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1. ВЪПРОСЪТ „ЗАЩО?“

„Защо?“ е хлъзгав въпрос. В учебниците за вземане на интервюта се предупреждава, че на 
този въпрос е трудно да се отговори. Препоръчват се „к“-въпросите: какво, кой, къде, кога, 
как.

Въпросът „защо“ касае мотивацията да се направи нещо или да се случи нещо, а тя е 
субективно явление, което трудно се регистрира. За разлика от опиращите се на факти и 
свързани с материално осезателни неща „к“-въпроси.

И все пак, каква е мотивацията на съвременните хора, за да участват в маскарадни 
празници и карнавали?

2. МОТИВАЦИЯТА В МИНАЛОТО

В България, а и не само, обредното кукерско маскиране представлявало:
2.1 Духовно служение и ритуал
2.2 Инициация, неформално сексуално образование и патриотично възпитание за 

общността 
2.3 Изява на креативността на членовете на общността 

При това то е синкретично. При него са в единство мит, образ и действие, от една страна, и 
словотворчество, музициране и движение – от друга.

2.1 Духовно служение и ритуал

Кукерският маскарад е имал мистично-религиозни функции. Хората са се маскирали, за 
да омилостивят природните сили, да изгонят злото и да въздействат на природата за по-
богата реколта и за плодородие. 

В литературата се отбелязва силата на маската при много племена и народи от различни 
места по света: жрецът слага ритуалната си маска и става друг човек, придобива друга, 
свръхестествена сила, която го свързва с божеството и сам го превръща в божество. Някои 
съвременни актьори също говорят за мистичната сила на маската в свои роли: маската може 
да е толкова силна, че е достатъчно да я сложиш и да станеш и се почувстваш друг човек 
или същество, каквото никога не си бил.

Обредният символ е многозначен и въздейства на зрителите по други канали, интуитивно, 
без да се тълкува и търси логика на неговото присъствие в зрелището. Приема се като 
даденост, че той притежава свръхестествена сила и значение. 

2.2 Инициация, неформално сексуално образование и патриотично възпитание за 
общността 

Като неформален образователен фактор за общността и отделния човек, който е бил 
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неотделима и несамостоятелна част от нея, обичаят е предавал на следващите поколения 
светоглед, етнокултурни ценности и умения за живота. То онагледява „необходимите за 
общността познания – познанията за Природата и за Социума, за микро- и макрокосмоса, но 
и за микро- и макрохаоса... уменията за живеене ... Как да се раждаме, как да направим 
семейство и дом, как да умираме.“  Чрез обреда се предава и етнокултурна ценностна 
информация „по белега българско“.

Маскирането като кукер е било част от инициацията на младите мъже, заедно с участието 
им в другите обичаи като Коледа. Маскирането обикновено е травестия, обличане на мъже 
като жени. Старци - „високите“ персонажи с по-висок социален статус (Георг Краев) - могат 
да бъдат само ергени или млади женени мъже. След кукерския и коледарския обреди те 
имат право да участват в седянка и да се оженят. Макар да са облечени в женски дрехи, 
мъжествеността на старците се откроява и изразява чрез „мъжки“ атрибути като оръжия, 
носещи смисъл на мъжка оплодителна мощ: топуз, гега, тояга, камшик.  Друг кукерски 
маскараден атрибут е гърбицата, която  подсказва асиметричността, опакостта, 
многозначността на персонажите.  

Тази двойнственост е присъща не само в костюмите на старците, но и в действията им. Те 
обхождат всяка къща и играят в двора старчовско хоро, което не се играе в никой друг ден. 
Действията и строят им са като на воини: придвижват се с ритмична стъпка, групата има 
водач и се бият до кръв със съселяни за берекет (село Дъбене). Жестовете им към жените са 
„криптофолклорни“ - например слагане на кукла-бебе пред бездетни жени и игра, за да ги 
дарят с плодове (село Васил Левски, град Баня), а също и други по-пиперливи жестове. 

2.3 Изява на креативността на членовете на общността 

Театралната зрелищност е силно застъпена в Старчовден в миналото.  В кукерските игри се 
изявяват всички качества и особености на художествената структура на пантомимата: 
мълчаливо пластично-образно действие, заредено с драматично начало, висока степен на 
условност на действието и образите, използване на символ, метафора и алегории. 

Говорим за пантомима, защото в кукерската група само водачът говори и нарича, а кукерите 
могат само да раздрънкват и скачат. 

Другите маскирани (некукери) , сполучливо наричани от Георг Краев „ниски персонажи“,  са 
„облечени“ в парцали и по-скоро намазват лицата си със сажди или брашно вместо да ги 
крият. Ниските персонажи разиграват сценки като сватба със сватбари, камила, конче или 
магаре и други. Те са много по-близко до театъра,  което „дава повод на някои учени да си 
мислят, че театърът е тръгнал от обредността... Можем да предположим с голяма доза 
увереност, че това се отнася и до цирка.

