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Abstract: The political cartoon is an instrument for symbolic image creation 
and interpretation. In the mass audience’s perception, it is a media entertain-
ment technique. However, it is an important nonverbal information channel 
respecting the vision of the artist who is watching the world as a public mock-
ing-bird; his comments may exaggerate circumstances but never change facts. 
Entering the mass media sphere, it has swiftly gone beyond the national percep-
tion framework. A successful cartoon is a critical social supervisor and stimula-
tor; in the media space it is a creator of news infotainment. 
This article is the result of the first Bulgarian academic attempt to examine its 
role in the East-West communication relationship, positioning China as a spe-
cific epicenter. The outcome has answered the researcher’s initial question: in 
respect to the holistic perception of international communication, is it compul-
sory for the recipient to be well-acquainted with various knowledge fields rele-
vant to the correlation between national culture and international intercultural 
contextuality.

Keywords: political cartoon, image, international communication, China, drag-
on, visual dialogue.

Въведение

Като носител на креативност, политическата карикатура се отлича-
ва със силна метафоричност и сатиричност. В хода на самото сътворява-
не художникът е принуден да взема решения, съобразявайки се с аудито-
риалния капацитет и способност за разчитане на посланията, импланти-
рани в произведението му, които понякога се закодират доста дълбоко, 
поради наложени редакционни норми и политики, рамкиращи артистич-
ното му поведение и ограничаващи творческото му въображение. 



117

Двайсети век е век на преходите и на геополитическия цивилиза-
ционен сблъсък. 

На изследователя карикатурата дава много: прави видимо задкули-
сието на нагласи и взаимоотношения; поглежда надълбоко в т.нар. емо-
ционална интелигентност на нации, държави и лидери; изкарва на по-
каз илюзиите, формиращи публичните мнения на обществото; съдържа 
богатство от уникални дискурсивно разнообразни информационни из-
точници за културни стереотипи, геополитически интереси и страхове, 
национални перцепции за Аз-а и Другия (Knüsel 2012, 57). Ефектът на 
внушение се постига чрез присмех и инструменти като симплификация-
та и символите. Авторите нерядко са наричани публични присмехулни-
ци, а всъщност са термометри на груповите настроения на мълчащите 
хора и барометри на общественото мнение. При карикатурата винаги 
има ценностна многопластовост на дискурсивното имиджово изграж-

дане. В този смисъл тя е интере-
сен обект на аксеологематичния 
контент анализ (Петров, 2011)1.

Карикатурата от Фигу-
ра  1 е класика (chinadaily.com.
cn 2017). И днес занимава ана-
лизаторите именно като източ-
ник на полезна информация за 
международната атмосфера в 
релацията Запад–Китай в про-
хождащия 20 в. Нейният автор 
Анри Мейер я прави емблема за 
страстите и страховете на глав-
ните „силни на деня” – европей-
ските държавници, и на слабите, 
в случая омаломощеният и уни-
зен Китай, управляван от динас-
тия Цин. Вестник China Daily я 
препечатва на 29 ноември 2017 
под заглавието „Чуждите сили 
делят наследството на Китай”, 
но оригиналното й заглавие 
е „Китай: торта за крале и ... 

1 Терминът и самият аналитичен метод са създадени и разработени от българския 
учен Милко Петров. 

Фигура 1: Китай и великите сили, автор Анри 
Мейер, приложение на Le Petit Journal*,  

16 януари 1898.
* Работя с оригиналните заглавия на медиите.
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императори”2. Пред големия сладкиш кралица Виктория се кара с кайзер 
Вилхелм II, цар Николай II е вторачил очи в парчетата. Героите са общо 
шест: тези тримата са ясно персонифицирани национални образи, дру-
гите трима са национални псевдоперсонифицикации: стоящата близко 
до руснака французойка Мариан3 е намигване за тесния френско-руски 
алианс – тя не протяга ръка към тортата, а я е сложила нежно на рамото 
му; вторият е на японския самурай, внимателно избиращ кое парче от 
тортата да грабне; третият е определян като вероятен представител на 
официалната Цинска държава – той пък безпомощно, с ужасени гневни 
очи и размахана сплетена опашка4, с остри, дълги като на дракон нокти, 
се опитва да ги спре. 

