
КУКЛАТА БАРБИ КАТО БЕЛЕГ НА НАШЕТО СЪВРЕМИЕ. 
ДИЗАЙН И ТРАДИЦИИ ВЪВ ФИГУРИ ОТ ФИЛЦ. 

 
THE BARBIE DOLL AS A SIGN OF OUR TIMES 
DESIGN AND TRADITION IN FELT FIGURES 

 
ас. Гаджева М. Г. Технически университет – София, България  mihaelagadjeva@abv.bg 

as. Gadjeva M. G. TU – Sofia  Bulgaria 
 

Abstract: “Any significant cultural object appears, as a rule, in two roles: in its immediate function, determining the social needs in certain 
specific areas, and also in a ‘metaphorical’ one, when its properties are transferred onto a broad range of factors, whose model this object 
becomes.” J. Lotman 
The frequent use of human image, widespread through the so-called object-doll and having various intentions and motives, suggests the 
question whether the doll can be considered as the first and natural child toy; whether it does not appear later on as an imitation of the 
human image; and, finally, whether the purpose of this activity is not really very serious. 
Authorial dolls – felt and textile figures - will be presented in contradistinction to the contemporary doll-idols. 
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1. Увод 
Куклата, е нещото пряко свързано с човека – датира заедно с 
него, по образ и по форма го копира и в този смисъл, тя е 
неотменен негов спътник. Ролята и вида на този предмет през 
различното време от развитието на човечеството, съвсем 
съвпада с нивото на неговото развитие във всеки един смисъл- 
вярвания, сръчности и умения, умствено, душевно и духовно,... 
В този смисъл, куклата се явява един безценен исторически, 
културен и социален артефакт. Тя е живото свидетелство за 
развитието, порастването и паденията на цивилизациите в един 
глобален мащаб. Доказателство за  всичко това са преките 
свидетелства на кукли артефакти от различните периоди на 
човешкото съществуване. В началото куклите са се 
изработвали, като много бегло напомнящи човека и най вече 
неговият образ. Липсата на всички човешки атрибути като 
крайници и части от лицето, свидетелства за едно преклонение 
пред човешкото изображение и страх, че дори и съвсем малко 
да го наподобим , ни грози опасност от „оживяване чрез 
вселяването на зли духове“, или „наказание от Бога“. Намираме 
куклата във всевъзможни форма и изображения, за да го 
замести или представи . Тя го съпътства при раждането му, при 
смъртта му, при болест и радост, като пазителка в образа на „ 
Зерневушка“ и отменителка при японската „ Ханива“, за 
плодородие и късмет. В днешно време тя може да е символ на 
държава, населено място, народ и култура... 
Честата употреба на човешкото изображение, целящо различни 
намерения и случаи, ни навежда на въпроса -дали можем да 
считаме куклата за първата и естествена играчка на детето и не 
се ли появява по късно като подражание на човешкото 
изображение и целта на тази дейност не е ли доста сериозна?! 
Деликатния подход към човешкото изображение в зората на 
човешката цивилизация, особено ярко контрастира с по 
късните изображения и особено тези от нашия век.  
Проследявайки поетапно развитието и промяна на куклата във 
формооразуването, материалите, размерите, начините на 
изработка, начините и предназначенията за използване, се 
оформят различни групи, направления, течения, школи, 
авторски бележити разработки. На базата на това се сформират 
различни потребители в зависимост от функцията. И колкото 
повече се задълбочаваме и прецизно анализираме 
разнообразието от изображения въплътени чрез куклата, се 
сблъскваме с нещо уникално – „Тя“, като нещо което 
безспорно е вдъхновено от човека, започва да имитира и 
проиграва, всички възможни прояви, пози, жизнени години, 
професии, красоти, грозоти и всеки образ който е възможен в 
процеса на живеенето, достъпно и присъщо на човека.  
Куклата е навлязла в ежедневието до степен на срастване с 
човека. За това и ролите които се предоставят са значещи и 

