
          СТАРЧОВДЕН
В повечето селища в община 
Карлово кукерите по традиция се 
наричат старци, а обичаят - 
Старчовден. Не се помни откога 
датира той, но има спомени за 
съществуването му от турско време. 
Иначе първите писмени данни за 
обичая в България са от 6-ти век, а 
се смята, че началото му е 
хилядолетия назад.

Кукерите играят за прогонване на 
злите сили, за здраве и плодородие 
на хора, добитък и реколта. Днес 
ритуалният и магически смисъл е 
отпаднал,но обичаят се радва на 
популярност и нови почитатели.

На много места раздрънкват  в 
понеделник, сряда и петък на 
седмицата преди Сирни заговезни (7 
седмици преди Великден).

Навсякъде кулминацията е на 
Сирни заговезни.

В района има два типа маскирани: 
типичните кукери и други 
маскирани, които са по-
неорганизирани и разнообразни и с 
различни наименования : плашилки, 
бабури, маймунки, джамали, арепки 
и пр. 

В повечето случаи вторият тип 
маскирани са по-негативни образи, 
представяни в сатирична светлина.

ЗА КОНТАКТИ
Народно читалище 

село Дъбене 4349

Област Пловдив

Лице за контакт: 
Галина Шойлекова, Недка Лалова

Тел.: 031392/277

Моб. тел.: 0898/572 988

Email: chit.dabene@abv.bg 

www.lu-club-kukeri-dabene.dir.bg

ИНФОРМАЦИЯТА 
ИЗГОТВИ

ФОНДАЦИЯ КУКЕРИ
Моб. тел.: 0899 810 649
Email: kukeri.foundation@gmail.com  
www.kukerifoundation.wordpress.com 

mailto:pepat@abv.bg
http://www.kukerifoundation.wordpress.com/
mailto:kukeri.foundation@gmail.com
http://www.lu-club-kukeri-kliment.dir.bg/


ДЪБЕНСКИТЕ 
„СТАРЦИ“: 

най-характерно

• Дъбенските кукери носят 
голям брой хлопки - може да 
достигнат 50 или дори 200, ако 
са по-малки. 

• Те забраждат главите си с 
женски забрадки, както са 
правели някога по-възрастните 
жени в селото. 

• Кукерите имат "обрàз" 
(произнася се с ударение 
върху "а"), представляващ 
маска от телена мрежа с 
изрисувано лице, която се 
спуска пред лицето или се 
вдига под забрадката. 

• Панталоните са тип 
офицерски бричове, 
вероятно въведени преди 
няколко десетилетия. 

• Гегата в ръката на всеки 
кукер е украсена с 
дърворезба и пискюли. 

• Автентичната стъпка на 
дъбенските кукери е с 
пружиниране на всеки 
изнесен напред крак и 
леко въртене на ханша, 
за да може лопките да 
дрънкат. 

• Дъбенци традиционно 
играят хоро само на 
акапелно пеене.

• Кукерите "разбиват" 
хорото. Щом се появят на 
площада, звънците им 
заглушават пеенето, те се 
врязват в хорото и  хората се 
пускат – хорото временно се 
пръсва. 

• Дъбенският кукерски 
костюм е уникален като 
цяло и в наши дни никъде 
другаде няма подобен. 

СЕЛО ДЪБЕНЕ
   
Село Дъбене e разположено само на 
7 км южно от Карлово. Наброява 
към 1800 жители. 

Някога е било най-голямото село в 
Карловска околия. Много хора от 
селото са си намирали работа в 
близките Сопот и Карлово, а днес - 
в големите градове и чужбина.

Околността е много красива - в 
близката далечина от двете страни 
на селото се виждат Балканът и 
Средна гора. 

През 2005 г. в землището на селото 
е намерено древно златно 
съкровище със златни накити от 
15000 части. 

Селото е известно с пазенето и 
таченето на традициите.        2011