Естествен е въпросът „Активен участник ли е Франция в терито-
риалното разделение на Китай или присъствието на Мариан е израз на 
френското желание да донесе „свобода и разум” на китайските държав-
ници?“ Внушението е: европейците не просто делят тортата, но възна-
меряват и да дадат европейска свобода на потиснатия китайски народ. 
Разперилият ръце китаец носи два въпроса: първият, „иска ли Китай 
свобода по европейски?”, т.е. ако „варварите”5 налагат Аз-имиджа си на 
освободители, Китай наистина ли иска този колективен Друг, натрапил 
му се с неравноправните си договори, да го спасява от самия него, т.е. от 
собствената му древна китайска Аз-идентичност; вторият, “как да им 
вярва?”; отговорите им са закодирани дълбоко в народопсихологията на 
китаеца и разбирането му за междукултурно общуване с чуждоземеца 
(Ватова, 2016). Тази карикатура визуално изкарва на повърхността коло-
ниалните амбиции на западните сили и Япония6, стремяща се да се при-
съедини към техния клуб. Реалният факт обаче носи в себе си поне три 
пласта перцептивност: 1. всички те участват в т. нар. международни сили 
срещу Боксерското въстание и в защита на собствените си интереси; 2. 
Цинската династия не е способна да брани своя интерес, т.е. територия-

2 Ориг. заглавие на самата карикатура е “En Chine Le gateau des Rois et... des 
Empereurs”. 

3 Този женски образ е обобщен символ на две основни френски ценности – сво-
бода и разум.

4 Сплитането на косата на опашка е от средата на 17 в., при управлението на ди-
настия Цин; макар и отхвърляна от мнозина ханци, тя става един от невербалните зна-
ци за китайското (Chineseness) на Запад.

5 В китайската перцепция чужденците са „варвари”, това отношение се засилва 
след неравноправните договори от средата на 19 в.

6 След Първата китайско-японска война (1894-95) тя е призната от Запада като 
водеща регионална сила в Източна Азия.
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та на Поднебесната, от „варварите”7; 3. убеждаващо прогностично е об-
общението, че всички „силни на деня” са обединени срещу слабия, но в 
западния колониален „екип” всеки е срещу всеки; че самотният китаец 
протестира, но няма кой да го чуе. 8 Може би, това пък е намек за пред-
стояща радикална промяна: край на близо 2000-тния имперски Китай9. 

Западната карикатура и драконът

Боксерското въстание е добър обект за аксеологематичен анализ: 
избухва на самата граница между 19-ти и 20 в.; важно събитие е в истори-
ята на Китай като първи опит да се: а) затвори страницата на отминалия 
унизителен половин век и на цяла управленска система; б) отвори нова 
страница на модернизацията чрез революционни, а не еволюционни, 
промени; но и в) върви по собствен Аз-път, а не по правилата на чуждия 
Друг. Самото международно общуване е резултат от тежки десетилетия: 
две Опиумни войни, последвали договори, определени от китайската 
историография като несправедливи, китайско-френска война, първа ки-
тайско-японска война, западна битка за концесии, засилено мисионерско 
присъствие. 

Западната политическа карикатура изгражда Аз-перцептивни сте-
реотипи в собственото си национално аудиториално съзнание: Китай 
не е източна екзотика, а сериозна заплаха, той е непознатият мистичен 
Друг от Изтока (Cohen 1997, Xiang, 2003, Silbey, 2012). Драконът е въведен 
като имиджов символ. Останалото вършат хумористични списания като 
Punch, Fun (Англия), Puck (САЩ). 