Селяните, които не са маскирани също играят важна роля. Стопаните посрещат старците и 
ги даряват за играта. На този ден на маскираните е разрешено да се подиграват с всекиго и 
с всичко, защото смехът е за берекет. Фолклорният празник е „амбивалентен на делника, на 
сериозния делник, сменящ (едновременно) високото с ниското, серизоното със смешното, 
симетричното с асиметричното.“ 

3. МОТИВАЦИЯТА ДНЕС

Кукерският маскарад е част от живота на общността и е нормално да се променя във 
времето заедно с общностите и обществото като цяло.  Променил се е смисъл и функциите 
на маскарада - начините, по които той удовлетворява нуждите на общността и отделните 
хора, които днес са много повече индивиди и индивидуалисти, еманципирани от общността, 
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в която живеят.

Промени има и във всички видими аспекти на обичая: маска и костюм, персонажи, 
участници, стъпки и движения, протичане на празника, организация. 

3 1 Естетическа страна
3 2 Пътувания за участия на празници и фестивали
3 3  Общуване, развлечение и емоция 
3 4 Принадлежност към и принос за групата и общността
3 5 Изява

3.1 Естетическа страна

Постепенно ритуалът губи своето значение и на преден план излизат естетическите 
стойности. Публиката става по-чувствителна към естетическата страна на представлението: 
играта на изпълнителите и особено костюмите и маските. Маските „губят суровия си вид за 
сметка на обема и на естетическата си издържаност.“ 

Кукерската маска и костюм изглежда се оказват относително най-устойчиви: те се 
подновяват, но по стари модели. Промените, които наблюдаваме, са най-вече по посока на 
увеличаване на обема, пищността и зрелищността им. Това изглежда най-ярко и лесно за 
проследяване в селата Климент (снимката от 1910 г.) и Дъбене, където са запазени много 
стари снимки и сведения в етнографските музеи:

• Село Климент: запазване на общия вид на старчевския костюм, но значително 
нарастване височината и пищността на платформата върху главата;

• Село Дъбене: сравнително запазване на общия вид на костюма, въпреки отпадането 
на женския сукман и поредицата промени в панталоните, но значително увеличаване 
броя на хлопките на кръста. 

Днес Старчовден се асоциира най-вече с „високите“ персонажи, т.е. със същинските кукери, 
при които има силно отслабване на травестията (част от мистично-ритуалната и сексуално-
образователната функция). За сметка на това, заедно със зрелищността, по по-подчертана е 
мъжествеността. Доразвит е строят и организацията на групата, подобно на воини. 
Въведени са фигури като плетеници, осморки и пр., които са пригодени за представяне пред 
многобройна публика по фестивали и карнавали. „Мъжките атрибути“ - тояга, топуз, камшик 
на някои места са допълнени със сабя и черешово топче.

Маските и костюмите въздейства естетически на хората в България и в чужбина по-различен 
начин. Както казва водачът на кукерите и кмет на село Климент, в България са кукери, а в 
чужбина са атракция, шоу. 

3.2 Пътувания за участия на празници и фестивали

Пътуванията и участията на празници и фестивали са обичайна практика за много от 
кукерските групи и особено за по-големите и утвърдили се като тези от квартал Сушица, 
селата Васил Левски, Климент, Дъбене и Войнягово. 

Според хората, свързани с кукерския обичай по места, пътуванията в страната и чужбина са 
един от най-важните мотиватори за участниците в кукерските групи. Много от хората по 
селата не биха могли да си позволят да пътуват толкова много по друг начин, особено що се 
отнася до пътуванията в чужбина, главно по финансови причини.

Честата размянна на гостувания от кукерските състави се посреща много добре и от 
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публиката, жадна да види нещо различно.

3.3  Общуване, развлечение и емоция 

Много хора участват в кукерските групи заради общуването, развлечението и емоцията. 
Маскарадът е достъпен - всеки, който желае може да стане кукер, стига да си набави маска 
и костюм и да има поне малко чувство за ритъм.

Кукерите казват, че когато остават на някое място, е весело и приятно. 

3.4 Принадлежност към и принос за групата и общността

Участието в кукерска група е позитивен начин за проява на ангажираност към и  принос за 
общността. Кукерите представят селището и общността си на други места, те са един вид 
нейни посланици и реклама.  Тъй като са „конвертируеми“ и интересни, те са канени на 
много места в страната и чужбина. 

