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Abstract: The paper shows how the Chinese community is represented in con-
temporary Bulgarian audio-visual space, documentary cinema and verbatim 
theatre. The analysis traces the different narrative strategies for problem artic-
ulation and interpretation against the backdrop of Bulgarian society in endless 
transition. The problem of ‘the other’, ‘the foreigner’ in Bulgarian culture, in Bul-
garian films and on Bulgarian stage has undergone various transformations and 
taken on new dimensions over time. It is of paramount importance to see how 
this image of ‘the other’, ‘the Chinese”, ‘the Asian’ is contaminated with national 
stereotypes for better understanding and tracing the processes of globalization. 
Are we open to hearing the hidden voice of the Chinese migrant in our society?
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Гледам го, а не го виждам – затова го наричам невидимо. 
Слушам го, а не го чувам – затова го наричам беззвучно. 
Пипам го, а не го улавям – затова го наричам мъничко.
Срещам го, но не му виждам лицето. Следвам го, а не му виждам 

гърба.
(Поредица „Невидими”, Студио за документален театър Vox Populi)

През 2009 година излезе на екран атрактивна и различна реклама, 
наречена „Китайски ресторант”, промотираща Банка ДСК и нейните 
възможности за потребителски кредити. Режисьор на аудиовизуалния 
продукт е Илиян Джевелеков, един от водещите автори в съвременното 
българско кино, добре познат на публиката с пълнометражните си, кому-
никативни филми „Love.net” (2011, дебют) и „Вездесъщият” (2017). Бан-
ковата реклама е особено интересна, защото фикционално ни потапя в 
света на китайската общност в България. 

В кухнята на ресторант „Огнен дракон” цари семейна драма – мал-
кият Тиен Тиен е строго наказан и не може да помага в бизнеса. Сред 
живописни пàри от врящи тенджери, безмислостни сатъри, разсичащи 
от раз зеленчуци, огнедишащи уок-тигани, сновящи бързо сервитьори, 
двама загрижени готвачи коментират случилото се. Потънали в благо-
уханието на източните ястия, възрастните кулинари се ядосват на белята 
на момченцето – Тиен Тиен е провалил предстоящия фестивал и участие-
то на китайското семейство в него. Слязъл в мазето да разгледа карнавал-
ния дракон и без да иска го е подпалил. А пари за нов дракон няма! „От 
къде взимат пари местните?” – пита разярен единият готвач. Отговорът 
е ясен – „Банка ДСК”, когато им трябват пари всички местни отиват 
там!”. Дори има и за фестивални китайски дракони! Тиен Тиен се усмих-
ва щастливо, предчувствайки, че наказанието няма да продължи дълго, 
а и китайският празник ще се състои в целия му блясък и зрелищност. 

Десет години след успеха на този рекламен продукт се появи и не-
говото продължение2, този път за жилищен кредит. Стилът е напълно 
запазен, както и чувството за хумор, а и дори има закачка към предход-
ната творба: същият ресторант, само че персонажите са вече пораснали и 
остарели. Тиен Тиен е вече привлекателен 18 годишен младеж. Разговаря 
с престарелия си дядо, който му обяснява, заигравайки се с купичка ориз 
и парченца джинджифил, как цял живот едва ли не тухла по тухла (визу-
ализирано чрез метафората на оризово зърно по оризово зърно) е строил 

2 Двете реклами могат да бъдат видени онлайн – виж посочените линкове в биб-
лиографията.
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своя дом в Китай…. Леко раздразнено, момчето пита: „Дядо, защо след 10 
години сме пак в същата реклама?!” Възрастният човек казва, че вероят-
но хората се страхуват да изтеглят жилищен кредит. Внукът не разбира 
за какво става въпрос и пояснява, че тяхното семейство са си изплатили 
всички задължения и притежават апартамент в София. „Толкова е лесно с 
Банка ДСК, я!” – възкликва щастлив дядото и двамата се засмиват. 

И двете реклами, дело на Илиян Джевелеков, се отличават с ори-
гиналност и артистичност. Веднага си личи другият тип визуално и на-
ративно мислене, присъщо на образования и опитен кинематографист. 
Кратката форма е особено капризна и дори коварна, и това се отнася не 
само до видеоспота, но и до киното и до всички родеещи се с него „движе-
щи се картини”. Разказът и монтажната динамика в рекламните клипове е 
стегната и ситуационно богата (особено в първата от 2009 година). Сти-
листиката и пресътворяването на китайскост (chineseness) в художест-
вената среда е разпознаваема и адекватна, опираща се на добре познати 
стереотипни знаци, присъщи на традиционната културна идентичност. 
„Стереотипизирането е един от най-честите резултати от приписва-
нето на различност. Хората стереотипизират чужди култури и обще-
ства именно защото така успяват да въприемат това, което виждат 
като фундаментално различно. Ако смятат дадена държава за подобна 
на своята, това няма да се случи. Хората не стереотипизират сходно-
то, а различното. За колкото по-различно се смята едно общество, тол-
кова по-често срещано е стереотипизирането“ (Petkov 2009b:196).