В 1900 г. отношенията на Британия с Китай, т.е. на Империята, в 
която слънцето не залязва, и Поднебесната империя, отдавна са скре-
пени с неравностоен договор, според който за 100 години Хонконг ще 
бъде британска територия. Кралството вече подозира амбициозните 
интереси на „колегите си”. Боксерското въстание е сериозен проблем не 
само поради комерсиални и финансови интереси, но и заради военното 
присъствие; на Острова се вихри яростен джингоизъм заради Бурската 

7 Т.е. да изпълни мандата, даден ѝ от Небесата, според хилядолетните закони на 
самата Поднебесна империя.

8 Всъщност китайският император, след дълго мълчание, колебание и наблюде-
ние на случващото се, накрая подкрепя бунтовниците. Това на свой ред е повод за ре-
дица тежки сражения през лятото и есента на 1900 г.; тогава именно западните медии 
налагат и дракона като имидж за Китай. 

9 Династия Цин пада от власт в 1911 г., т.е. малко преди началото на Първата све-
товна война между същите тези европейски сили.

Ивелина Ватова ◆ Политическата карикатура и Китай...
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война10. Масмедиите са убеждаващ 
комуникационен канал за прокар-
ване в общественото съзнание на 
държавен шовинизъм и краен ул-
транационализъм: редакционните 
статии настояват за отмъщение не 
заради проверени и доказани фа-
кти, а заради слухове (Knüsel 2008, 
43-84). Нито правителството, нито 
медийният мениджмънт поддър-
жат редовна връзка с англичаните 
в Пекин; на историите за клане-
тата се вярва като на достоверно 
доказана обективна истинност. 
Английската публика е оставена да 
се носи по течението и, естествено, 
иска реванш за унижената нацио-
нална гордост и унизената от пе-
риферията идентичност на метро-
полиса, нормата-рамка е стереоти-
пизираният от векове колониален 
манталитет. 

Аналогията на карикатурата 
от Фигура 2 с платното на Рафаел 
„Св. Георги и драконът” е очевидна 

– Св. Георги е покровител на Англия. Британските карикатуристи веднага 
се възползват от литературната средновековна дихотомия, за да изградят 
новата морална релация: Англия е авангард на цивилизацията, а Китай е 
не-цивилизация. Драконът е колкото визуален стереотип за Китай, тол-
кова и добър анти-портрет на Британия като героична нация. 

Напълно се пренебрегва и фактът, че има войски и на други вели-
ки сили, Япония е поканена именно от британските военни да участват 
в акцията, за което официален Лондон е твърде добре информиран, но 
не и английското обществено мнение. Така се ражда фалшивата новина, 
медийно наложена в публичното пространство като обективна истина. 
Китай трябва да е дракон в тази тактика, отклоняваща вниманието от 
стратегическия проблем в Южна Африка.11

10 Бурската война в Южна Африка, 1899-1902.
11 „Отмъстителят!” излиза през юли 1900, когато повечето британски вестници 

отпечатват истории за жестоки кланета от „ордите на жълтите диваци.”, Източник: Daily 
Mail, July 4, 1900.

Фигура 2: „Отмъстителят”, автор Джон 
Тениел, Punch, 25 юли, 1900 г.

Ивелина Ватова ◆ Политическата карикатура и Китай...
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А още на 16 януари 1898 Puck е публикувал карикатурата от Фигура 
3 със съпровождащ текст, адресиран към Великобритания: „Ако трябва 
нещо да се реже, аз съм тук за лъвския пай, приятели!”

