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 Целта на настоящото съобщение е да обърне поглед към града, за да 
покаже съществуването и функционирането на привнесен ритуал в чужда за 
същността му среда. Ще представя едно теренно изследване, което направих на 
12 .03. 2011 г., и ще направя кратък анализ на битуването на селската обредност 
в градска среда.
 Това са кукерските игри в Ямбол. За тяхното проучване използвах 
следните теренни методи на изследване: наблюдение, включено наблюдение, 
структурирани и полуструктурирани интервюта, свободни разговори, визуални 
методи и изследване чрез правене. Започнах да взимам участие в кукерските игри 
към единствената за сега в град Ямбол кукерска група „Куклите“. В различните 
фестивали и маскаради, в които групата участваше, изпълнявах различни роли 
(персонажи) – кукер, вол и музикант. Направи ми впечатление, че светът 
изглежда различен, когато човек го погледне през кукерската маска. Различието 
се изразява не във физическа промяна на заобикалящата го среда, а в усещането, 
което човек изпитва, когато изпълнява роля на кукер. В едно от участията 
(12. 03. 2011 г. в град Стралджа) реших да закрепя фотоапарат под кукерската 
маска, за да може да бъде представен елемент от ритуала в различен ракурс и 
до някъде да бъде уловено и презентирано пречупването на света. Поставих 
обектива в отвора за дясното око и така се опитах да взема участие в игрите. 
Проблемът дойде от размера на фотоапарата, защото разполагам единствено с 
полупрофесионален фотоапарат, който е голям и тежък. Поради тези причини 
фотоапаратът постоянно се разместваше при кукерската игра и се налагаше да 
го фиксирам отново. Това попречи на идеята ми да заснема целия ритуал през 
погледа на кукерската маска, но успях да фотографирам част от подготовката 
на кукерите за игрите. Освен това изследването даде и неочакван отговор на 
въпроса „защо кукерските игри продължават да битуват на територията на 
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един „нов терен“ – този на града“. Наричам го „нов“, не защото досега не е имало 
градски изследвания, а защото функционирането на селската празничност в 
града променя и нейните употреби, и самата градска култура, която черпи от 
ресурсите на традицията. Анализът се основава на ритуал, практикуван векове 
наред в други населени места, донесен от преселници в проучения район, 
започнали да битуват в град Ямбол.
 Кукерският ритуал е свързан със земеделския аграрно-цикличен бит 
на селската общност. Този маскарад се е разигравал и се играе в ямболските 
села около понеделника след Сирни заговезни – така нареченият „Куковден“. 
Кукерите обикалят селото от къща на къща, пресъздават сцени със сексуален 
подтекст, удрят с дървени тояги или щипят домакините за здраве, а накрая на 
деня на селския мегдан представят обредно заораване, засяване и кукерският 
цар благославя. Според изследователите (Арнаудов 1996; Добрев 1982; В. Фол 
1993) основната функция на кукерските игри има за цел да предпази засетите 
вече посеви и потомство на селянина от природните бедствия и извънбитийните 
зли сили, както да дадат по-голяма живителна сила на земята. Преобразени 
със своите маски и костюми, кукерите влизат в контакт със свръхестественото, 
обладават нови сили, пренареждат и уравновесяват социума и природата. 
 Съществуващият по този начин ритуал е немислим извън рамките на 
селско-аграрната културна обредност. Днес кукерските игри са изгубили 
дълбинния си смисъл и не се схващат като мистичен обред, а се възприемат 
като атракция и забавление. През 2002 г. кукерският маскарад напуска 
рамките на селото и заема своето място в градското културно пространство. 
Това явление е отбелязано със създаването на ямболската кукерска група 
„Куклите“ с ръководител Елиян. Понастоящем той е и „годеникът“ (кукерският 
цар) на групата. „Преди играех по селата кукер и така се запалих да създам 
кукерска група в Ямбол. Започнах да събирам сукмани, хлопки, ризи, и да 
правя маски и калпаци. Каквото не можех сам да си направя, го купувах и сега 
продължавам така да правя.“ (структурирано интервю с Елиян Кисьов 13. 
01. 2011 г., личен архив). Дните, в които се провеждат игрите, са свързани с 
маскарадните фестивали, на които „Куклите“ участват. Броят на членовете на 
кукерската група не е фиксиран и варира от 20 до 40 кукера, като се разрешава 
участието на момичета (в етнографските изследвания на региона е отбелязано, 
че сред кукерските групи не се допускат лица от женски пол). Те се обличат 
в традиционни ямболски носии, носят табела с името на групата, знамето на 
града, националния трикольор и понякога вземат пряко участие в ритуалните 
игри, като напълно маскирани кукери. Специфичните кукерски персонажи са: 
„булка“, „годеник“, „поп“, „полицай“, „ чифт волове“, „мечкадар с мечка“, 
„доктор“ и „вещица“.
  Ритуалът, който се разиграва от ямболските кукери, представлява 
синкретична маскарадна сцена, взаимствана от кукерските обредни игри, 
изпълнявани в ямболските села. „Когато играех по селата, преди двадесетина 
години, а може би и повече, тогава видях и запомних всичко, което правя сега. 3
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Светът през погледа на кукерската маска
Кукерландия, 2011
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Кукерски игри, Стралджа
Обличане на кукери - Стралджа, 2011