В случая с „Китайски ресторант” обаче наблюдаваме и нещо мно-
го интересно – включването на чуждите общности в наратива. Трябва 
да поясним, че всички непрофесионални актьори, които се справят чу-
десно в рекламата, са от китайските мигранти, живеещи в София. Про-
мотирането на самия банков продукт е основно насочен към българска 
целева група, но не бива да се изключва възможността да се таргетират и 
чужденците, постоянно пребиваващи и работещи у нас. Какво всъщност 
елегантно ни казва „Китайски ресторант”? – че общността е интегри-
рана в българския социум, трудово активна и обществено отговорна, но 
малко или повече все още не напълно отворена. Младите, второ поколе-
ние китайци вероятно родени у нас, със сигурност отгледани, образовани 
и постоянно живеещи в България, са много по-адаптирани, „в час” с ус-
ловията, които предлага страната. Тоест, изграден е един доста положи-
телен образ на китайците в България. Образ, който тепърва почва малко 
по малко да се централизира и транспонира в художествените практики 
на изкуствата – не само реклама, но и кино, и театър. 
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До скоро китайците на екрана присъстваха само като мимолетно 
появяване, и то като подчертаване на грешно възприемане на азиатската 
идентичност. В смисъл – появява се персонаж от азиатската раса и той 
веднага бива обговорен и етикетиран като „китаец”, без значение дали 
всъщност е такъв. Като конкретен пример може да се посочат определени 
детайли – епизодични реплики и ситуации – от филми в съвременното 
българско кино. В „Снимка с Юки” (2019) на Лъчезар Аврамов, омъже-
ната за българин японка Юки (в ролята е Кики Сугино, актриса от сме-
сен японо-корейски произход) непрекъснато бива наричана от селския 
съсед „китайка”. Впрочем и това е първият ни професионален игрален 
пълнометражен филм, в който протагонистът е от азиатски произход3. В 
дебютната режисьорска лента на актьора Мариан Вълев „Лошо момиче” 
(2019) виждаме подобна маркирана ситуация: в нощния локал стриптий-
зьорката обяснява на съдържателката (в ролята е Елена Телбис), че не е 
нито японка, нито китайка, а е виетнамка. 

Подобен тип объркваща грешка се случва и на театралната режи-
сьорка Неда Соколовска, но пък именно недоразумението дава импулс да 
се роди представлението „Невидими 2: 復 (Фу)” – Студио за документален 
театър Vox Populi, сезон 2012/20134, в чиито център е животът на китай-
ската общност у нас.5 

На въпроса „Защо точно към китайците се насочихте, не напри-
мер към виетнамската общност, която също е добре представена у нас 
още от времето на социализма?”, зададен в изследователско интервю за 
целите на настоящата разработка, Неда Соколовска отговори така: „Всич-
ко започна от един магазин за бамбукови изделия на бул. Прага, в София. 
Живея наблизо и влязох нещо да купя. Заговорих се с жената, която про-
дава и проведохме много интересен разговор. Тя бе азиатка, владееща 
български, обсъждахме някакви метафизични теми за лунните фази. 
По презумпция реших, че тя е китайка. Мислих, че след 80-те години на 

3 В късометражното кино също имаме такива примери: „Всичко за теб” (2008, 
реж. Тома Вашаров), централният женски персонаж – Ана – е азиатка, но без да се уточ-
нява етническата й и национална принадлежност, защото това не е от значение за фа-
булата. Ролята се изпълнява от Уляна Чан, професионална актриса, от смесен българо-
виетнамски произход. В „Жълто куче” (2012, реж. Мария Николова пък разказва през 
ключа на романтичната фантастична приказка любовната история на българи (Стефан 
А. Щерев) и японска художничка (Савако Мори). 

4 Виж изворите след библиографията с подробна информация за спектакъла.
5 По-подробно върху спектакъла ще се спрем по-натам в текста на доклада. 
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ХХ в. у нас вече няма виетнамци. Така ми хрумна да направя едно пред-
ставление за китайците в България, за да разберем как се чувстват те, 
как живеят, как по някакъв начин двете култури се срещат, и не на по-
следно място – как тази среща се отразява на техния живот. Почнах да 
споделям с различни хора идеята си и към мен се изля поток от градски 
легенди – например, че няма в гробищата ни един погребан китаец, и от 
сорта. Всичко това още повече възбуди любопитството ми и желание-
то да разбера колко истини има в градските легенди и какво изобщо се 
случва. Разработихме проект с идеята да направим това представле-
ние. Когато получихме субсидия започнахме нашето изследване – тоест 
антропологично проучване за целите на театъра, което отне няколко 
месеца. Трябваше да съберем интервюта от китайци, които живеят в 
България и актьорите-българи да представят на сцената тези истории 
и човешки съдби”.