Карикатурата от Фигура 4 се фокусира върху двойките Великобри-
тания–Русия и героичната „наша” Япония – злият „не-наш” Китай. За-
почва сътворяването на международния имидж на Япония като западна 
сила.12 В 1904 тя дори е обявена за „Британия на Изтока.” (Dyer 1904). 
Самата карикатура носи послания за задкулисни диалози и сделки. “Ти-
ендзин” показва креативната сила на дихотомния изобразителен метод: 

12 Боксерското въстание формира специални взаимоотношения Япония–Велико-
британия, чиято водеща роля в Китай вече среща враждебни европейски погледи; за 
защита на интересите си в Азия британците се нуждаят от сериозен съюзник; Япония е 
идеален кандидат за този пост, тя пък иска да попречи на по-нататъшната експанзия на 
Русия в региона; в 1902 г. Лондон и Токио сключват договор за 20 години, в 1922 г. обаче 
не го подновяват; 1902 г. не е случайна година: Великобритания и Русия не са приклю-
чили Голямата си игра, Япония се готви за война с Русия (1904-5), от която ще излезе 
победителка и ще стане първата източноазиатска държава, довела до поражение велика 
европейска сила; така тя самата става велика, благодарение и на британската междуна-
родна дипломатическа реторика. 

Фигура 3: „Прекъсване”, автор Джоузеф 
Кеплър, Puck, 16 януари 1898 г..

Фигура 4: “Тиендзин”, автор Дж. Уелби 
Уилкинсън, Fun , 17 юли 1900 г.

Ивелина Ватова ◆ Политическата карикатура и Китай...
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Фигура 5: “Първият дълг” 

(Буквален превод „първото 
морално-правно задължение”, 

автор Джоузеф Кеплър – син, 
Карикатурата излиза на корицата 

на сп. Puck, 8 август 1900 г..

негативният имидж на враждебния Друг изгражда позитивния образ на 
послушния Друг, опитомен и уестърнизиран: Япония държи меч13, но 
стиска и револвер – модернизацията на японските военни сили в края 
на 19 в. е завършила, Китай няма подобни „играчки”, цялата му сила е в 
размера му (Knuesel 2007, 523-525); Япония е елегантен джентълмен [Япо-
ния (към Силите): „Добре, господа! С ваше позволение, аз ще го укротя.” 
– курсивът е от самото списание, бел. ИВ], Китай е полуживотно, дра-
кон с човешка глава. Япония вече е западна нация, военната униформа е 
по западен стандарт, Китай е визуализиран чрез рогови израстъци, лапи 
и зъби, почти затворени очи (Punch, 1900). Детайлите изпращат съвсем 
ясен сигнал за британските амбиции и отговарят на въпроса „как източ-
на държава става велика сила?” през няколко послания: а) Япония е герой 
и е готова да влезе в „нашия” клуб; б) тя е цивилизована държава, а Китай 

13 Според мен това съвсем не е самурайски меч, а обикновена европейска шпага 
за дуел?
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не е; д) той е голям, но и слаб; е) Япония ни е нужна за съюзник, а Китай 
– за пазар. 

САЩ се ориентират бързо в ситуацията, интересите им са комери-
сални и мисионерски. За американската публика Китай е ученик, който 
трябва да се развива именно с американска помощ, за да стане цивили-
зована нация, т.е. да се моделира по американски образец (Xi, 1997). За 
разлика от британците, американските мисионери имат тесни връзки с 
вестниците у дома, което влияе по-положително върху медийните и ау-
диториалните реакции на Боксерското въстание. Ако медиите на Остро-
ва допринасят за китайската негативна дескрипция, за да легитимират 
британския империализъм, то американските изграждат имиджа на дър-
жавата си като ментор. Естествено, има и вестници, които използват оп-
ределенията „жълт дявол”, „жълта злина”, но реакциите в американската 
преса, като цяло, са по-малко сензационни. 

Карикатурата от Фигура 6 е предупреждение и предсказание за оно-
ва, което би могло да се случи, когато драконът се събуди. 

И двете американски карикатури излизат в едно издание, в един 
и същи месец, с един автор. Съдържанието и посланията им са различ-

Фигура 6: “Истинската тревога ще дойде с ‘пробуждането’”, автор Джоузеф Кеплър, 
Син, Puck, 15 август, 1900 г.