Старчовден има много важна роля за културния живот на всички кукерски селища. В село 
Климент например цялото село постепенно се е сплотило и поддържа висок дух 
благодарение на културната дейност в читалището, като кметът е и водач на кукерите. Имат 
усещането, че нещата вървят, въпреки финансовия недоимък. Кукерските групи представят 
своето селище, когато отиват на участия. Освен това се представят и пред гости на Община 
Карлово.

На трето място, чрез съхраняване на автентичните носии и пресъздаването на старинни 
обичаи, Старчовден допринася за запазване и предаване на традицията, на културно-
историческото наследство. Той продължава да допринася за патриотичното образование – 
за  принадлежност и самоидентификация с нацията и общността. 

3.5 Творческа изява и креативност

Възможността за изява пред публика е значим мотиватор за участие в кукерските групи. 
Същото се отнася и за  проявата на креативност в изработката на части от кукерските 
костюми, при тяхното поддържане.

По отношение на креативността в България, а може би още повече в Карловско, изглежда 
като да има по-малко простор за креативност в сравнение с други страни.

У нас се набляга най-вече на етнографския аспект на маскарадността. Начинът, по който са 
се маскирали и празнували маскарада преди стотици години, е в голяма степен консервиран 
и се пресъздава отново ежегодно. Същото нещо се наблюдава и в някои места в други 
страни, особено в Европа: Италия, Португалия, Испания, Хърватия...

Алтернативният подход виждаме на по-модерните карнавали, например най-големите 
карнавали по света (като тези в Рио де Жанейро и Ница), а също и на карнавали в наши 
съседни страни като Срумичкия и Вевчанския карнавали в Македония. Там всяка година се 
измислят и ушиват нови маски, нерядко изобразяващи персонажи, наложени от масовата 
култура (особено „Холивуд“) или  злободневни политически герои.

Разбира се, няма рязка граница между двата горепосочени типа карнавали: например наши 
групи са канени и участват в Ница, а в Перник виждаме и групи с по-модерен 
(неетнографски) тип маскиране. 
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Само по себе си етнографският подход към маскарада вероятно има много повече позитиви, 
отколкото негативи. На първо място, най-хубавото при него е, че поддържа връзката с 
традицията в собствената общност и страна. 

На второ място, този подход допринася за съхраняване в по-голяма степен на културното 
многообразие във време, когато  глобализацията води до унификация (уеднаквяване). 
Хората в повечето места по света се обличат по един и същ начин, гледат почти едно и 
също по ТВ, хранят се почти по един и същ начин, дори начинът на празнуване все повече 
се уеднаквява...

Основният недостатък на етнографския подход при маскарада е точно стесняването на 
възможността за развихряне на въображението и креативността при създаване на 
маскарадните костюми и за творческа изява при представянето им. Тези възможности не 
липсват съвсем, но са доста по-ограничени. В крайна сметка и „консервираният маскарад“ 
също търпи промени, като може хем да се отдалечи от традицията, при това претендирйки 
за автентичност, хем не е в състояние да предостави достатъчно голяма творческа свобода 
на участниците в маскарада.

5. ИЗВОДИ ЗА БЪДЕЩЕТО

Кукерският обичай в Карловско е унаследено културно богатство, което трябва да бъде 
съхранено и продължено. 

Той е изключително красив и в много голяма степен показва маскарадната традиция 
отпреди поне няколко столетия, поне по отношение на костюми и стъпки. Той е уникален, 
единствен по рода си в света – кукерските групи нямат аналог с никоя друга маскарадна 
група от друга страна, въпреки естествените прилики със съхранените подобни обичаи и 
групи в други европейски страни, особено южноевропейски като Италия и Испания. 
Кукерската традиция има голям принос за своите общности, носи много ползи и 
положителни емоции за участниците и има голям потенциал като фактор за културен 
туризъм и устойчиво  развитие.

Заедно с това, нужно е да се търсят и успоредни съвременни форми на маскарадността, 
които да дават повече простор за креативност, развихряне на въображението и за творческа 
изява. Такива форми де факто биха допринесли и за по-добро запазване автентичността на 
маскарадната традиция, защото ще освободят традиционния маскарад от натиска в тази 
насока.

Чрез Кукермода в Кукерфест 2012 се опитахме да предложим една такава форма. Детските 
маскаради, които от много години се правят в кукерските селища, както и предложените в 
рамките на Кукерфест 2012 Детски карнавал и Хоротека с маски (фолклорна дискотека), 
също са в тази насока. 

Засега, поне що се отнася до град Карлово изглежда, че асоциациите на хората за маски и 
маскарад са здраво свързани с кукерската традиция. Когато се спомене за карнавал, веднага 
се споменават кукерите и че не може да има по-добри маски от техните. 

Дали и как ще се развият нещата в бъдеще, остава да видим.
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