Проблемът за диалога между идентичностите в световния, съвре-
менен кино и театрален процес е определено изключително интересен, 
сложен и многоаспектен. И може би става все по-атрактивен обект на 
изследване в контекста на глобализацията, трансформирането на поня-
тието за национално изкуство и все по разширяващата се идея за крос-
културна рецепция. Терминът „Другост“ също се помества в едни широ-
ки рамки на мисленето на различието, които имат специфичен колорит 
и аспектуалност, обусловени от обекта на творбата и нейния произход 
(дали е национална или копродукция). 

Фокусирайки се върху отделните кинематографии, ще подчертаем, 
че те предават различен статут и тежест при обговарянето на другостта, 
в зависимост от актуалността на проблемите, които доминират в култу-
рата на филмовия продукт.6

В контекстите на българското съвременно кино (и въобще визуал-
ните ни и сценичните изкуства след 1989 г.) проблемът за другостта като 
че ли най-често се среща в парадигмата на Чужденеца, онзи Другия, коя-
то е извън българската ни идентичност. Парадигма, която се заиграва и 
по линията на „imaging otherness“ – изобразената другост, и „imagining 
otherness“ – въобразената другост (следвайки концепциите на Plate 1999: 
3–13). Китайските мигранти, трансформирани в художествена култур-
на среда, генерирана от авторите, са също едновременно изобразени и 
въобразени, и това много ясно се вижда и с примера на „Китайски рес-
торант”. Визуалната (ерго естетическата) и смисловата сила на филма, 

6 Подброно темата е разгледана при Màrtonova 2019: 45-57.
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постановката, видеоклипа, рекламата и т.н. позволява да се работи много 
удачно и с дуалността на конструкта въобразен-изобразен, който генерира 
поредица от нееднозначни прочети и символи. Колкото повече нарати-
вът се отдалечава от документалността, толкова повече те са въобразени. 
Стойността на въобразеност е определено променлива величина, която 
се влияе от първоначалния замисъл: дали правим документално или иг-
рално кино; дали правим реклама; в каква театрална форма поставяме и 
инетрпретираме сюжета за китайците. Защото е едно да имаме авторска 
драматургия поставена на сцената, съвсем друго е да се работи в конвен-
циите и спецификите на документалния, вербатим театър, чиято основа 
е антропологична. Театроведът Милена Михайлова подчертава: „Театъ-
рът днес все по-често става не-театър, отчуждава се от фикционал-
ността и се превръща в пространство за автентично живеене, за соци-
ално вглеждане в действителността. /…/ Театърът е едно от малкото 
места за истинско споделяне, за среща на живи хора – актьори и зрители 
– с цел обсъждане и ангажиране с „раните” на днешното време. Той е сво-
еобразна жива медия, арена за борба с безразличието, безчувственост-
та, жив миг за вглеждане/вслушване в живи човешки разкази…Студио за 
документален театър “Vox Populi” използва световноизвестната верба-
тим техника в театъра (verbatim – дословен), базирана на интервюта с 
истински човеци, чиито живи истории се възпроизвеждат в реално време 
на сцената от актьори, слушащи със слушалки автентичните гласове. 
/…/ Именно заради истините, които изричат, представяйки човешки 
съдби, реални теми от действителността, тези гласове провокират 
разглеждането на обществено важни въпроси, оживяват публиката и по-
раждат социална ангажирано мислене. Те са и уникален шанс за създаване 
на нова, жива драматургия, също и на нов тип актьори (и у нас) – мисле-
щи, творчески и социално активни личности, които заедно с режисьора 
да са съавтори и съмишленици в процеса по сътворяване и ангажиране с 
даден спектакъл/живот/проблем. „Вокс Попули” ни срещат с наистина 
уникални истории, „истории на хора, които иначе никога няма да бъдат 
чути” (виж Mihaylova 2013a , 2013b).

Двойката автор/зрител също е съществена част от диалога с кул-
турното различие, тъй като в съвременната епоха сме свидетели на все 
по-глобализирана публика, която е активен потребител на над– , тран– 
и дори супранационални филмови заглавия, идващи от ареала на евро-
пейското кино. „Можем да говорим за поне два вида културно различие – 
фактическо и интерпретационно. Напълно естествено е критиците да 
наричат интерпретационното различие „продуцирано“: няма как този 
вид различие да не е „продуциран“ от писателя, защото произхожда от 
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самия него. Фактическото различие обаче не зависи от наблюдаващия 
субект. Всеки опит за продуциране неизменно го превръща в интерпре-
тационно различие” (Petkov 2011:418).

