
КУКЕРИ 
ОТ КВАРТАЛ СУШИЦА НА КАРЛОВО

Малко са селищата в страната ни, които биха могли да съперничат на квартал Сушица по 
провеждане на кукерските карнавали.

Кукерските игри са „една много  стара традиция в бившето село Арапово. Още по време на 
турското робство тази традиция играела своята роля. Олицетворява завършек на зимата и 
идването на пролетта. Останала от много стари времена, когато селото ни е било от 32 къщи 
и мъжете и младежите са се правили на плашилки“1

Този старинен народен обичай, съхранен от векове, е запазен в автентичен вид и до днес. По 
време на турското робство е жестоко преследван и участниците в него – наказвани. Но нито 
турските закони и произволия, нито други обстоятелства са могли да го изкоренят от сърцата 
и душите на хората. Макар и нелегално, старците са играели в местността „Гущеров гроб“, 
като по този начин са дразнили турците.

Старчовските игри (така се наричат в Сушица кукерските игри) се провеждат по стародавна 
традиция през ден.

В основата на игрите е залегнало езическото преклонение пред злите сили в природата и 
тяхното омилостивяване, но постепенно този елемент изчезва, за да се превърнат те в едно 
чисто народно представление с голяма доза театралност и зрелищност. В старчовските игри, 
провеждани в квартал Сушица, откриваме и диалог, и пантомима, и разиграване на сценки, и 
танц – всичко това красноречиво говори за драматичния им характер.

Подготовката за карнавала започва две-три седмици преди Сирни заговезни. През този 
период се разиграват звънците, с цел да падне ръждата от тях. Участниците в карнавала 
раздрънкват хлопките по могилите, зазпадно и югозападно от селото. При звука на първите 
ззвънци хората казват: „Хлопка дрън – декел вън!“ или пък „Старци дрън – дикли вън!“ Тези 
думи по категоричен начин доказват, че старчовските иггри са предвестници на настъпващата 
пролет, знанк за подготовка за усилена полска работа.

В зависимост от това, дали годината е високосна или не, то и карнавалът се провежда 
различно. Ако годиата не е високосна, игрите започват в началото на последната седмица от 
месец февруари, ако е високосна, се провеждат първата седмица от месец март. Играе се през 
ден.

В това чисто народно представление вземат участие три особени групи изпълнители: 
„плашилки“; формени, които от своя страна се делят на: белодрешковци (белогаши) и 
баджаци (чернодрешковци).

Участниците са облечени в строго определени костюми с изключение на плашилките.

Костюмът на старците се нарича дюзен. Всеки старец пази дюзена си, както се съхранява 
сватбената премяна за цял живот.

Бих желала да се спра по-подробно на костюмировката, тъй като нейното дешифриране ще 
ни помогне по-подробно да разберем смисъла на провежданото действие.

1 Георги Стефанов – квартал Сушица
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Белодрешковците са облечени с бели гащи, бели ризи, на раменете намятат азав пош (червен 
с жълти шарки), с бели повои и черни кадънки (върви). На кръста препасват пояс с накачени 
по него бронзови звънци, между които висят разноцветни прашки, завършващи с пискюли, 
като преобладаващите цветове са: бял, жълт, червен, син и зелен. Каква е тяхната символика? 
Червеният цвят е символ на плодородието в природата и у човека; жълтият – символ на 
житото (хляба); синият – символизира спокойствито, мира, небесната синева; зеленият – 
символ на гората и полето; белият – символ на невинносстта и чистотата.

Ето защо, самите белодрешковци се явяват като символи на добротата, радостта и веселието, 
а също така символизират и самата пролет, събрала в себе си всички прелести на природата.

Белодрешковците са предимо млади момчета и мъже, със стройни и красиви фигури. В 
ръцете си носят гумен бич, който използват при своята игра.

Баджаците са облечени с черен сукман, с гащи, направени от козината на коза, като при някои 
от тях, единият крачол е бял, а другият – черен или тъмнокафяв, с бели ризи, през гърдите си 
връзват азави пошове, с цървули, на главите си носят маски, които имат конусовидна форма с 
височина до 0,5 м, с много страшен израз на лицевата част (каук). Каауците са богато 
украсени с пискюли, мъниста и др. На кръста си препасват пояс с пет големи хлопки (звънци) 
от мед. В ръцете си държат дървени чукове.

Баджаците са олицетворение на злите сили и духове в природата, които трябва да се 
прогонят.

Театрализованото действие започва в понеделник. През този ден главни действащи лица са 
плашилките. Тук се дава възможност за пълна изява на скриитите таланти и възможности, на 
човешкото въображение.

На този ден се разиграва и традиционната сцена с камила. Двама мъже – един отзад, а 
другият отпред – правят камила. Този, който е отпред, си слага магарешки череп, за който е 
вързан юлар. На задния прикачват опашка, украсена с множество върви с разноцветни 
мъниста и пискюли. И двамата мъже са заметнати с черга.

