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(ПО МАТЕРИАЛИ ОТ БЪЛГАРСКАТА ОБЩНОСТ В БЕСАРАБИЯ)1

 Първите документирани сведения за кукерските игри у българите в 
Бесарабия са от 1858 г. Те са публикувани в сборника „Записки одесского 
общества истории и древностей” и са дело на Алексей Левицкий, учител в 
църковното училище в гр. Рени (Левицкий 1858: 462 - 464). Етнографската част 
на тази информация е следната: „На Лазарската събота, когато се разсъмне, 
на улицата се появяват странно маскирани един-двама души. Те са облечени 
в обърнати на опаки панталони и шуби от овча кожа, на лицето са с космати 
маски, които имат и рога – всичко е черно. В ръцете носят дървен чук на дълга 
тънка дръжка. На пояса имат окачени медни звънци или дрънкалки, свалени от 
шията на конете. Такива хора българите наричат кукери. Броят на кукерите 
постепенно нараства и достига до петдесет души. Сред тълпата кукери се 
появява и жена, която всъщност е преоблечен мъж. Тази жена бяга, скача, катери 
се на купчини със сено или тръстика, а след нея и кукерите. Те тършуват из 
курниците, за да вземат яйцата от полозите. След това хващат някое момче, 
посипват го с прахоляк, намазват го с яйце и започват да му бръснат главата 
с дървения чук. Към обед кукерите спират да правят пакости и си разотиват. 
Обаче към вечерта те отново се появяват на улицата. Този път те дърпат 
двуколка с двама маскирани като жена и старец-хаджия. В ръцете старецът 
държи нощви пълни с жито. Кукерите се опитват да избутат жената и 
стареца от двуколката, а последните – да се удържат. Тяхното падане 
предизвиква смях сред кукерите и зрителите. След като откарат жената и 
стареца извън селището, кукерите започват да имитират оране и сеитба. 
Когато се стъмни всички си отиват.” (Левицкий 1858: 462 - 463). 

1 Темата на този доклад е по-широко представена и развита в статията:  Водинчар 2006.
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 Датата на публикуване на текста съвпада с времето, когато радикалните 
представители на Руската православна църква в Бесарабия започват яростна 
борба срещу „езическия дух” в традиционната култура на българите. В тази връзка 
сред духовенството се разпространява  „Упътване за селските свещеници”, в 
което освен съвети и наставления за провеждане на богослужения се дават и 
сведения за местните народни традиции, съдържащи предразсъдъци и суеверия. 
По-голямата част от свещениците не проявяват активност в тази борба, което 
не важи за о. Стефан Киранов. В един от многото рапорти до Кишиневската 
епархиална комисия той моли да бъдат забранени „кукерските игри”. Стига се до 
крайности – предлага и настоява изкореняването да се осъществява с намесата 
на полицията или местната власт, които при неподчинение да налагат строги 
наказателни мерки, например глоби (Левицкий 1858: 463, Курдиновский 1913: 41 
- 44, Державин 1914: 51, 92). Около тези действия, вписани в общата тенденция за 
„коригиране“ на духовния живот на българите колонисти, се провеждат редица 
акции на протест в защита на собствената идентичност. В някои села въвеждането 
на подобен вид наредби и забрани е съпроводено с  “кърваво сблъскване” между 
българите и полицията (Киранов 1875: 820 - 821). Случаят „Стефан Киранов” се 
разчува из цялата Бесарабска губерния, а неговите методи за изкореняване 
на народната традиция водят до неговото ликвидиране – удушен е в деня на 
неговата 66-годишнина в с. Кулевча, където е преместен от с. Чумлекьой след 
негодуването на местното българско население (Квилинкова 2014: 174). 
 Безспорно бележките на Левицкий са доказателство за наличието на 
кукерски игри в календарната обредност на българите колонисти в Южна Русия. 
Освен като етнографска информация за облика на кукерския обичай от първата 
половина на ХІХ в. сведенията на Левицкий се удвоява с наличието на коментар, 
даден от автора по повод отмирането на тази обредност сред българите. Ето 
какво казва и самият автор: “Веднъж кукерите се явили пред бившия управител 
на Заддунавските преселници г-н Бутков2 в надеждата да го заинтересуват 
със своите костюми и да му доставят удоволствие. Той обаче прогонил цялата 
тълпа бедняци. От тогава кукерите почнаха да изчезват и най-накрая напълно 
изчезнаха. Сега те живеят единствено в спомените на българите. Поради това 
този обичай може да се счита за заличен” (Левицкий 1858: 463). 