Ситуацията на постомодерна епоха е вече нещо много повече от 
„кутия на Пандора”, особено през последните години, в които мигра-
ционните вълни от бежанци провокират появите на нови теми и сюжети 
в изкуствата. Миграцията също е двуизмерна – центробежна и центро-
стремителна. А може да бъде и статична, в затвора на психиката и душа-
та. Мигрантът като Свой, мигрантът като Чужд; мигрантът като завърнал 
се в родината или като обитател на нова, втора родина; мигрантът като 
временно пребиваващ; неосъщественият мигрант (където миграцията 
остава на статукво въображение и копнеж); усещането, че си мигрант в 
собствената си страна и култура без да си я напускал – това все са горе-
щи тематични зони, които биват артикулирани в много екранни творби 
и академични изследвания. Чужденецът може да е всякакъв всъщност 
– пришълец, натрапник, близък, съпруга, случайно попаднал… и т.н. Но 
неговата поява и екзистенц в художествените творби ражда друго ниво 
на наративите. Някои оригинални, разбира се, други – банални. Опози-
циите и напрежения, които възникват в дихотомичните двойки между 
„изобразена другост“ и „въобразена другост”, Свой/Чужд, Аз/Другият, 
Ние/Чужденците, автор(и)/зрител(и) също носят заряд и потенциал за 
размишления. Ето и позицията на Неда Соколовска: „Театърът е идеал-
на арена за сближаване между групите, както вероятно и киното. Но все 
пак театъра повече, защото има непосредствената близост между ак-
тьорите и зрителите, тук и сега, ние делим общо пространство в сало-
на, дишаме общ въздух по време на представлението. Сливаме енергиите 
си. В киното има дистанция чрез екрана”. 

Въобще идеята за „Другостта” e като океан, в който се вливат раз-
лични течения. До голяма степен тя е и централна за хуманитаристиката, 
защото от нея изхождат и конструкциите на обществата, основани на ба-
ланса/дисбаланса между етнически националното мнозинство и малцин-
ството, представлявано от различни етноси и националности. Груповите 
и индивидуалните идентичности са детерминирани от етични, културни, 
религиозни категории, които оформят стереотипите, нагласите, поведе-
нията и менталността. Всички те играят съществена роля в мисленото 
кои сме ние, къде сме, какви искаме или не искаме да бъдем, как ни виж-
дат другите, как ние виждаме другите, как (не) бихме желали да изглежда-
ме в очите на другите. И какви щяхме да бъдем, ако бяхме други. „Изглеж-
да, че за да разберем от какво се състои собствената ни същност, за да 
открием особеностите на Аза и за да установим... характеристиките 

Андроника Мàртонова ◆ Наративът за китайците: визуални стратегии и скрити гласове



178
История, култура, философия и литература ◆  

History, Culture, Philosophy and Literature ◆ 历史、文化、哲学及文学

на света, който обитаваме, имаме потребност да направим нещо повече 
от обмисляне и описване на това, което представлява „нас”. За да завър-
шим процеса на самопознание, се нуждаем от специална патерица – па-
терицата на различието. Имаме нужда да разберем как точно Другото 
се различава от нас и да намерим твърдо потвърждение на Аза в това 
различие“ (Petkov 2016:145).

Благодарение на специфичната си природа и език, киното все пак 
си остава най-богатото на възможности изкуство, чрез което диалогът 
провокиран от идеята за „Другостта” намира своя специфичен израз. 
Но пък екранът създава и своеобразна бариера, за която вече стана въ-
прос.

Тук може би трябва да подчертаем, че в европейското кино и екрана 
на бившите социалистически държави от Централна и Източна Европа 
проблемът за мигранта и миграцията е специфичен обект на анализ7. 
Като между отделните кинематографии и копродукционни модели има 
точки на пресичане, но и характерни различия. Регионалното, локално-
то категорично оказва влияние на трактовките – това е безспорен факт. 
Балканското и централноевропейското кино имат собствен подход, ин-
дивидуален почерк и глас към темата за миграцията, което де факто е ис-
торически обусловено и подробният анализ относно тази тема е предмет 
на друга студия. В случая само ще щрихираме определени постановки, 
които са по-общовалидни с българската културна среда. 

Според Ренате Хансен-Кокоруш (Hansen-Kokoruš 2017:142) падане-
то на Берлинската стена и навлизането на т.нар. демократични промени, 
наложи преосмисляне на всички категории, свързани с понятията Изток 
и Запад: модели на новото и на традиционното, на градското и селското, 
на индивидуалното и колективното, националното и чуждото. Разбира-
нето на културните различия също са във фокуса на промяната, защото 
са свързани с феномените на балканизма и самобалканизацията. И раз-
бира се, с това как по нов начин, в тази трансформираща се пост-социа-
листическа среда ще бъде изобразен чужденецът – най-често западняк, 
и много рядко идващ от Изтока. Като изследовател върху проблемите на 
идентичностите в литературата и киното, концентрирайки анализа си в 
ареала на пост-Югославското кино, Хансен Кокоруш прави и следното 
наблюдение8: в екранните наративи чужденците от Запада често биват 

7 Виж студията на Clarke 2005: 279-294.
8 В своя текст Хансен-Кокоруш се спира върху хърватски кинотворби: „Извиня-

вай за кунгфуто” (2004, „Oprosti za Kung fu” / „Sorry for Kung Fu”, реж. Огньен Свиличич 
/ Ognjen Sviličić); и „Пътят на динята” (2006, „Put lubenice” / „Melon Route”, реж. Бранко 
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критикувани заради емоционалната им хладина и невъзможността да 
изпитат емоция към страдащите хора. Затова и връзките между такъв 
тип персонажи и балканците са сложни, смущаващи и шаблонни. Докато 
употребите на чужденеца от Източна Азия са инструмент за изваждане 
на предразсъдъците на източноевропееца, за критикуване на расистките 
тенденции и страх от другия в контекстите на нарастващия национали-
зъм. Тоест „Чужденецът се използва като огледало на стереотипни изо-
бражения и в двете посоки” (Ibid.:149).

