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 Обредното маскиране в българската традиционна култура е много древен 
обичай, характерен за цяла България. Векове наред маскирани мъже са дрънкали 
с хлопки и са считали, че по този начин утвърждават своята победа над тъмните 
сили и предопределят здраве и берекет. 
 С какво кукерите в с.  Лалково са уникани и коренно различни от останалите 
кукери в селата на Ямболския регион? 
 Те се отличават, както по костюми и маски, така и със сюжетно-ролевата 
си игра, включвайки освен основните елементи, характерни за кукерската игра 
за този регион и  пехливанлък между кукерите, интересна жътва и вършитба, 
кукерска сватба и къпане в реката. 
 Както навсякъде в Югоизточна България, така и в с. Лалково подготовката 
за Кукеровден започва седмица преди това. Мъжете се събират в някой хамбар 
или плевник и тайно изработват своите костюми и маски от овчи и кози кожи, 
като всеки използва различни подръчни материали – вълна, ярина, конски 
косми, плъст, кози крака, животински рогове и зъби, за да направи маската си 
максимално страховита и гротеска. 
 Рано сутринта след Сирни заговезни всички кукери /ергени/ се обличат 
целите в овчи кожи с вълната навън, които се зашиват на място и в момента 
преди играта върху кукерите във вид на  крачоли, ръкави, „ризница”, на кръста 
завързват множество хлопки, а на главата поставят маски от козя или овча 
кожа. Въоръжени са със специални „тупкала”, направени от голям дървен кол 
и завързана овча кожа, намокрена в някоя кална локва. Дрънкайки с хлопките 
си те се насочват към селския мегдан /площада/ и от там се разпръскват като 
лъчове  до всички краища и изходи на селото. Прогонили злото от своето селище 
на далеч от неговите предели, те се стичат обратно към центъра на селото, за 
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да изиграят своето кукерско хоро и по този начин да утвърдят победа си над 
тъмните сили. 
 От площада кукерската дружина тръгва от къща на къща, като играе за 
предопределяне плодородие и берекет във всяко стопанство. Докато кукерите 
скачат и дрънкат с хлопките си в двора, кукерската булка влиза в къщата и 
започва да  домакинства. Е, при кукерите всичко е на обратно. Тя започва да 
мете от вън на вътре – от сайванта към стаите, влиза и готви в кухнята, като слага 
в яденето врящо на огнището лук и чесън с люспите, запрята ръкави и взема 
точилката, точи, меси хляб, ръси из къщата с брашно, изсипва водата от стомните,  
сипва пепел в бакърите с вода. Цялото семейство се смее и забавлява с новата 
мустаката булка, влязла в къщата им. Кукерите вършат и различни своеволия и 
поразии – обръщат полога с яйцата, отварят вратите на стопанските постройки, 
пускат животните навън. На този ден никой не им се сърди, защото всичко това е 
за настроение и  берекет.
 Излизайки от кухнята и от къщата кукерската булка повежда кукерското 
хоро в двора на стопаните, а след хорото музикантите засвирват мелодията 
на пехливанлък и 1-2 двойки кукери се борят и търкалят по земята в двора на 
стопанина, за да поемат от нея жизнена сила и да му предопределят здраве и 
сила през цялата година. Стопанката изнася шиник със зърно, за да засеят и за да 
изкажат благословия за здраве и берекет. Хаджията поема шиника, сее из двора 
житото и благославя: „Да се роди жито, пшеница, ечемик, ярета, пилета, агнета”, 
а стопанката отговаря многократно: „Дал Бог!”. Кукерите подскачат високо и се 
поклащат, за да са високи житата, да са едри и натежали класовете, да е по-богата 
реколтата през годината. След това идва ред на пародийните персонажи – да им 
врачуват, да ги лекуват, да им продават лъжици. Благодарните стопани даряват 
кукерите, кой с каквото може. Даряват ги и вярват, че това с което ги дарят, това 
и ще им се роди през годината. 
Къща след къща кукерите обикалят всеки дом, за да предопределят берекет и да 
повеселят стопаните.
 Към обяд, обходили всички къщи в селото, кукерите и пародийните 
персонажи: цигани, копанари, калайджии, доктор, поп, генерал, полицай, и 
„баба носи дядо на гърба си” се събират на площада и пред събраните съселяни 
започват, както ги наричат самите те „свободни кукерски игри”, в които твърде 
често се включват и събралите се на площада хора. 
 С чисто шеговита насоченост полицаят, генералът и царят раздават ред и 
правосъдие, попа с цинично и хумористично припяване ръси за здраве и дава 
причастие, циганите врачуват, копанарите продават вретена,  лъжици, совалки и 
израждат  коте, доктора раздава хапчета и лекува разболелите се кукери, както и 
наблюдаващите ги съсесяни, калайджията пали огън и калайдисва тави и бакъри, 
бабата носи дядото на гърба си. Някои мъже от селото правят безуспешни опити 
да откраднат ревниво пазената кукерска булка - символ на плодородието и 
берекета за цялото село или да се качват на гърба на кукерите за здраве и сила.
По-късно започва основната кукерска игра, чрез която се цели по магически 
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начин да се въздейства върху плодородието на цялото село през земеделската 
година. Площада на селото символично се разорава от кукерите, като вместо 
волове се впрягат двама кукери, водени от кукерската булка. Орачът е Хаджията 
– главния кукер. След разораването се извършва имитативна сеитба на житото. 
