 

чирак. Основният фактор, който придава характер на традиционното изкуство за 

плочки под формата на занаят и го защитава, е традиционното майсторство, което 

проявява себе си в знанията и практиките, които се поддържат в поколенията по 

отношение на закупуването на суровини, приготвянето на бои, производството и 

използването на производствени инструменти, процесите на печене, техниките за 

украсяване и естетическите разбирания.  
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Този занаят има важна културна функция за предаване на социалните практики, устни 

традиции и религиозни ритуали които се поддържат живи, практиките свързани с 

природата и вселената, естетическите маниери и кулинарната култура към нови 

поколенията, както и за предаване на знанията и уменията, в възприемането на 

мястото в архитектурата, свързано с изкуството на плочките. Символите в цветовете 

и шарките на плочките, с които хората често се сблъскват и използват в ежедневието 

си, обществени и религиозни структури на хората, и алегоричните изрази, създадени 

от тях, отразяват религиозните вярвания, възгледите за света, начина на живот и 

естетиката на хора от миналото до сега. По този начин керамиката допринася за 

укрепването на културната връзка между миналото и настоящето и за предаване на 

чувството за културна приемственост, принадлежност и идентичност към бъдещето. 

Общности и последователи на занаята са майсторите на украсяване на плочките, 

учители по украсяване на плочките, хора със специален интерес към изкуството на 

плочките и неправителствени организации, свързани с майсторството на украсяване 

на плочките. В работилниците за плочки също има майстори, калфи и чираци, 

назовани с имената като "чаркчъ“ (който използва грънчарско колело), който формира 

глината, "тахрирджи“ (който образува композиция), който прави декорациите и 

украсите, "художници", които рисуват интериора на шарките и "пекар", който пече  

украсени плочките. 

 

17. ЗАНАЯТ  НА ИЗКУСТВОТО ЕБРУ   

Ебру е най-старото турско изкуство за украса на хартия. Това е изкуството на 

украсяване, подготвено на повърхността на вода, която е концентрирана с трагакантa, 

чрез използване на специални бои, инструменти като четки, шила и гребени и 

прехвърляне на моделите създадени по специални техники върху хартия. Той е 

подобен на метода „Суминагаши“, използван от японските художници, но изкуството 

Ебру съдържа по-специални цветове и мотиви в концепцията си. В допълнение, 

флоралните мотиви могат да бъдат рисувани върху цветовете на изкуството Ебру и 
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може да се пише върху него. Не е възможно да се каже точно кога, как и къде се е 

появило изкуството Ебру. Такъв документ не е оцелял и до днес. Смята се от 

историци и изследователи на изкуството, че то се появило в Туркестан, след това е 

стигнало до Иран, а след това до Анатолия.  

Това е изкуство, широко използвано в 

селджукския и османския период. 

Произведенията, изработени от майсторите 

на изкуството Ебру, са били използвани по 

стените на техните богати къщи, а 

документи, направени със стил Ебру, са 

били използвани в правителствени 

документи и официална кореспонденция. 

Основните области, в които изкуството Ебру 

е използвано в миналото са кориците на книги и тетрадки с покритие от ‚шемсе‘ 

(декоративна фигура на слънцето), покритие от ‚чаркуше‘ (хартия, поставена на 

четирите ъгъла на кориците, за да се предотврати износването на книгите), върху 

‚муракка‘ (албум с формата на книги), като украса в писанията, върху сандъчета от 

вид султанска грамота, върху кубури (цилиндрична кутия, в която са  поставени 

указите на султана или материалите на изкуство ‚хат‘ (вид калиграфия за писане в 

османските фермани). Изкуството Ебру се е приспособило да се променя и развива 

като всичко в живота и е получило достойно място в ежедневието. Днес, изкуството 

Ебру е превърнато в изкуство само по себе си, отделено от другите изкуства. 

Изкуството Ебру, което е придобило ново измерение в художествените стилове на 

епохата, днес може да се приложи и върху повърхности, различни от хартия. 

Основните области, в които изкуството Ебру е използвано днес е като покритие на 

кориците на книги и тетрадки, върху дърво, върху различни видове плат, върху 

стъкло, върху керамика и плочки, върху кожа, за тапети, за шалове, за вратовръзки, 

за завеси и  върху филц. 

