
          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.
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КЛИМЕНТСКИТЕ 
„СТАРЦИ“: 

най-характерно

• Куполът на кукерската маска се 
прави върху офицерска 
фуражка и телена основа, 
отпред украсена с изкуствени 
цветя, а отзад - с 
разноцветни  панделки. 

• Образът - маската пред лицето, 
представлява телена мрежа, 
боядисана в розово, лакирана и 
с изписано лице. Много кукери 
искат да им се изпишат и 
мустаци.

Експонат в Исторически 
музей - гр. Карлово

• Характерни цветове за 
кукерската група са розово и 
бяло, като желание за здраве и 
дълголетие.

• Кукерите носят характерния за 
селото женски пембян елек. 

• Понякога при възможност се 
разделят на група с хлопки и 
група със звънци.

• Хлопките са до 3 реда. Долният 
стига до коленете и се раздвижва 
от тях и при подскоците.

• В днешно време кукерската 
стъпка е с характерен 
подскок, за да дрънкат повече.

• Първите двама носят стари саби 
- символи на съсичане на злото.

• Нова постановка е въвеждането 
на момиче на платформа, което 
символизира пролетта и нарича.

• Освен кукерите имат и смешни 
маскирани. Те се маскират с 
каквото им хрумне, по махали, 
групи или индивидуално.

• На площада на Сирница следобед 
започват празника с дефиле на 
маскираните най-малки деца.

• Правят Старчовден в събота 
преди Сирни заговезни, за да 
може кукерите да гостуват 
другаде и да им гостуват.

• Климентските старци пътуват 
много за участия.

• Водачът на кукерите е и кмет и 
се ползва с голям авторитет в 
селото и в общината. Той е успял 
да сплоти около себе си младите. 
"Читалището върви с 
кметството". 

СЕЛО КЛИМЕНТ
   
Климент наброява 1420 жители, 
включително много млади хора, 
макар че мнозина са заминали на 
работа в чужбина.

Самодейните състави в селото са 
няколко и включват много млади 
хора. Мнозина от самодейците 
участват в два и повече състава.

В основата на всичко стои младият и 
амбициозен кмет, който е самодеец 
от малък и се ползва с голям 
авторитет в селото и общината.

Читалището няма своя сграда и 
временно се помещава в сградата на 
кметството. 

Към читалището има етнографска 
сбирка.
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