Може би тук трябва да припомним, че това огледало и този страх 
от другия, от източния човек по време на социализма не съществуват. 
Особено що се отнася до азиатските националности, принадлежащи към 
т.нар. страни с народна демокрация (тук влиза КНР, СРВиетнам, КНДР, 
НРКампучия – днес Кралство Камбоджа, ЛНДР – т.е. Лаос) винаги са об-
говаряни с позитивна конотация, защото са част от братското семейство. 
В игралното българско кино до 1989 г. персонажи с произход от Далечния 
Изток няма, поне доколкото ни е известно, има разбира се в документа-
листиката ни. Не е имало обаче директен сблъсък в творбите – конфликт 
на екзистенца на азиатците в българска среда. Конфликът е невъзможен, 
защото сме в един политически блок9. 

Чужденецът от Далечния Изток е много различен в днешното поле 
на балканските изкуства, тъй като „представлява култура, коренно чуж-
да на тази на Балканите. Поради това несъответствие те се използват 
като персонажи за изследване на чуждостта”. (Ibid.:148). 

Много сходни са и наблюденията на Съни Рукър-Чан, чийто кон-
кретен и задълбочен анализ изцяло се концентрира върху образа на ки-
тайците в Босненската, Словенската, Хърватската и Сръбската кинема-
тографии. Според нея този тип филми отлично са разположени в реа-
листичната стилистика, открояваща балканските и източноевропейските 
филми. Творбите, интерпретиращи наратива за китайците, са платформа 
за един по-сериозен и бъдещ диалог, защото пост-социалистическите ни 
общества ясно съзнават и „виждат социалния, културния и политически 

Шмит/ Branko Schmidt). Тези заглавия са артикулирани и в един по-широк обзор за об-
раза на мигрантите в хърватското кино – виж. Lučić 2016: 231-260.

9 Много конкретен пример може да се даде с лента от фонда на БНФ „Те са наши 
деца” (1952, Студия за хроникални и документални филми, реж. Борис Милев) – филм 
за живота на корейските деца, намерили подслон в България след бомбардировките в 
Северна Корея и последиците от Корейската война, разделила страната на два лагера. 
Излишно е може би да подчертаем, че целият наратив за тях (а те са чужденци, азиатци) 
е под знаменателя на щастливото детство и безусловното приемане на корейчетата от 
страна на българчетата, без грам предразсъдъци и расизъм.
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прогрес на Китай” (Rucker-Chang 2012:202), както и собствените си про-
блеми: дехуманизация, консумеризъм, престъпност, злоупотреби с труда 
на мигрантите, ксенофобия. Тоест предоставят още една рефлексия на 
Себе си благодарение на Китайския Друг, отчитайки и феномена на ки-
тайската миграционна вълна в глобален план. 

Българското игрално кино все още не обговаря тази тема нито спо-
радично, нито в пълноценен размах, така както например Милко Лазаров 
ни потопи в живота на Якутия с „Ага” (2018). Всъщност едва ли бихме 
имали скоро подобен филм, потапящ наратива изцяло в азиатска среда10, 
но никога не се знае. Можем да се надяваме в киното ни да се появи сю-
жет, който артикулира китайскостта в български условия и родна среда, 
и в който ще срещнем основни персонажи от китайската диаспора, така 
както го правят авторите от бивша Югославия. При всички положения 
такъв тип интрепретация върху живота на мигрантите в контекстите на 
българския социум би бил нещо оригинално и различно в кинематогра-
фията ни. И приносът му би бил забележим и в рамката на европейски-
те кинематографии, особено ако е направен качествено. И отново нещо 
много важно – филмите „по правило не предлагат решения, [но] прикан-
ват европейската публика да се „вгледа“ много внимателно в себе си и да 
отправи критичен, аналитичен и проницателен поглед отново към себе 
си” (Mechkov 2015).

Всъщност засега е реализиран само един единствен аматьорски 
опит, опитващ се да представи контакта между българи и китайци на род-
ната ни почва, при това претендиращ за копродукция между България и 
Китай. Задължително го включваме в настоящия анализ, защото заглави-
ето се помества в широката рамка на българската кино и аудиовизуална 
продукция. Филмът излезе през 2014, рекламиран като „първи български 
филм за бойни изкуства”, в късометражен формат – точно 60 минути, и 
в необичайна форма: квази игрално-документална реализация, създаден 
по истински случай. Става въпрос за „Тай Дзи”, под режисурата на Росен 
Андонов и Шън Фей, артефакт, който провокира разнопосочни и неедно-
значни размисли. 