Ивелина Ватова ◆ Политическата карикатура и Китай...
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ни, изобразителната техника – също (CT, 1990): при първата се използва 
псевдоперсонификация, само метежниците са дракони, втората е анима-
листична; първата е менторски-мисионерска, втората – ексепционалист-
ка: не се фокусира върху враждата между двете сили, изведени на преден 
план, а портретува всички, с изключение на САЩ, като имперски алчни; 
не акцентира на комерсиални намерения и политики, а върху уникалната 
ненатрапваща се роля на САЩ. Внушаваното послание е: САЩ винаги 
са по-честни към Китай, те са единствената нация, на която китайците 
могат да вярват; Великобритания, Русия, Германия и Франция вече са за-
грабили големи парчета китайска земя, а Китай подозира, че искат още. 
Американският орел не участва в подобни сделки, защото САЩ не са им-
перия и нямат такива интереси. Това е политическо управленчески пос-
лание, което се поддържа от повечето американски вестници (NYT, 1900; 
WP, 1900; CT, 1900; SFC, 1900; LAT, 1900). Реалните факти обаче са други: 
американската държава има значителни икономически и геополитически 
интереси, няма да се откаже от тях и ще ги брани: а) САЩ участват в 
Първата опиумна война; б) договорът от Уанся14 (1844) съдържа клауза 
за най-облагодетелствана нация, даваща право да участват във всяка кон-
цесия, сключена с Китай от останалите в клуба на „нашите”; в) САЩ имат 
изгода от действията им.

Китайската политическа карикатура и анимализираният 
Запад (Caschera, 2017)

Според Бъ Къгуен и Хуан Юенлин (Bi&Huang, 2006:19) първата 
творба на модерната китайска политическа карикатура се казва “ Поло-
жението в Далечния Изток”, (Shiju (quan)tu 时局(全)图) с автор Сие Дзу-
фентай; тя е публикувана в News from Russia (Eshi Jinwen 饿事近闻) през 
190015.

Авторът на карикатурата от Фигура 7 акуратно очертава картата на 
тогавашен Китай, като позиционира животните, придобили вече трайно 

14 Вторият, след Нандзинският (1842 г., с Великобритания), от серията неравно-
правни договори между имперски Китай и западните сили през 19 в. Село Уанся, където 
е подписан той, е в северната част на Макао. 

15 Датата е взета от предлаганата в този текст репродукция; тя е оспорвана 
от различни изследователи: според цит. автори тя е публикувана през 1903 г. в News 
from Russia (Eshi Jinwen 饿事近闻), други твърдят, че сходна карикатура е отпечатана 
в Хонконг през юли 1899 г. с автор Дзъ Дзай Тай под заглавието „Как руската мечка 
застрашава Китай”. Въпросът не се изследва тук, за релевантна приемам посочената от 
мен дата.
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символно имиджово значение в западното съзнание. Така, използвайки 
западния инструментариум, той се включва в международната визуална 
комуникация. 

Би Къгуен и Хуан Юенлин (Bi&Huang, 2006:105-106) определят 1930-
те като “златна ера”16 за китайската карикатура. Сред илюстрованите спи-
сания най-популярно и с най-голям тираж е Modern Sketch (1934-1937), 
то има и най-дълъг живот, благодарение на финансиста Шао Сунмей17 
и на готовността на редакционния екип да приспособява съдържанието 
му към променящата се епоха. Списанието е локус на постоянното пре-
договаряне между Автори и читатели; първите не само участват в усвоя-
ването на предимно градски ландшафти, но и се възползват от гаранти-

16 1934 е обявена за “година на списанията”, тогава започват да излизат около 20 
различни издания с карикатури, според Би и Хуан (Bi & Huang, 2006,105-106).

17 Шао Сунмей (1906-1968), авторитетен интелектуалец и предприемач, централ-
на фигура в шанхайския издателски пазар.