незабележими. Безспорно важни, което им осигурява 
естественото им приемане и съгласяване с тях. 
Както в самото начало на човечеството, когато човекът много 
не се е отличавал в развитието си от своето дете, без значение 
от възрастта всички еднакво са се ползвали и са имали нужда 
от куклата, така и до ден днешен куклата е за всички, особено 
тези днешните, които са съвсем като жив човек и реално целта 
им на съществуване не е обърната към детската игра. 
Напреднали технологии, нови изумителни материали, с 
помощта на които се копира човека до болезненост във всяко 
едно отношение при куклите – Брадс и BJD, където целта е да 
замени човека да се създаде истински човек – говори за друг 
вид отношение към образа и личността и живота като цяло. 
Липсва детската чистота на ранния човек и се изправяме в лице 
в лице с безпардонния можещ всичко творец където целта 
оправдава средствата. 
Друг ярък пример, който не можем да отминем, продукт на 
нашата цивилизация и ценностна система е малката фигурката 
в женки образ – Барби. Тя е тази която владее всяко ниво и 
професия на съвременната „дама“ – консуматорка и капризна 
женичка. От първообраза си на лека жена Лили, която се 
подарява като закачка на ергени, Барби се издига до бизнес 
дама и каквото още се сетим като умело чрез необходимия 
антураж от вещи и макеаж се превъплащава и завладява 
сърцата и всичките сетива на подрастващите момиченца, под 
формата на играчка. Умела манипулация и шеметен маркетинг 
за всички времена, Барби остава противоречив образ. За нея се 
говори като за жив човек. Възприятията ни са двойствени, 
заради съществуването и между два свята- този на детето и на  
възрастния, които съставят нейното съществуване. А кога 
куклата е била идол и после играчка, не е ясно всъщност дали 
едното изобщо е преставало да бъде за сметка на другото.?! 
 
 

      2.Предпоставки и начини за решаване на 
проблема 

Линор Горалик е първият автор дръзнал да оповести една явна 
истина и глобална тема за изследване – Барби – като културен 
феномен. Дванадесет сантиметровата фигурка става повод да 
си зададем множество въпроси произтичащи от нейната 
популярност, масово храносмилане - превъплътена във 
всичките възможни професии, физически и модно 
трансформируема и желаеща, говореща и търсеща- какво? 

Поставено е началото на нечувана до тогава а и до днес мощна 
индустрия, която да обслужва този персонаж. 
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Бележити дизайнери в модата стават и лични дизайнери на 
Барби, като Пиер Карден, Кристиан Диор и др. 
През 1997 г., в целия свят са продадени 1 000 000 000 милиард 
от този продукт.  
Идеята на куклата е да отговаря на всеки период и възможна 
ситуация и роля в която е възможно да се намира и заема 
жената. Куклата става модел на поведение и осъществява 
мечтите на момиченцата за начин на живот и възможности за 
красота, дрехи, прически, грим, като със същата тази сила, 
Барби намира своите опоненти в лицето на педагози, 
изкуствоведи, духовници, политици-жени. Във външният и вид 
те откриват леката жена. А създадената говореща Барби 
доказва чрез репликите които практикува, консуматорски 
търсения и цели, с което се възпитава и такова отношение и 
търсения от страна на подрастващото момиченце. 
Барби е обявена от съдиите за „общо културно явление“ и е 
поместена в „капсула на времето“, като един от символите на 
цивилизацията“ и е на почетно място сред восъчните фигури в 
музея на Мадам Тюсо. 
В речника за кукли съществува понятието –базова кукла-
означава една базова към която има предназначени аксесоари 
или дрехи, такава базова е и Барби с всичко останало 
предназначено за обслужването и преобразуването на тази една 
и съща базова форма. 
Джак Раян – скулптур, прави Лили тинейджерка. Ентани Булон 
твърди, че той е истинския автор на куклата. Първата е 
продадена в Япоия, плашеща и порочна открито предлагаща 
себе си. Тогава японците не знаят за нейния прототип-Лили. 
През последващите години куклата претърпява изменения, на 
които няма да се спирам подробно тъй като това не е тема на 
статията, а повод да се направят някои изводи и да се зададат 
въпроси, както за формата, рисунъка, орнамента като средство 
за целенасочено внушение към потребителя.  
 