 Етнографската информация за кукерските игри в представеното по-горе 
описание дава основание да се констатира тяхното единство с общобългарската 
кукерска традиция. Този извод произтича както от названието на обичая и на 
основните персонажи, така и от разиграващата се пантомима в ритуалния 
комплекс със съответното поведение, облекло и атрибути. Освен това той намира 
паралел с описанията на кукерски игри в различни територии на България в два 
основни пункта: обхождане на селото и обредно заораване и засяване. Нещо 

2  Михаил Бутков – управител на заддунавските преселници през 1837 - 1844 г. 
(вж. Грек, Червенков 1993: 24).
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повече, посочените елементи, които изграждат структурата и съдържанието на 
обичая, дават възможност да се определи и паралелният етнографски регион в 
България, а от там – и мястото, откъдето са се изселили бесарабските българи, 
сред които е наблюдаван. Безспорно този район е Източна Тракия (срв. Арнаудов 
1920: 71 - 84, Вакарелски 1935: 427 - 429, Стаменова 1982: 11 - 38). Едновременно 
с това обаче, е налице един доста специфичен елемент, който би представлявал 
особен изследователски интерес – свързването му с Лазарова събота, докато в 
традиционната българска култура кукерски игри се правят през Сирната неделя 
и в понеделник от Тодоровата неделя, т. е. в началото на Великия пост, а не в 
неговия край (Стаменова 1982: 18, Василева 1985: 112). Тъй като настоящето 
изследване няма за цел да разглежда семантичната връзка между кукерския 
обичай и неговото календарно прикрепване към Лазарова събота тук само ще 
се отбележи, че в специализираната литература има съобщения и за маскирания 
(но не и кукерски игри) на Великден, в понеделник след Томина неделя 
(Софинден, Мъртви Великден) и на Ранополия (първия ден след Гергьовден) (цит. 
по Михайлова 2002: 10). 
 Изказаните предположения на Левицкий относно жизнеността на кукерския 
обичай не могат да се отнесат към цялата българска колония. Това става ясно от 
други по-късни архивни данни, които са дело на свещениците Стефан Киранов 
(1875) и Филип Варзопов (1877). Ето как представя о. Варзопов кукерските игри 
в с. Задунаевка: “Преди настъпването на пролетта българите-езичници се 
маскираха…В първия ден от Сирната неделя ергените, а и женените мъже тайно 
се събират в някой двор – на главата слагат шапка от кожа, нещо като маска с 
рога и конска опашка вместо брада и мустаци…на себе си обличат овчи кожуси, 
обърнати наопаки, а на червения си пояс връзват звънци…в ръцете си държат 
дълги тояги, омотани на края с парцал – пометало…един се нарича стрелец, 
който с пепел стреля по тълпата…един е в ролята на жена, която носи в ръцете 
хурка и прежда, друг – носи кукла, повита като младенец…едно лице се маскира 
като поп, който носи в ръцете ведро с вода и китка за пръскане…рано сутринта 
всички изведнъж се появяват на улицата…кукерите приветстват събралите 
се на турски език: “Добро утро, господа, как сте? При вас дойдоха гости от ония 
свят, приемате ли ги? Бог ще ви даде плодородие, дайте и вий на нас подаръци”… 
те искат бакшиш у всеки когото срещнат, в противен случай здраво го бият с 
пометалото…ако някой стопанин ги дари щедро, те почистват комините в 
дома му, а пепелта я изхвърлят на улицата или върху събралите се…вечерта 
на кръстопътя кукерите избират от събралата се тълпа цар, който впряга 
кукерите в плуга и ги управлява…единият, маскиран като жена, сее зърно, а 
другият – подгонва впрегнатите кукери с хурката…” (Варзопов 1877: 386 - 391). 