Фигура 7: „Положението в 
Далечния Изток”, автор 
Сие Дзуфентай, 1900 г.
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раната рядка възможност да експериментират, незасегнати от радикални 
активности в обкръжаващата ги реалност, а вторите – да се наслаждават 
на „другия” неин прочит. 18 

Карикатурата от Фигура 8 свидетелства за вниманието на китай-
ските творци и читатели към европейската политическа динамика: Хит-
лер е хищен вълк, нападащ Австрия, другите зверове – Франция, Велико-
британия и Италия, се крият в храстите, наблюдават от разстояние и не 
се намесват. Визуалната сатира е в контраста между идеята за индивиду-
алното Аз-присъствие (вълкът-единак) в колективното Ние-позицио-
ниране (хищниците) и идеята за актуалната им роля в международните 
работи (пасивни наблюдатели). Целта има две остриета: а) присмех над 
империалистическите амбиции; и б) намек, че въпросът за обобщения 
Аз-имидж на Добрата Европа е чиста измама.

18 До последния си брой през юни 1937, Modern Sketch продължава с графичните 
си експерименти.

Фигура 8: „Бой на вълка с 
пръчка от жожоба: вълците 
се страхуват от хората, но 

и хората се страхуват от 
вълците”, автор Шън Лиоулъ, 

Shidai Manhua, 8 август 1934 г.
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През първата половина на 20. в. китайските политически карикату-
ристи създават мултимодални текстове, прилагайки чуждия художествен 
модел19. Оформят се два главни аспекта, конвенционален и креативен; 
привнесеният анимализъм винаги е неразривно свръзан с конкретния 
исторически фон. Творците медиатирано публично тестват комуника-
тивната си способност чрез пет общосподелени (през релацията Запад-
Изток) стратегии във визуалната граматика: символизъм; преувеличе-
ние/деформация; етикетиране; хумор/сатира и аналогия. Отразява се 
както мейнстрийм дискурсът, така и неговият контрадискурс.

Запад – Изток: Изток – Запад – модалност на визуалната 
диалогичност

Китай не е нито първата, нито последната държава и нация, обри-
сувани като животно. Западната школа избира дракона за негов символ 
и този факт се обяснява с имиджовата му асоциативна перцепция в евро-
пейската традиционна култура, различна от китайската. Властовата ко-
муникационна динамика се проектира директно в международния сце-
нарий, но при китайските карикатуристи исторически структурираната 
контравластова комуникативност се заявява чрез диалектиката между 
локално конкретното и глобално метафоричното. Преживяната реална 
народна психотравма формира специфичен политически наратив, поз-
воляващ да се пътува през времето, и илюстрира как самото изкуство 
се влияе от различни взаимносвързани фактори през века на Великата 
световна промяна и Великото национално унижение на най-древната 
непрекъсната държавност и цивилизационност. Очертава се интересен 
тренд: неизменните хилядолетни потребности на особената национална 
интелектуална система със собствена динамика на контекстуално раз-
витие са изградили и генетично утвърдили колективно Аз-лице, рязко 
отличаващо се от западния Аз, чиято перцептивна механика и до днес 
възприема Китай като непознатия Друг и затова го представя в цялата 
глобална публичност като обща заплаха. 

Комуникативната релация Аз/ние – Другият/Врагът е в собствен 
вътрешен цивилизационен сблъсък през международната комуникация. 
Карикатуристите, използвайки силно негативната анималистична коно-

19 Творбите на китайските карикатуристи се отличават с многофасетна идентич-
ност, за разлика от британските образци, разпространявани в китайските пристанища, 
които стават открити през втората половина на 19. в., и от внасяните в страната японски 
модели. 
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тация, започват стереотипизирането на непознатия Друг именно в нача-
лото на 20. в., когато Европа става все по-горещо място за имперските 
амбиции20, подобна демонизация отвлича европейското публично вни-
мание от реалните социални злини в конкретните национални общества; 
посланията лесно и точно асоциативно се декодират, а техни трансми-
тери са популярните медии. Демонизацията обаче съдържа и ясен едно-
посочен расистки елемент: аксеологематичният имидж на Врага с друг 
цвят на кожата се центрира около концепцията в социалдарвинизма за 
по-нисшата жълта раса, заплашваща по-висшата бяла раса; така в пуб-
личното съзнание се имплантират страхове, свързани със започналата 
вече азиатска емиграция (Knüsel,2012; Tchen & Yeats, 2014).