Ето как изглеждат на ниво сюжет нещата при „Тай Дзи”, описани в 
прес-информацията на продукцията: „Китайският майстор Фан (Шън 

10 В късометражните филми обаче имаме още няколко примера: „Затънтен” 
(2014, реж. Радослав Шарапанов) – заснета в Хонконг, историята разказва за издирване-
то на голямата звезда на хонконгското кино Чоу Юнфат; Филмите на Яна Лекарска, ре-
ализирани в Република Корея: документалният „Намнам Букньо“ (2016, ), и игралните: 
„Като захарен памук” (2016), „Ноември ще бъде май” (2017), „Тук и сега” (2018). 
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Фей), практикуващ стила Тай Чи, живее в България тихо и спокойно. Не-
щата се променят, когато привлича вниманието на човек, търсещ да 
научи повече за тази практика – проф. Иванов (Деян Ганецовски). След 
като нито той, нито неговите приятели, които тренират други бойни 
изкуства, не могат да победят този майстор, те стават негови учени-
ци. Николай (Ивайло Иванов) – техният бивш треньор, открива, че е 
изоставен и чувствайки се излъган и предаден, той намира майстор Фан 
и го предизвиква. Залогът е голям... “

Документалните сегменти във филма пресъздават всъщност пое-
тични притчови елементи, и представят в подчинените сюжетни линии 
разговорите между учителя Фан (Шън Фей) и ученика/учениците. Тях-
ната задача е да пояснят философската страна на учението на тайдзи, об-
вързано както с конфуцианската доктрина, така и с даоизма. Зле приши-
ти към слабия фикционален наратив обаче, те тотално, нехармонично, не 
се вписват в игралната част. Определено имат своята притчово-поетична 
стойност, но трябва да си добър, вещ и опитен, не задължително талант-
лив, в кинозанаята за да можеш да ги обединиш в контекста на останало-
то, а не да стоят като накъсани дидактични разкази. 

Проблемът с „Тай Дзи” е, че не е ясно какво, на кого и защо точно 
разказва. Драматургията е некачествена и елементарно пошла. Докумен-
талната част пък претендира да е фокусирана върху философията на бой-
ните изкуства, но е недостатъчна. Претенцията за уникалност и заявява-
нето на търсена диалогичност в културното различие е заявена безапела-
ционно в експликацията на филма в прес-досието му: „Българинът вина-
ги се е славел със своите ценности, култура и толерантност – качества, 
които позволяват на нацията да върви напред. От тук идва и силното 
влечение на българите към личностно и духовно израстване. Филмът по-
казва една нова посока в основните идеи – българинът да бъде активен 
участник в световната общност чрез търсене на начини да е по-силен, 
по-умеещ и по-разбиращ. Това може да се получи само чрез развитие на 
силните личностни качества и усъвършенстване на слаби страни. За-
това е важна връзката между човека, даващ знанието и този, който го 
приема – Учителят и Ученикът. Тази връзка е позната от древността 
и важен компонент за усъвършенстване. Въпреки, че китайското бойно 
изкуство Тай Дзи идва от далечния Изток, две условия спомагат да се 
разбере същността на тази сложна, но много ценна практика – Истин-
ски Китайски Учител и упорити и дисциплинирани ученици.”11 

11 Виж подробния, много критичен анализ на филма в сайта на Гласове: 
Màrtonova 2014. Тук няма как и да не се позова и на едно чудесно наблюдение на ко-
легата Павел Петков от ВТУ, което определя малко или много репетивните нагласи на 
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Всъщност „Тай Дзи” изненада не само в отрицателен смисъл. С 
появата му, доста бомбастично рекламирана, и премиера при пълен са-
лон в Дом на киното (салона на Съюза на българските филмови дейци, 
София) станахме свидетели на позитивно социо-културно явление12. А 
именно – активизирането на китайската общност у нас в създаването на 
филмов артефакт, който е носител на традиционни ценности, различни 
от българските, но същевременно обиграва, комуникира, допълва и род-
ните (нашите, българските). За Росен Андонов и Шън Фей е пределно 
ясно, че артефактът трябва да говори и на езика на чуждата общност, и 
на местната. Популярността и медийната мощ на киното, е единственият 
форум, който би могъл да визуализира идеята за китайска националност, 
и то на език, разбираем за този слой на българското общество. Нали не 
си представяме, че китайците у нас ще останат завинаги в стереотипа на 
„необразовани търговци” само и единствено в китайските ресторанти и 
на Илиянци? Плюс това изначално заложената мисия на „Тай Дзи” е да 
трансформира стереотипите и именно поради тази причина трябва мно-
го внимателно да борави с тях. Ставаме свидетели как чрез филма китай-
ската общност се вглеждат в себе си до голяма степен, но и в българите. 
Преосмисля и преосъзнава се. Излиза от щампованите амплоа и дори 
нещо много интересно – с нескрито превъзходство, на ръба на надмен-
ността и чрез гласа на майстор Фън с тон не търпящ възражение поучава 
„гостоприемните домакини”, ерго българите. Елегантен удар, присъщ на 
колониалните и имперските амбиции. Другият много плавно се опитва 
да погълне Аз. И Аз в някакъв момент може би ще стане Друг. A „дали 
„Другото” ще остане „Друго“, или ще бъде усвоено от Аз-а, зависи изцяло 
от интереса на самия Аз...” (Petkov 2009b:190).

