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РЕЦЕНЗИИ

Димитър Шалапатов

КНИГА ЗА  КАЛЕНДАРНИТЕ ОБРЕДИ 
И ТРАДИЦИИТЕ  НА ТРАКИЙСКИТЕ 

БЪЛГАРИ 

Новата книга на Стоян Райчевски „Календар и обредност 
в Странджа и Източна Тракия”1 разкрива интригуващи стра-
ници от мирогледа и календарната обредност на българите в 
Странджа – загадъчната планина на Източна Тракия, която 
продължава да привлича любителите на древните тракийски 
мистерии и да разкрива скрити в недрата й все нови и нови, 
надживели хилядолетия артефакти и реликти на изчезнали 
култури и цивилизации, съхранени в живата народна старина 
– обичаите, традициите и фолклора на странджанското насе-
ление и на източнотракийските българи.  

Проучваната територия надхвърля очертанията на Стран-
джа планина и обхваща онези южни земи на Тракия, заклю-
чени между долното течение на река Марица, Босфора и за-
падния бряг на Черно море, които обикновено наричаме Из-
точна Тракия и в които до злополучната 1913 г. българите са 
съставлявали преобладаващата част от местното население. 
Тази земя, кръстопът на древни цивилизации, е имала печал-
ната съдба периодически да преживява не едно нашествие 
и размирици. Традицията в Странджа планина се оказва по-
устойчива от империите, които са идвали и са си отивали, 
всяка една с амбицията да унищожи и заличи следите на за-
варената култура и да наложи своя мироглед над местното 
население. Традиционната култура на странджанци и въобще 

1 Райчевски, Стоян: Календар и обредност в Странджа и Източна 
Тракия. Издателство „З. Стоянов”, София, 2016
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на източнотракийските българи възпроизвежда и днес много 
елементи на това  духовно многообразие.

Теренните материали за написването на тази книга са 
събирани чрез непосредствени разговори и анкети с носи-
телите на традицията в Странджа през 70-те и 80-те години 
на миналия век. Информаторите са местни жители, а също 
така и бежанци или потомци на бежанци от Източна Тракия, 
откъдето те са били прокудени главно през 1913 г. Използва-
ни са и някои фолклорни и етноложки архивни материали, 
съхранявани в регионалните музеи в Бургас, в Малко Търно-
во, Средец и др.,  в регионалните и в Централния държавен 
архив, както и материали, обнародван и в специализирана-
та етноложка и фолклористична литература. Поместените в 
книгите снимки на обреди и обичаи са правени през периода 
1976-1985 г. Някои от старинните народни костюми, в които 
са облечени участниците в ритуалите, са донесени за целта 
от богатите фондове на Националния етнографски институт 
с музей при БАН и датират от втората половина на XIX век. 

Богатството на народните обичаи и календарните обреди 
на българите от Източна Тракия са представени в близка до 
широк кръг читатели форма и език, особено за потомците на 
тракийските бежанци. Избягнати са някои от изискванията 
на класическото академично изложение на подобен вид из-
следвания, защото желанието на автора явно е било да пред-
ложи на читателя, освен познания и нови извори за богат-
ството на традиционната култура на българите в Странджа и 
на цяла Източна Тракия, но и да разкрие душевността и на-
родопсихологията на това родолюбиво и с голяма нравстве-
на сила българско население, преживяло през XIX и първите 
две десетилетия на XX век най-големи насилия в Югоизточ-
на Европа и успяло, въпреки това, да съхрани във фолклора, 
традициите и историческата си памет духовното наследство 
на своите деди. В неговите народни обичаи и календарни об-
реди до ден днешен се вплитат по странен и много необича-
ен за съвременния ни технологичен и информационен свят 



неизличени още следи от митологията на древните траки, 
преплетени с мирогледни представи, характерни за ранното 
християнство, едните и другите пречупени през фолклорния 
свят на прединдустриалното българско общество.

Структурата на книгата следва хронологията на тради-
ционния народен календар. Състои се от дванадесет части, 
колкото са месеците в годината – от януари до декември, на-
зовани според местния странджански и източнотракийски 
говор. Илюстрирана е богато, включително и със старинни 
икони, чиито репродукции се публикуват за първи път. Тя ни 
връща в духовния мир на тракийските българи с цялото не-
гово богатство, което авторът е документирал и завещал на 
поколенията.  
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Участници в похода Фере - Армаганската долина.

До Армаганската чешма