Между британските и американските карикатури естествено има и 
прилики, и отлики: а) и двете школи дехуманизират Китай, но демони-
зацията е различно земетръсна; б) за британските творци всички китай-
ци са дракони, в САЩ този образ важи само за боксерите, благодарение 
на мисионерското послание „ако всички китайци са зли и лоши, тога-
ва как ще изпълним мисията си да ги образоваме и цивилизоваме.”; в) 
перцепцията „цивилизация” е сведена до инструменталната й функция: 
британският рицар побеждава в нейно име; според американския морал 
тя е въпрос на почит и покорство. Драконът изгражда двупластова ими-
джова заплаха: като израз на западния страх от заплахата Китай, и като 
демонстрация на страха от не-готовността на китайския трон да премах-
не демона в по-глобалното цивилизационно съзнание, като се справи със 
собствения си дракон21. Посланието също е двупластово: Китай трябва 
да се пре/възпита, а не да се убива, т.е. колонизира по европейски. САЩ 
не убиват, те са ментори (строга майка22). Този образ от началото на 20. в. 
държавата гради не само вътре в американското общество, но и в между-
народната общност. Това е роля, добре разиграна по холивудски, и скоро 
ще влезе в световния политически речник като американски ексепциона-
лизъм, обединителното за тази вътрешно осъзнаваща се все още нация 
е отъждествяването й божествен месия, благородната й обреченост да 
носи свобода, прогрес, демокрация и самоопределение навсякъде по све-
та; днес е базисна външнополитическа стратегема, известна като права на 
човека (Hunt, 1987; Hixson 2008).

20 Довели до две световни войни, една Студена война и редица прокси войни в 
целия 20. в., та и до днес.

21 Нещо, което Япония поне се опитва да прави след 1868 г.; идеята за „дракона в 
нас” е разработена много по-късно по блестящ начин от съветския режисьор Марк За-
харов в неговия филм-притча „Да убием дракона”, 1988 г., коопродукция на СССР и ФРГ.

22 Изображението на Цивилизацията-майка напомня на древната Атина Палада, 
което също е интересна перцептивна релация.
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Заключение

Зигмунд Фройд даде ключ за структурен анализ на триъгълна ме-
дийна комуникация: „Предубедената шега пристрастно се обръща към 
трима актьори: първият, който я съ-творява; вторият, обект на агресив-
ност; третият, в чието съзнание шегата създава наслада“ (Freud 1989, 118-
120). Така той предизвика комуникаторите-карикатуристи и съмишлени-
ците им от медийната и аудиториалната среда: кой с кого над кого се при-
смива? защо? какъв тип връзки се раждат между разказвача и слушателя? 
кой всъщност е реалният слушател? И го направи чрез посланието си: 
агресията, тъмната страна на емоционалната човешка интелигентност, се 
изразява именно през шегата. Защото в модерната глобалност разпрос-
транението на материалното постоянно води до конфигуриране на нови 
аудитории; защото разграничаването между „Аз/нас” и „Вие/ваши” е 
възобновяваща се непрекъснатост, изграждаща си собствен образ на ве-
чната дискриминативност в човешкото общуване. Светът е изграден от 
триъгълници в множествени репликирани разновидности и е по-добре 
те да се погледнат откъм смешната им страна, преди да е станало реално 
тъжно, дори опустошително. Аз-ът обикновено се е прикрил из-под-зад 
колективната социална маска на „ние”, защото той е и разказвач, и слуша-
тел, и мишена. Все в едно и също време. 

Време на постоянна динамична промяна ...