Трети маскиран им служи за водач. Вървейки по улицата или площада, той се провиква:
– Охо-хо-хо!

Камилата ляга на земята и започва да имитира смъртна агония, ритайки с крака, издавайки 
различни звуци. Камиларят обикаля около нея, моли й се, гали я. В един момент, в който 
водачът имитира отчаяние и безпомощност, камилата скача и започва да тича под шумното 
одобрение и при радостните викове на децата, които тичат след нея.

След като слънцето падне ниско на хоризонта, излизат да играят белодрешковците и 
баджаците. Тук трябва да отбележим един съществен момент около тяхната игра. Формените 
старци не играят постоянно на едно място. Те играят на площада, след това отиват на 
могилата, оттам отново на мегдана, от него на бозалъка и т.н., като обезателно приключват 
играта си на мегдана.

Същото действие се повтаря и в сряда. Действието протича шумно, с много игри, закачки и 
смях. Чувства се всеобщия ентусиазъм и на зрители, и на участниците.

Кулминационните си точки действието достига в петък. През този ден всички хора празнуват 
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и са се струпали по улиците и площада да гледат великолепните танци на белодрешковците и 
баджаците. Затова, в истинския смисъл на думата народно представление, са дошли гости от 
Карлово, съседните селища, а дори и от други краища на страната и чужбина.

На този ден участват със своя пантомима и плашилките. Двама от тях се впрягат в рало, а 
един отзад кара ралото и имитират оран. След него други имитират засяване на жито, 
носейки в ръцете си шиници, от които вземат жито за посяване. С това се символизира, че 
започва полската работа.

След пантомимата запалват огньове, с цел да се изгори всичко лошо, наслоено през зимата и 
да се прогонят враждебните сили, заплашващи природата и хората. Около тези огньове 
играяят формените старци (белодрешковци и баджаци).

По-горе казахме, че белодрешковците са млади хора. Ето защо техният танц е буен, изпълнен 
с много динамика и сила. Наблюдавайки играта им, ние неволно я сравняваме с течението на 
буен планински поток, който стремително се спуска по стръмния планински склон.

Звънът на звънците напомня на едър пролетен дъжд:
дрън-дрън-дрън,
кап-кап-кап.

Танцът на баджаците се характеризира със своята тежка, отмерена, спокойна стъпка, 
символизираща бъдещите горещи летни дни, когато хората с пот на челата ще прибират 
натежалите житни класове. А след лятото идва богатата и отрупана с плодове есен.

След като танцуват поотделно, баджаците и белодрешковците се събират и играят общи 
танци. С много изящество, красота и ритмичност са изпълнени танците. Истинско 
удоволствие  е човек да наблюдава техните престроявания при играта.

По традиция старците играят около запалените огньове. Та нали самите те са олицетворение 
на добрите и лоши сили в природата и в нас самите. С играта си около огъня те целят да 
премахнат лошите духове. И през този ден мястото на действието непрекъснато се променя.

За голямо уважение се смята, ако старците спрат някой човек и му играят. Това значи, че той 
е удостоен с тяхното внимание и трябва да почерпи.

До 1944 година черпенето е ставало по особен начин. Този, който ще черпи е бил обграждан, 
около врата му завивали бича и го повеждали към кръчмата. Кукерът няма право да сваля 
маската от лицето си. Ето защо кукерът кляка, като опира едното коляно в земята. Кръчмарят 
вкарва една фуния през отвора на маската за устните. При това положение фунията е 
перпендикулярно на устата, тъй като главата е извита силно назад. В такова положение 
кръчмарят изсипва виното в устата на стареца. Той е длъжен да пие, докато му сипват,  в 
противен случай виното ще изцапа снежнобяата риза.

В миналото при това черпене са се разигравали весели сценки, но често се е стигало до 
нежелателни последици, а често и до сбивания. Ето защо в наше време е прието старците да 
се черпят с бонбони.

Докато в дълбока древност кукери са ставали само мъже, то днес в това всенародно 
представление участват: мъже, жени, че дори и деца. И в наши дни в Сушица има цели 
семейсва, които се маскират.
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За голямата популярност на тази всенародна драма говори и следният факт: През 1936 година 
в селището идват групи чехи и изкупуват костюми на белодрешковци и на баджаци за 
колекциите на чешките музеи. Кукерските игри приключват късно вечерта, след 
целодневното увеселение, в което всички от селището (днес квартал на Карлово) вземат 
участие според възможностите си.

От десетина години, в резултат на големите политически, икономически и социални 
промени, кукерските игри поизгубиха от своята изключителна популярност и масовост, както 
по отношение на участниците в тях, така и по отношение на присъстващите  зрители. Но 
въпреки това, те все още имат множество почитатели и продължители на традицията. 
Красноречиво доказателство за това са множеството награди, получени при участието на 
кукерите от квартал Сушица в различни фестивали и надигравания.

Донка Димитрова Тодорова
град Карлово
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