
          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.

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

Навсякъде кулминацията на 
Старчовден е на Сирни 
заговезни.

В района има два типа 
маскирани: типичните старци 
(кукери) и други маскирани, 
които са по-неорганизирани и 
разнообразни и имат различни 
наименования в отделните 
селища: 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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ВОЙНЯГОВСКИТЕ 
„СТАРЦИ“: 

най-характерно

• Войняговският кукерски 
костюм се различава  от 
обичайните  за Карловско. 

• Той има днешния си вид 
вероятно от 70-те години, а 
"гърмящите" камшици - 
отпреди 100 години, 
привнесени от Влашко. 

• “Киляфът“ над главата е 
отличителна и най-
впечатляващата част. 
Скеле от по-леко дърво се 
закрепва над главата чрез 
специални железни 
презрамки и ремъци през 
гърдите. Украсява се с 
големи разноцветни 
пискюли, мъниста, огледала, 
женски гривни... Отзад 
прикачат пъстър плат. 
Неотменно на киляфа има 
малко огледало, което 
плаши и гони злите сили.  

  
• Лицата се закриват с маска 

от черен плат с разрези за 
очите, която може да се се 
мята нагоре или пуска. 

• Хлопките на кръста са до три 
реда, по-малките - по-ниско. 

• На гърдите над ризата се слага 
за красота бяло жабо 
("галосник"), приличен на 
бебешко лигавниче, което не 
се вижда под украсата. 

• Костюмите са в червено, 
жълто, зелено, синьо - по-
пъстро, по-добре.   

• Полата и панталонът са 
ушити специално за 
Старчовден от домашно тъкано 
шарено платно за покривка 
(„прибран месал").  

  
• В ръка всеки носи гега с една 

или две извивки в края, 
украсена с пискюли и топки. 

• Войняговските кукери носят 
със себе си малка кукла-
старец (кукер), изработена от 
дърво и маскирана. 
   

• На Старчовден винаги има 
традиционни сбивания 
между маскирани и 
немаскирани, за да се пусне 
кръв за грозде и берекет.

СЕЛО ВОЙНЯГОВО
   
Село Войнягово се намира на 
9 км южно от Карлово и наброява 
около 1200 жители. 

Климатът и чистата природа може 
би обясняват дълголетието на 
войняговци.

Край селото има останки от 
праисторически селища от 
времето на каменно-медната 
епоха (халколита), свързани с 
културата „Саровка“ от съседното 
село Дъбене.

Селото е особено известно и с 
това, че в продължение на две 
години Васил Левски е живял и 
учителствал там.  

2011 г.


