
Куклата

Българинът е създавал изкуство във всички сфери на живота. 
Но най-вълнуващото народно изкуство е облеклото. Големите 
художници на България са изучавали традиционните носии и 
са ги рисували. Редом със словото е вървяла и четката, и длето-
то, и ножицата, и иглата... Народът казва: „Дърво да облечеш – и 
то да стане хубаво!“ После сравнява носията с „китка кичена“.
Един от големите художници на отечеството ни – Иван Пен-
ков, е решил да „облече“ дървени кукли с български народни 
носии. В цяло българско те са различни – от хубави по-хубави.
Науката е определила седем етнографски области, а худож-
никът е пресътворил някои от тях с любов и упование, че ще 
радват и ще учат децата на голямото изкуство.
От малки до големи – обичаме ги куклите, защото с цветното си 
многообразие те ни приличат на градинка, цъфнала напролет – 
жълта и червена латинка, синя, бяла и морава ружа, седмореди 
невен в оранжево и жълто...
Разгледайте картата! Ще видите полянците, балканците, шопи-
те, тракийците, добруджанците, рупците и македонците.
Вие ще усетите единството и многообразието на българското 
празнично народно облекло. 

Лозинка Йорданова

Оцветете и украсете предложените модели по проекти за 
кукли на Иван Пенков. Приложете характерните елементи за 
всяка от носиите. 

На работа, ръчички! 



Мозайката „Темида“ и стъклописите в Съдебната палата в 
София (1941 г.), стъклописите в Ректората на Софийския 
университет (1932 г.) и тези от БНБ, както и още редица мо-
нументални произведения са дело на Иван Пенков. Наред с 
работата си в представителни сгради из цяла България, талан-
та си Пенков изявява и в интериора на частни жилища, тър-
говски обекти и в множество национални и международни 
изложения. Ненадминато е оформлението му на Павилиона 
на България за Световното изложение в Париж през 1937 г.
От 1939 г. Иван Пенков е редовен преподавател по декора-
тивно изкуство в Художествената академия в София, където 
е и сред инициаторите за създаването на ателието по сцено-
графия, в което отразява опита си като щатен художник деко-
ратор на Народния театър. Член е на дружество „Родно изку-
ство“, на Съюза на дружествата на художниците в България, 
председател на Съюза на художниците в България (1945 ̶ 1947).

Мария Митева



В Германия, освен към театъра, у Иван Пенков възниква и 
друг професионален интерес – към дървената кукла, към 
дървената играчка, към топлината на органичната материя, 
така подходяща за всякакъв род игри на деца и възрастни. 
Всичко започва от един конкурс за дървени играчки, където 
Иван Пенков печели награда (1929), и идеята за създаването 
на стилна българска кукла в мъжки и женски вариант не 
го напуска до края на живота му. В края на 30-те години 
изработва чертежи за струговани кукли. Те се основават 
на характерните носии от различните български краища – 
оригиналното при тях е стилизацията на силно обобщения 
им силует, която е изключително лаконична, загладена 
отвсякъде, без остри ръбове. Дори през 50-те години отново 
се връща към идеята си да предложи на българския пазар 
не обичайната кичозна халтура, а стилни произведения, 
съчетали най-доброто от националната традиция. 

Милена Георгиева
„Наздраве, Маестро!“ Бохемските часове на Иван Пенков. С., 2013.



Проект за кукла в 
търновска носия

Сукманът е в черно – дълъг, колкото и бялата риза под него, 
с бродерия в ъглите.
Престилката е с дължината на сукмана, който е опасан с 
колан и красиви пафти.
Забраждането е уникално – царствено. Има висока диадема 
(сокай), която е с шевица. Забрадката е бяла, копринена, па-
даща на раменете в богати дипли.





Проект за кукла в 
котленска носия

Ризата е бяла, плътна, с групирани райета в тъмночервен 
цвят, затворена по врата с огърлие.
Три четвърти тип сукман – атлазен* или памучен, подпла-
тен и с обособени нервюри** (подобно на юрган), разкроен. 
Престилката е неповторима – в тъмносиньо сукно*** с бяла 
бродерия, дълга почти до края на ризата.
На главата се слага копринена забрадка в различни цветове.

*атлаз – копринен плат, който е лъскав и гладък от едната страна
** нервюра – украсително ръбче на дреха в различни форми 
*** сукно – мек вълнен плат





Проект за кукла в 
шуменска носия

Ризата е плътна – памучна, ленена или конопена. Тя е с 
по-малко украса, понякога е оцветена в синка, за да лъха на 
чистота.
Има дълго елече (контошче) в потъмнени цветове. Носията 
е с две престилки – предна, раирана отвесно, и задна – ед-
ноцветна.
Забрадката е бяла, без особени украси.
На гърдите се слагат сребърни парички – рубета.





Проект за кукла 
в новоселска носия (от Видинско)

Зимната риза е плътна – от вълна, лен или памук, бродирана 
в долния край на полата, около врата, пазвата и ръкавите. 
Лятната риза е от свила (коприна), силно набрана.
Има две престилки – едната е запасана отпред, а другата – от-
зад. Задната може да е права или ситно надиплена в черно, 
червено, зелено. Цветовете на носията са ярки.
Омъжените жени носят на главата си бяла, синя, червена или 
жълта тънка забрадка с дантели. Неомъжените – момите – 
сплитат косите си на две плитки и носят венче от естестве-
ни цветя или по-голяма китка, бодната встрани, украсена със 
ситни сребърни парички.
Нанизи от пендари* са красили пазвата.

*пендара – златна монета, употребявана като накит





Проект за кукла 
във врачанска носия

Носията е двупрестилчена, предната престилка е тясна и 
дълга, декорирана с напречни райета и украсена с бродира-
ни вълнени цветя. Задната престилка (вълненик) е едро на-
диплена, декорирана с отвесни райета и има широки ленти 
от кадифе по края на полата.
През лятото се носи кадифено елече с богата орнаментика, 
обточено с вълнени гайтани*.

* гайтан – плетен шнур за украса





Проект за кукла 
в носия от Чепино (Велинград)

Ризата е с групирани отвесни тъкани райета.
Сукманът е вълнен, едноцветен, с дълбоко отворена пазва. 
Дълъг е до коленете и около пазвата е украсен с гайтани.
Престилката е широка, цветно раирана и обгръща кръста. 
Забрадката е на много едри и ярки цветя в червено, пембено 
(ярко розово или светло червено) и зелено.





Проект за кукла в родопска носия

Сукманът (вълненик) е дълъг, черен или тъмносин, с вишне-
вочервен завършек от кадифе. Уникална е украсата му от 
сърмени орнаменти. Опасан е с широк червен пояс.
Горната дреха е късо джубе* с дълги ръкави, богато орна-
ментирани от сърмени или бели памучни нишки.
Дълга престилка в ярко каре от жълто, оранжево, червено, 
резеда и зелено.
Забрадката е от тъмночервена коприна, силно опъната по сре-
дата на челото. Триъгълните ѝ краища се спускат по гърба.

* джубе – къса връхна дреха от сукно, подплатена  и обточена с кожа
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