/Играта се оказва най-загадъчния феномен за определяне и 
изследване, с който се опитват да се справят педагогически, 
изкуствоведски, философски теории. Литературните и 
историческите материали, отделят особено внимание на 
„играта“, като най-сериозна форма на човешката дейност, в 
сравнение с политиката, идеологиите и изкуството, морала и 
собственото човешко съществуване. Битието на играта се 
разпростира на територията на космическия универсум, като 
позволява да се говори за нейния онтологически характер. 
Такъв извод е направен на базата на граничните и екстремални 
състояния като – мит, сън, любов, смърт/. Апинян/ 
 
Технологиите ни предизвикат. Те не оставят нашата сетивност 
и умения да направим избор като свободни, осъзнати, 
преценяващи личности. Възможностите които предлагат ни 
изнудват да се отдадем, пък каквото ще да става. Резултатите 
са потресаващо успешни. Това същото се внедрява и в детската 
играчка като целта е една единствена, посредством умалени 
вещи от ежедневието на възрастните,  да подготвя и 
социализира подрастващия за избора си на начин на живот – 
желания, вкусове, стремежи, като единственото което му 
оставя и така прецизно предоставяно от възрастния – просто да 
си избере от предоставените възможности. С играчките които 
поставяме в живота и обкръжението на нашето дете, ние го 
поставяме наравно със всички. То да има като всички и да 
стане като всички. Така сигурно и прецизно приспиваме 
сетивата на нашето дете и отрязваме възможностите за 
творчество – които се оказва се провокират в кратката детска 
възраст.  
С куклата не е нужно да съзерцаваш чужди мисли каквато цел 
има статуята, а да играеш. За това прекалената натурност, 
имитираща действителни предмети от живота, подробности и 
украшателство, по скоро я увреждат. Отменят нейната цел. 
Известно е че натуро - имитиращите играчки, с повече 
разказвателност и подробности, радват най вече възрастните и 
не са така пригодни за игра от страна на детето, за разлика от 

схематичните самоделки, за чиито детайли е нужно да се 
напрегни въображението. 
 

 

3.Решаване на проучения проблем. 

 
В настоящата статия предлагам авторски разработки на форми, 
кукли които да са в противовес и съвсем различни на 
съвременните тенденции и възможности. Като се обръщам 
назад във времето и поглеждам леко в страни за да претворя 
познатия  от древността материал – вълна, предоставям на 
вниманието на потребителя фигури, които с нищо не разказват 
за конкретни полови атрибути, крайниците и самото тяло са 
символични и първични в своето формообразуване, като целта 
им е да радват, да носят настроение и усмивка, изненада, че не 
приличат и не напомнят на нищо познато, различно от 
„истинските кукли“, както ги определи един баща в анкета 
проведена сред възрасни за определяне въздействието на 
авторските кукли от филц. Тези кукли имат за цел да 
провокират детските възприятия, без да имат функцията игра, а 
само като присъстват в обкръжението на детето или 
подрастващия, като друг, различен акцент, който предполага 
различно преживяване, веднъж заради формообразуването – 
различно от масовото произведени кукли, и друго – заради 
самия материал и чудния му начин за обработване, в процеса – 
иглонабиване. 
 

  
Авторски кукли – вълна, иглонабиване 
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4.Заключение 

 
  От всичко казано произлиза извода : куклата е сигурен 
източник и свидетел за традициите, вярванията, вкусовете, 
уменията, търсенията на всеки един народ, култура, общност, 
семейство. Жалко е наистина, че този безценен източник на 
история не е така траен иначе в историята не би имало никакви 
тайни. 
Куклата е модел за подражание. Човекът не може да живее без 
идеали защото е иконно същество. Проблемът на човекът е 
неговият образ. Той става такъв, в зависимост с кого се 
съединява и на кого иска да подражава. Трансексуалния – 
човек без идентичност, безпомощно търсещ със безпомощните 
си сили да разгадае своята тайна. Колко мощно явление днес се 
оказват моделите в лицето на Барби. А коя всъщност е тя, и на 
кого подражават в този смисъл нашите момиченца?! И колко 
сме отговорни ние като родители когато със задоволство 
казваме, че всички имат такава!? Психолозите твърдят, че 
човешката фантазия и особено тази на детето е толкова 
неуловима и лепкава, без особени усилия податлива, че тези 
създавия като Барби – наречени играчки, чрез четливо изразени  
полови белези водят до ясната цел за която са предназначени 
тези творения.  
Днешната играчка е такава, че ни отделя от другия, от 
споделянето, от общуването, с който акт се отличаваме от 
целият останал свят, а с това и от самите себе си. 
Изработването на куклата, играчката, е сериозен дизайнерски и 
ергономичен проблем, в оромното море от вече същствуващи 
вещи, се питаме какво има още да се прави! Считам, че 
проблема за куклата и играчката тепърва трябва да се постави 
на различен прочит, като глобална тема, която стои в основата 
на човешкото развитие.  
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