 

 

18. КАЛАЙДИСВАНЕ  

 

Калаят е метал, който осигурява защита 

от медна корозия, причинена от 

непрекъсната употреба и нагряване в 

медни съдове, или срещу образуване на 

медни соли, като меден оксид и меден 

сулфат, което може да възникне в 

резултат на взаимодействие на метала 

мед със съхранявана храна в съдове 

изработени от него. Майсторството на 

калайдисване е занаят, който е 
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неразделна част от производството на медни съдове. За да се защитят медните 

съдове и оборудване, те трябва периодично да се калайдисват. В миналото дюкяните 

за калайдисване обикновено се намират близко до магазините за медни изделия или 

в отделна секция вътре в магазините. Майсторството на калайдисване започва да 

изчезва заедно с майсторството на обработка на медни съдове. Днес циганите 

обикновено упражняват занаята на пътуващите калайджии. В този смисъл може да се 

каже, че майсторството на калайдисване се е превърнало в етническа професия. 

Днес пътуващите калайджии също са на път да изчезнат. Калая, който е необходим за 

получаване на бронз, е много търсен. В класическата епоха медни или месингови 

изделията са били покрити с калай. През средните векове калайдисаните съдове се 

използвали за копиране на формите на сребърни съдове. В историческите извори се 

обяснява, че майсторството на калайдисване е част от турската култура. Древните 

турци се грижели да приготвят ястията си в калайдисани съдове, ферментирали 

киселото си мляко в калайдисани съдове, готвели сватбените си блюда в 

калайдисани тави и казани. 

 

 

19. БАДЕМ ЕЗМЕ  

Бадем езме е много специален сладкиш на Одринска 

кухня. Историческите изворите споменават, че в 

Одрин е имало много бадемови градини  в миналото 

и техните природните красоти, се добавяли към 

известността на града. Бадемовите ядки от региона 

се използват в десерти, сладкиши и халва в 

османската кухня. Историята на този сладкиш 

датира от рецепта, използвана от египетски майстор, 

пристигнал в региона. Според слуховете този 

сладкиш става известен, след като бил предложен 

на султан Мурад II, когато той се върнал от военна  

експедиция и много харесал сладкиша. Майстори 

сладкари от Одрин, работещи в „халвахане“, където се приготвя халва, през 14 век 

направили този вкусен десерт популярен сред хората от Двореца и техните гости. До 

16-ти век меласата и медът са били използвани като подсладители при тези видове 

сладкиши, а захарта се е използвала като подсладител с широко приложение едва 

след 17 век. Говори се, че Бадем езме се появява през годините, когато Одрин е бил 

столица на османците, подобно на Деваи миск халва. Този сладкиша днес се 

превърна в един от символите на културния и туристически вкус на града. Този  

сладкиш, е приготвен чрез натрошаване на бадеми, накисване с вода, лимон, 

подправки и захар и придаването на сместа на форма на бонбони. Днес, в града има 

дори един квартал, наречен „Бадемлик“. Бадем езме, който като продукт има важно 

място в икономиката и социалния живот на Одрин, е сред сувенирите, от които 

туристите най-много се интересуват днес. 
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20. ОБРАБОТКА  НА СЕДЕФ 

Седефът е известен в най-старите 

цивилизации, но прилагането на седефа като 

украсяващ елемент става по-късно. Въпреки че 

някои източници съобщават, че в шумерското 

изкуство седефът се прилага върху дърво чрез 

дърворезба и се среща в индийското изкуство 

от Далечния Изток и Южна Азия, известно е, че 

майсторството на обработка на седефа е било 

най-често и в най-напреднала форма в турско-

османското изкуство. Първите примери са 

открити в края на XV-ти век. Изработката на украса със седеф, върху  крилата на 

вратата на Джамията Баязид II с единичния купол в Одрин, достига своята зрялост 

през 16-ти век. Обработката на седеф се вижда върху мебели като крилата на врати, 

прозорци, шкафове, и амвони, чекмеджета, сандъци за съхраняване, корици на 

Коран, рахле (вид ученически чин в османския период), маси, фотьойли, дивани, 

масички за кафе и върху дървени изделия като дръжки на пистолети, софри, 

комплекти за кафе и т.н. Работата по инкрустацията от седеф се нарича „Седефкари“, 

а майсторът, който прави инкрустацията от седеф, се нарича „Седефкар (майстор на 

седеф)“. В инкрустациите от седеф обикновено се срещат мотиви от селджукския и 

османския период, а върху мотивите могат да се видят геометрични шарки и 

естествени шарки като цветя, листа  в стила руми (селджукшки декоративен стил, 

съчетаващ растителни и животински елементи), барокови и арабески мотиви. 

Обработката от седеф се извършва по метода "дърворезба" и "инкрустация". Първо 

мотивът, който трябва да бъде изработен, е нарисуван върху дървото. Металната 

жица около мотива се полага в канала, който се отваря чрез рязане със стоманения 

накрайник, наречен длето, а телта се вгражда в дървото с малки удари с помощта на 

чук. Занаятчийството на украса със седеф, което днес намира широк пазар, е 

елегантен и емоционален занаят на турската култура. 
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