Чрез филма се изважда на повърхността и нагласата за демонстри-
ране на желания и за адекватно национализиране. Така средната класа 
в диаспората, в качеството си на публика, се припознава не просто като 
неделима част от нацията (Китай, но и България), но и от света въобще. 

специалиста: „Хората, които изучават чужди култури, „знаят” предварително какво 
ще открият, защото предварителното им познание им казва какво би трябвало да 
открият“ (Petkov 2009а: 185).

12 За да бъдем максимално честни, сред другите позитиви са присъствието на 
Шън Фей (живеещ и работещ от десетилетия във Варна), който се представя като един 
истински „български Джеки Чан”. Безспорно харизматичен и органичен на екрана. Не 
само идеолог, режисьор и актьор, но и автор и на отличната бойна хореография във 
филма. Друг добър елемент е естетската операторската работа на Росен Савков, повли-
яна от китайските съвременни филмови образци. И все пак – първи опит да се направи 
филм с източни бойни изкуства у нас. Все от някъде трябва да се започне, нали?
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Киното днес е мащабна сила от друг, по-висок ранг. Сила, която кара въ-
ображението да работи, защото има уникалното свойство да разруша-
ва и трансформира, пренарежда и конструира контекстуалната грамот-
ност. По този начин непрестанно преобразува комуникационния модел. 
А конкретно чрез „Тай Дзи” се осъществява така нужната комуникация 
между двете общности, при това на съвсем друго ниво.

Филмовата ни документалистика през последните 30 години също 
не обръща внимание на мигрантските общности у нас, а определено от 
този социален сегмент могат да се родят много нови истории, които да бъ-
дат разказани чрез силата на остросюжетното артикулиране на действи-
телността и нееднозначните контексти на прехода. Не случайно, в края на 
2019 г. в рамките на националния 24-ти форум „Златен ритон” (фестивала 
на българското документално и анимационно кино) и проведената Кръг-
ла маса „Документ и анимация: филмов език и зрителска рецепция”13, 
кинокритикът Александър Донев дискутира и анализира „беззъбата” а-
социалност на съвременното ни документално кино. Не без основание, 
той заяви, че през последните години прекалено много автори-докумен-
талисти зациклят да се вглеждат и интерпретират историческото, в това 
число и комунистическото минало, а забравят онзи горещ, актуален фо-
кус, свързан с Човека тук и сега, с проблемите на днешния ден, живота на 
българите в действителността, трансформациите в обществото и пораж-
дащите се конфликти, мигрантската тема и пр. Не се търсят истории, кои-
то да преодолеят и втръсналата до безумие друга преекспонирана тема в 
документалистиката ни, по отношение на Другостта – тази за ромския 
етнос. Все едно в България няма други етноси (освен традиционно пред-
ставените), националности, новосформирани и общности от чужденци, 
които се развиват в обществото. 

Китайската група не е никак малобройна и от години е представена 
в страната, но досега не е намерила място в сериозната ни професионал-
на кинодокументалистика. Така например както се случи в румънското 
кино, където има доста сериозен документален филм: „Букурещ – година 
на дракона” (2013) на Адина Попеску и Юлиан Мануел Гервас, продукция 
на НВО. Разказът се върти около съмнителното и юридически необосно-
вано разрушаване на търговски китайски център в румънската столица. 
Проблемите с корупцията в общинските и полицейски структури, влас-

13 Дискусията бе организирана от сектор „Екранни изкуства“ към Института 
за изследване на изкуствата – БАН със съдействието на Националния филмов център. 
Кръглата маса е част от проекта на сектора „Посттоталитарното българско кино – мо-
дели и идентичности“, финансиран от ФНИ. 
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товата престъпност в северната ни съседка са подтемата на филма, която 
е изведена много елегантно. Водещите персонажи в „Букурещ – годината 
на дракона” са трима, много различни по статус, съдба и битие. 