Вижда се, че в този текст са сумирани всички елементи от българския традиционен 
кукерски обичай: от тайното маскиране на участниците, животинските елементи 
в техните костюми, названието на персонажите, обредните реквизити, 
поведението, до обредното обхождане на дворовете и обредното заораване и 
засяване (срв. по-общо у Стаменова 1982: 18 - 38). Освен по това сюжетната линия 
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на текста възстановява и характерните за обичая основни цели, които по един 
специфичен начин се съобщават на хората от самите обредни персонажи, дошли 
на “този” свят от “онзи”. Всички тези аргументи се представят в ролята на важни и 
основни в определянето на чисто българския характер на кукерските игри сред 
българите в Бесарабия през 70-те години на ХІХ в. 
 Заслужава да се обърне внимание не само на етнографската страна на 
текста, която във всички отношения насочва към българската традиция, но и 
на неговата, така да се каже, “аналитична” част. Става дума за изказаното от Ф. 
Варзопов мнение, което по-скоро може да се определи като възвание на един 
представител на реда (в случая свещеник от Руската православна християнска 
църква) към всички духовни наставници в българските колонии:  “Не трябва 
равнодушно да се гледа на това възмутително безобразно народно игрище по 
време на Масленица (Сирница). Селските пастири трябва да вземат всички 
мерки за изкореняването и пълното унищожаване на тези остатъци от 
езичеството” (Варзопов 1877: 391). 
 От представените по-горе пасажи става ясно, че ако А. Левицкий е с 
позицията на проявена заинтересованост към тази чужда традиция, давайки 
една тревожна “диагностика” за устойчивостта на кукерския обичай във 
времето, то Ф. Варзопов, макар и българин, се представя като пълен противник 
и борец срещу подобен тип не християнска традиция. В разглеждания тук 
случай интерес в тази сложна верига от активни процеси (борбата на местното 
духовенство за изкореняването на т. нар. “вакханалии” от традиционната култура 
на българските преселници) представлява влиянието им върху утвърдената 
многовековна система от правила и норми за празнична комуникация по време 
на Сирница. В тази посока на мисли следва да се постави въпросът за крайната 
дата на регистрирането на кукерските обичаи и игри в сведенията за българите 
в Бесарабия, а оттам и за изясняване причините и предпоставките, довели до 
определени промени в тяхното функциониране. 
 В началото на ХХ в. в научно-популярния печат излизат трудовете на Йов 
Титоров “Българите в Бесарабия” (1903) и Николай С. Державин “Болгарские 
колонии в России” (1914). Това са едни от най-първите и комплексни 
изследвания за българите-преселници в Бесарабия, в които се съдържат ценни 
данни за тяхното преселване и устройване в новите земи, за историческото, 
икономическото и културното им развитие тук. Наред с това в графата 
“традиционни календарни празници” и двамата автори отбелязват наличието 
на кукерски игри сред това население3  и дават кратки, но интересни сведения 
за тяхната структура, съдържание и динамика във функционирането им. 
Интерес в случая представлява класифицирането на този тип маскарадни игри 
в групата “отдавна изчезнали обичаи” от традиционната култура на българите 

3 И двамата изследователи дават сведения предимно от с. Шикирли-Китай (днес с. Суворово, 
Болградски район, Одеска област, Украйна)
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в Бесарабия. Нещо повече – и Титоров, и Державин започват представянето 
на обичая с посоченото определение, като след това дават неговото описание 
според спомените на местните хора. За отбелязване е, че етнографски обичаят 
по-подробно е представен от Н. С. Державин (Державин 1914: 160) и по всички 
структурно-изграждащи елементи (наименование на обичая (Куков ден) и 
на обредните персонажи (кукери), маскиране с женски дрехи и маски с рога, 
избиране на цар на кукерите, непристойно държане спрямо минувачите и 
тълпата и обхождане на дворовете) намира паралел в българската традиция. В 
това описание обаче, липсва моментът на заораване и засяване, което може да 
се приеме като заличаване на част от сюжета на обичая, но не и отнасянето му 
към оная разновидност на кукерските игри, в която тези елементи, свързани най-
вече с обредното лице “цар”, са заменени с разиграването на “камила/джамал/
рогач” (Стаменова 1982: 38). В подкрепа на това твърдение могат да се прибавят 
и сведения за изходното място в България, откъдето се изселило населението 
на с. Шикирли-Китай. При изследването на ойконимията на българските селища 
в Одеска област, Украйна Андрей Шабашов отбелязва следното за това село: 
“Макар и да са дошли на територията на Русия от Североизточна България, но по 
своя произход, език и култура те принадлежат към тракийската група българи” 
(Шабашов 1999: 112). 