Библиография

Ватова 2016: Ватова, И. Международната комуникация не може 
без общуване между културите. Мисията Макартни: провал и/ли ус-
пех? – В: New Media 21 , 22. 07. 2016, <https://www.newmedia21.eu/analizi/
mezhdunarodnata-komunikatsiya-ne-mozhe-bez-obshtuvane-mezhdu-
kulturite-misiyata-makartni-proval-i-li-uspeh/> 

Петров 2011: Петров, М. Методика на аксеологематичния анализ – 
В: New Media21, 29.05.2011, <https://www.newmedia21.eu/atelie/metodika-
na-akseologematichniya-anali/> 

Bi&Huang 2006: Bi Keguan and Huang Yuanlin. The History of Chinese 
Cartoon, Beijing, Wenhua yishu chubanshe.

Ивелина Ватова ◆ Политическата карикатура и Китай...



130
Дипломация, политика, икономика и право ◆  

Diplomacy, Politics, Economics and Law ◆ 外交、政治、经济及法律

Cohen 1997: Cohen, P. History in Three Keys: The Boxers as Event, 
Experience, and Myth, New York: Columbia University Press.

Dyer 1904: Dyer, H. Dai Nippon: The Britain of the East, London, Blackie 
and Son, Ltd..

Freud 1989: Freud, S. Jokes and Their Relation to the Unconscious. First 
publication in 1905, New York: Norton, 1989, p.118.

Hixson 2008: Hixson, W. The Myth of American Diplomacy: National 
Identity and U.S. Foreign Policy, New Haven, CT, Yale University Press.

Hunt 1987: Hunt, M. H. Ideology and U.S. Foreign Policy, New Haven, 
CT: Yale University Press.

Silbey 2012: Silbey, D. J. The Boxer Rebellion and the Great Game in 
China, New York: Hill and Wang.

Tchen & Yeats 2014: Tchen, J. and Yeats, D. (eds.), Yellow Peril! An 
Archive of Anti-Asian Fear, London, Verso.

Xi 1997: Xi, L. The Conversion of Missionaries: Liberalism in American 
Protestant Missions in China, 1907-1932, University Park, PA, Pennsylvania 
State University Press.

Xiang 2003: Xiang L., The Origins of the Boxer War: A Multinational 
Study, London: Routledge Curzon, 2003.

Caschera 2017: Caschera, M. Chinese Cartoon in transition: animal 
symbolism and allegory from the ‘modern magazine’ to the ‘online carnival’ – 
In: Studies in Visual Arts and Communication: an international journal, Vol 4, 
No 1 (2017) on-line ISSN 2393 – 1221

Knuesel 2007: Knuesel, A. British Diplomacy and the Telegraph in 
Nineteenth-Century China. – In: Diplomacy and Statecraft, 18 no. 3, pp. 523-
525.

Knüsel 2008: Knüsel, A. ‘Western Civilization’ against ‘Hordes of Yellow 
Savages’: British Perceptions of the Boxer Rebellion. – In: Asiatische Studien 62, 
no.1, pp. 43-83.

Knüsel 2012: Knüsel, A. Framing China: Media Reports and Political 
Debates in Britain, the USA and Switzerland, 1900-1950, Burlington, VT: 
Ashgate, 2012. 

The Chicago Tribune (CT), August 20, 1990.

The Chicago Tribune (CT), July 5, 1900. 



131

The Daily Mail, July 4, 1900.

The Los Angeles Times (LAT), August 23, 1900.

The New York Times (NYT), June 10, 1900. 

The Punch, June 13, 1900. 

The Punch, July 18, 1900. 

The Punch, October 31, 1900.

The San Francisco Chronicle (SFC), July 20, 1900. 

The Washington Post (WP), June 30, 1900. 

http://www.chinadaily.com.cn/china/2017-11/29/content_35117998.
htm

https://www.nytimes.com/2008/10/13/arts/13conn.html

Ивелина Ватова ◆ Политическата карикатура и Китай...