Град Стралджа - ямболска кукерска група  „Куклите“
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Кукерландия, 2008
Кукерка и поп - ямболска кукерска група „Куклите“
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Полицай - ямболска кукерска група „Куклите“  
Мечкадар с мечка - ямболска кукерска група „Куклите“
Стралджа, Кукерска булка - ямболска кукерска група „Куклите“ - 2011



Доктор - ямболска кукерска група  „Куклите“
Ритуално заораване, Кукуерландия, 2010

9



10

Кукерски маски с надпис
Колан с надпис - Ямбол
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А останалите момчета, които играят в моята група, са много по-малки от 
мен и едва ли са виждали онези кукерски игри, за които ме питаш. По селата сега 
почти не останаха хора и затова и не играят кукери.“ (структурирано интервю 
с Елиян, личен архив.) Самите кукери не влагат стариния аграрно апотропеен 
смисъл в изпълняването на ритуалните действия, поради причината, че те не са 
земеделци. С участието си в кукерските игри ямболските кукери се чувстват като 
специални хора, които съхраняват една древна българска традиция. Връзките 
между самите кукери остават и в реалния живот. Всеки от участниците има 
специфично отношение към останалите членове на групата. 
 Според последните социологически проучвания селата на територията 
на република България масово обезлюдяват и ще изчезнат до 2060 г., 
превръщайки се само в точки върху картата. Демографският проблем 
довежда до привнасянето и ревитализирането на селските ритуали в 
абсолютно несъвместимата с аграрната обредност градска среда, в следствие 
на което те иновират. Иновациите засягат не само атрибутите, облеклата, 
сакралните места, необходими за провеждането на обредите, а и цялостната 
ритуална семантика. Народният певец Георги Костов от Ямбол, както и други 
наблюдатели на маскарадните игри на „Куклите“, познаващи селската кукерска 
обредност, определят тези явления като десакрализация на ритуала, кич, който 
„осквернява“ обредите, превръщайки ги в обикновена атракция, отдалечаване 
от корените чрез изопачаване на народното обредно творчество, както и 
насилствено превръщане на мистериалния акт в маскараден карнавал, който 
се разиграва на сцена пред жури и носи своеобразни състезателни елементи.
 Всички тези елементи на промяна носят белезите на една еволюция, при 
която се загубват основните апотропейни функции на игрите, като се подменят 
голяма част от персонажите, техните магични действия и заклинания, характерни 
за съответния ритуал. Преките участници, изпълняващи обреда, от своя страна 
определят измененията в сакралните действия, облеклата и реквизита като 
необходим целенасочен акт, чрез който става възможно вграждането на 
съответния ритуал в новата среда. Изпълняващите обреда виждат в неговата 
същност възможност за постигане на нов социален статус чрез „влизане“ в 
различна обществена структура със съответните вътрешносоциални връзки и 
отношения, сплотена от  „разиграването“ на така изменения „нов“,  „техен“,  „личен“ 
ритуал, в който общността вижда своя отобраз. 
 Кукерските игри, изпълнявани от „Куклите“, са пряко свързани с 
маскарадните фестивали. Те не играят на традиционния за обреда Кукеров 
ден, освен в случаите, когато той съвпада с  Кукерландия или друг маскараден 
фестивал. Това автоматически профанизира обреда, като го превръща в 
показност, лишена от магия за плодородие. 
 В съвремието обредите все по-често започват да придобиват една 
нова функция, чрез която се пресъздава миналото, като по този начин се 
съхраняват традициите. А именно тези обредни и ритуални традиции служат 
на изпълнителите им като своеобразна емблема за културна идентичност.