 На свой ред Й. Титоров фрагментарно говори за структурата на кукерския 
обичай като обръща повече внимание на причинността за неговото заличаване и 
отпадане от календарно-обредната система на това население. Ето какво казва и 
самият изследовател:  “…Степан Симеонович Панов ни разказваше с възмущение 
за кукерите. Било около 1854 г. Панов, окръжен старшина тогава, пътувал от 
с. Градина-Чийший за с. Кубей. По пътя застигнал 5 - 6 кукери, от вида на които 
конете се уплашили…Спрях колата, казваше Панов, взех бича от коларя и 
подгоних кукерите. Застигнах един-двама от тях и им ударих по няколко бича. 
Плашат хората и децата и то във време, когато всичките постят. По-после, 
около 1874 г., някои младежи от с. Шикирли-Китай бяха се правили на кукери, но 
селският свещеник, отец Васил Агура, беше ги викал и мъмрил. Беше ги мъмрил 
главно за туй, че обичаят не бил християнски” (Титоров 1903: 271 - 272). В 
посочените примери много ясно прозира становището на двамата автори, 
според което местните свещеници и чиновници са тези, които се намесват във 
функционирането на кукерския обичай като специфична етнокултурна традиция, 
характерна в региона на Бесарабия единствено за “българите-езичници”. 
Това мнение се възприема и от по-късните изследователи, които констатират 
кукерските игри като непозната традиция на самите българи-преселници (напр. 
Маркова 1968: 159). 
 Разгледаните дотук данни относно състоянието на народните маскарадни 
игри от типа на кукери при българите в Бесарабия дават основание да се 
направят определени изводи във връзка с определянето на крайния момент 
на функционирането им като устойчива традиция. Тези изводи обаче няма да са 
комплексни и достатъчно пълни без интерпретирането на този въпрос от страна 
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на самата българска преселническа общност.
 По време на поредното етнографско проучване през есента 2005 г. в с. 
Вайсал се установи, че най-възрастните хора все още пазят спомена за т. нар. 
кукери. Ето в каква форма е битувал кукерският обичай сред българите в това 
селище:  „Кукери одяя, в пости беши; са убличат с такива мишини, кожеви кофти, 
с такава шапка, рязана за учити и нусъ му, къту маска и той веки де ша гу знайш, 
ни ги виждаш…а тука е (на главата – б. ав.) си направи руги, тука е (на кръста – 
б. ав.) с лопки на идин каиш, и куту дрънкат унее лопки, и куту убърнати унее 
мишини и куфайки, и къту с ини гулеми пръти, и цопат; куту излейш, куту видят 
мумичи на дувару, и с уная уцапана трепка – цоп!…То тугава й кукеровден, пудир 
Маслянца…ублечени къту кукери одят ду десят души, сичкити с такива маски, 
носат тес гулеми пръчки да на цопат, а ний са крием, де ша сиди мумата!…
пу улиците одят ут дзаранта”.4 Макар и епизодично да са представени от 
респондентите все пак в тези описания може да се изтъкне сходството между 
кукерските игри от това българско селище и общобългарската традиция – и 
по прикрепянето на кукерския обред към Сирната неделя, и по названието на 
обичая и на основните обредни персонажи, и по подчертаната чудовищност и 
гротесковост във външния вид на участниците, и по тяхното държане спрямо 
страничните хора и най-вече към момите. Освен това интерес заслужава факта, 
че в сравнение с описаната от А. Левицки и Ф. Вързопов кукерска традиция в 
съдържанието на маскарадните игри от с. Вайсал не се наблюдават каквито и да е 
иновационни елементи. В този си вид те продължават да се правят в това селище 
до към 40-те години на ХХ в. 