Засявайки го той нарича „Да се роди жито, дето рало ходи и не ходи, да има голям 
берекет!”  След засяването шиника се търкулва по земята и се гадае за бъдещото 
плодородие в цялото село.
 Кукерите се подреждат в редица за жътва на нивата и водени от булката 
имитативно жънат узрялото и избояло жито. Както полягат на нивата житните 
снопове по време на истинска жътва, така и кукерите започват един по един, 
жънейки да  лягат на площада. И както се редят по време на истинската лятна 
жътва житните снопове на кръстци – така и кукерите се трупат на кръстци. Булката 
и хаджията хващат кукерите един по един и ги качват легнали един върху друг, 
имитирайки житни кръстци на нивата. След кукерската жътва следва кукерската 
вършитба.  
 Житните кръстци се отнасят на хармана, където започват да се вършеят. 
Вършитбата се извършва от „кушийката”, който обикаля като харманджийски кон 
хармана, с камшика си подравнява кукерите в кръг, извършвайки имитативна 
вършитба, а кукерите имитативно преобръщат наситненото жито многократно 
със своите тупкала, за да отвеят по-лесно житото от сламата - все действия целящи 
благополучие и плодоностност. Хаджията се качва на виско, на изправеното рало, 
за да са високи житата и произнася благословия за здраве и берекет. И накрая 
следва хукерско хоро. Кукерите се хащат за тояги, като мъжко хоро „на пояс”.
 След прибиране на реколтата и  приключване на земеделската година идва 
есента, а с нея и сезонът на сватбите. Кукерите се приготвят за своята женитба. 
Първо обикалят булката, играят и подскачат около нея  и се опитват да я закачат, 
а тя ги гони и се дърпа – така, както е в предженитбените любовни моменти на 
младите моми и ергени. 
 Всеки един от кукерите иска да бъде одобрен от булката за жених и затова 
е особено претенциозен към своя външен вид. За да бъде харесан от булката , 
всеки трябва да бъде избръснат. Повтаря се ритуала от традиционната българска 
сватба – „бръснене на младоженеца”. Кукерите се бръснат със саби, като за 
огледало използват калайдисан тиган или тава, закачен за задните части на някой 
кукер. Хаджията бръсне кукерите с пешкир под брадата. Всеки кукер избърсва с 
ръкав огледалото, оглежда се, не се харесва и отново настоява да бъде избраснат 
както трябва. 
 Един по един кукерите застават пред булката коленичейки, за да я искат 
за жена и се хвалят пред нея с имането си: „На Страджа баир гората зайците 
са мои”, „Имам 100 дка мъгла на Чал баба”, „На Шарковския язовир – всички жаби 
са мои„ „На Лалковска река рибата е моя”, „В Ситовската кория всички вълци и 
лисици са мои”. Един се хвали с красотата си, друг се хвали с добротата си. Всеки 
кукер-жених по различен начин иска да впечатли и да се хареса на булката – един 
с хвалба, друг с игра. Най-накрая последния кукер показва едно голямо кросно 



като фалически символ с думите: „На булката давам един еййй, толкова голям...”, 
след което булката се омъжва не по сметка, а по любов, защото избира последния 
кукер с „най-големия имот”. „Ей, този ще е!”- избира го булката и хвърля по него 
сурово яйце. Е, понякога суровото яйце може да падне върху някой от публиката, 
но нали е Кукеродвен, никой на този ден не може да се сърди, а и не бива!
 Одобреният кукер и посочен жених се хваща от всички кукери, качва се на 
каруца или колесарка и се отвежда до близката река, където заедно с булката се 
потапят и къпят в ледените води, така както се къпят младоженците след сватбата 
на Ивановден. Изкъпали се за здраве, за берекет и дъждовна година кукерите се 
завръщат на площада, за да изиграят последното си за деня кукерско хоро. Всеки 
от селото се хваща на хорото, защото играейки на кукерското хоро до кукерите 
ще бъде много здрав и силен през цялата година.
 И така тази уникална традиция на Кукеровден – ден на плодородие и забава, 
на много страх за малките и много смях за възрастните, ден на надежди за добра 
и плодородна година, както за стопанството, така и за семейството се предаваше 
от поколение на поколение в с. Лалково до преди няколко години. 

 През 2000 г. за последен път малкото останали млади мъже в селото, 
заедно с други ентусиасти с лалковски корен, осъзнавайки колко различни, 
уникални, първични и автентични са кукерите от тяхното село пожелаха 
да покажат тази интересна и атрактивна традиция на България и света. 
Лалковската кукерска група спечели Голямата награда на ХІІІ-ти Международен 
фестивал на маскарадните игри „Сурва”  в Перник, както и всички първи награди 
в регионалните и общински фестивали в следващите 3 месеца. Кукерите 
получиха покани за участия в няколко международни фестивала, 2 телевизии 
направиха филми за тях, всички вестници и списания публикуваха техни снимки 
и интервюта... като за последен път.
 Днес, 14 години по-късно, голяма част от хората участващи в кукерската 
група не са вече между живите, а останалите са разпиляни от живота по 
различни градове и държави. Населението в селото драстично е намаляло, 
голяма част от къщите са запустяли. В една от тези „замлъкнали” къщи през 
последното лято, върху напуканата стена в една от стаите все още висеше 
избелял календар от 2000-та година, със снимка – спомен от последните 
кукерски игри и от големия ентусиазъм на последните млади хора в селото да 
възстановят и продължат тази уникални маскарадни игри. За съжаление тъжен 
завършек на една стародавна традиция.
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