 Не с по-малка стойност за изследваните тук въпроси се представя 
информацията относно отношението на свещениците към изпълнителите на този 
обичай:  „Тизе кукери попа ни ги конкуваши. Те, кай, дяули, няма да ги конкам…
нищеши да ги конка, тугиана са конкувайми, а и сига са конкуват …попа знайши 
кой оди кукяр, ми то в селу са знайши кой оди кукяр”.5 В рамките на селищното 
пространство има специално определена група, която играе кукери и която в 
своята приемственост има семейно-родов характер6. В потвърждение на това 
е битуването и до днес в друго българско село Чийший на родовият прякор  
„Кукери”. Интересно е обяснението на информаторите за произхода на тази дума, 
която те свързват с хайдутите, но не и с кукерската обредност: “Кукяр – тва й 
айдутин, тий ино времи на балканити удили, приблечини, зам турцити да ни 
ги пузнаат и затва орта казват: “Кукяр-букяр, дету кукниш, там да пукниш”.7 

Предвид тези данни със сигурност може да се каже, че в миналото в това село са 
се играли кукери. В същото време колективната народна памет не пази спомена 

4 М. Бербат, род. 1926 г., с. Вайсал
5 М. Топал, род. 1925 г., с. Вайсал. 

6 За българската традиция е характерно понякога изборът на участниците в кукерските игри да се 
извършва според наследствения принцип (вж. Стаменова 1982: 18).

7 И. Водинчар, род. 1948 г., с. Чийший.
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за организирането на кукерски игри около Сирница, поради което тази традиция 
се счита за не характерна и не позната сред народните календарни обреди и 
обичаи в това село. 
 От друга страна, да се знае кой ходи кукер води към създаването на 
конфликтни ситуации между участниците в обичая и местните свещеници. 
Семейно-родовата черта в характеристиката на изпълнителите на обичая ги 
прави по-лесно уязвими, а оттам и обект на постоянни гонения от страна на 
местните управници и духовници. Това проличава както от архивните данни, 
така и от теренните етнографски материали от с. Вайсал.    
 С оглед на приведените дотук аргументи могат да се направят следните 
изводи относно общата представа за облика на кукерската обредност сред 
българските преселници в Бесарабия, за тяхната устойчивост и исторически 
развой в друга етнокултурна среда. В общи линии до края на ХІХ в. състоянието 
на народните кукерски игри остава да функционира като цялостна система с 
характерните структурно-изграждащи елементи: календарна прикрепеност 
(Сирната неделя), название на деня, в който се провеждат (Куковден, Кукеровден), 
наименование на участниците в обичая (кукери) и тяхната полово-възрастова 
характеристика (само ергени и млади женени мъже), костюми и маски на 
изпълнителите на игрите (с признак на чудовищност, гротесковост, зооморфност), 
обреден реквизит (хлопки, звънци, помитало), обхождане на селото и обредно 
заораване и засяване. В същото време, в основата си с подчертан езически 
характер, кукерската обредност става поле за създаване на конфронтация между 
два утвърдени културни модела – народната традиция и църковно-каноничния 
ред. Ето защо в продължение на десетилетия местното духовенство води упорита 
борба за пълно изкореняване на „вакханалиите”, които се извършват по време 
на Сирница. „Кишиневските епархиални ведомости” се превръщат в своего рода 
трибуна и указател за начините и методите в този процес. За осъществяване на 
тази задача са определени, от една страна, безкрайните критично-поучителни 
проповеди по време на празничното богослужение по случай настъпването 
на Великия пост, а от друга – намесата на полицията или местните управници в 
подобни празнични прояви чрез укази или строги наказателни мерки (Левицкий 
1858: 463, Киранов 1875: 775 - 776, Курдиновский 1913: 41 -  44, Державин 1914: 
160).  Всичко това води до пълното заличаване и отпадане на кукерските обичаи 
и игри от календарната обредност на българските преселници в Бесарабия. 
Единствено в едно от изследваните селища правенето на кукери продължава до 
към 40-те години на ХХ в. Според информаторите тази неотстъпност от собствената 
традиция се дължи на това, че: „…то тъй са праиши, другу нямаши тугианка, 
пък пудир разну са наяви”. Изглежда, че правенето на кукерски игри, като един от 
основните обреди в социално-психологическия живот на колектива, е стремеж 
да се запази етнокултурната традиция, а оттам и собствената “другост”, която в 
чуждото обкръжение изостря своята проява. С други думи, тук се наблюдава един 
от ония случаи на приспособяване на обичая в чужда културна среда, при които 
„коренното надделява, а донесеното отпада” (Арнаудов 1920: 76). 
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