Хан Уънлон е нелегален емигрант, чиято мечта е да работи по стро-
ежите някъде из Източна Европа, затова непрекъснато се мести. В Румъ-
ния той се надява да се установи и да получи постоянен статут, за да може 
да помага на семейството си. Шън Сяомин е имигрант, отдавна живеещ 
в Букурещ, със стабилен, развит бизнес и доста добър статус на живот. 
Женен е за румънка и има малко момиченце. Но светът му сякаш е раз-
късван между Румъния и Китай. Третият персонаж е Ли Дзиенхуа – ки-
тайски журналист, който се опитва да направи разследване за живота на 
китайската мигрантска общност в страната. Наративите се преплитат, за 
да покажат всъщност и проблемите на румънското общество, кризите 
на прехода от социализъм към капитализъм, позитивите и негативите в 
процеса на трансформация, сътресенията на адаптацията и неудобните 
истини. На фона на всичко това изплува и образът на Китайската мечта и 
бързият икономически растеж, които са както много позитивни фактори 
за развитието на страната, така и имат своята тъмна страна, тласкаща 
миграционните вълни. Великолепно заснет, филмът е не само динамичен, 
но и много драматичен по своята същност. Защото транснационализмът 
поражда не само външни конфликти, но и също така белязва същността 
на човека, дошъл от далеч (пришелецът, чуждият, мигрантът), непрес-
танно разпъван във вътрешните конфликти между традиционното и мо-
дерното, своето и чуждото, колективния дълг и индивидуалните потреб-
ности. Как оцелява човешката душа и как се деформират емоционалните 
му светове в тази стресова ситуация на несигурност и приспособяване? – 
това са и другите моменти, изследвани от Адина Попеско и Юлиан Ману-
ел Гервас. Особена метафора, повтаряща се като лайтмотив, е образът на 
традиционната китайска порта по пътя на търговския център – величест-
вена, пъстра, извисена над реалността, копие на пекинските, и същевре-
менно някак абсурдно и неадекватно вписваща се в румънския пейзаж. 
Тъжен, сериозен, на места потресаващ и много ангажиран документален 
филм са направили румънските кинематографисти.

Далеч не толкова драматичен и всъщност изведен в светлата поло-
жителна полоса е единственото българско заглавие, което засега се зани-
мава с китайската общност у нас. Филмът „Лунен сладкиш”14 (2006), на 

14 Заглавието кореспондира с традиционния китайски празник „Средата на 
есента”, посветен на луната и втори по значение след китайската Нова година. Той се 
отбелязва от китайските общности в цял свят и дори от хора, които нямат нищо общо с 
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Елисавета Манолова и Жана Попова можем по-скоро да причислим към 
телевизионната публицистика и визуалната антропология в контексти-
те на социологическите проучвания за китайските мигранти в у нас15. В 
унисон с филма е и по-късно публикувания текст на Жана Попова, много 
интересно и задълбочено изследващ образа на китайците в българската 
медийна среда и по-конкретно в пресата. Извода, който прави авторът, 
е следния: „Социологическият портрет на китайците като общност в 
България сочи, че те се адаптират изключително бързо към местната 
среда, въпреки че не учат български език (най-вече защото не се знае колко 
време ще пребивават в тази част на Европа), държат на китайския език 
и приемственост между поколенията. Все още обаче е рано да дадем нега-
тивен или положителен отговор дали медиите успяват да представят 
чужденците по начин, който да позволи „пропускливост” на обществото 
в смисъла, в който употребява този термин Чарлс Тейлър: „Пропускли-
востта означава, че обществата са по-отворени за многонационална 
миграция: повечето от техните членове живеят като диаспора, чийто 
център е другаде” (Popova 2012: 308-309). Преди пък появата на „Лунен 
сладкиш”, другата режисьорка – Елисавета Манолова проучва „Ролята на 
Китайската евангелска църква за адаптацията на общността в Бълга-
рия” (виж. Manolova 2005: 141-150), акцент и от филмовия наратив. Така 
че можем да кажем, че документалната лента не само стъпва на разрабо-
тен емпиричен материал, но и провокира нови изследователски търсе-
ния. 

Появата на „Лунен сладкиш” е свързана с конкурс за нискобюджет-
ни документални филми, обявен през 2005 г. от Център за култура и дебат 
“Червената къща „Андрей Николов”, съвместно с Центъра за европейски 
бежански, миграционни и етнически изследвания към НБУ под ръковод-
ството на проф. д-р Анна Кръстева. Проектът “Невидимите малцинства”, 
подкрепен от Европейската културна фондация е замислен като Фести-
вал на новите имигрантски общности от Близкия Изток, Азия и Африка 

китайската култура. В деня на есенния празник семействата се събират, за да се насладят 
заедно на богатата трапеза и специално подготвения за случая лунен сладкиш юебин. 
Всъщност такова визуализиране на празничност във филма на Елисавета Манолова и 
Жана Попова няма. Изборът на заглавие е по-скоро символ, който да обозначи копнежа 
по единство. 

Изказвам благодарност на авторите на филма за предоставената информация, 
както и на Стамен Пенев и Антоний Дончев от „Червената къща „Андрей Николов” за 
осигуряване на DVD копие на филма. 

15 Виж трудовете по темата: Donkova 2014, Кrasteva 2005 а: 4-13, Krasteva 2005b: 
80-104, Maglova 2017: 242-253, Manolova 2005: 141-150, Popova 2012: 302-309.
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в България (Филми16, изложби, музика) и се осъществява между 20 и 22 
март 2006 г. „Появата на нови общности през последните години е явле-
ние, непознато досега у нас. Броят на китайци, кюрди, араби, виетнамци 
и др. постоянно нараства, но те като че ли не присъстват в публично-
то пространство и медиите. В залата на червената къща виетнамци 
коментират за първи път проблема с насилието над африканците. Аф-
риканците питат за търпението и мълчанието на китайците, а бъл-
гарите имат шанса да видят как изглежда българското общество днес с 
всичките му кусури и прелести през погледа на един ливанец, иранец или 
палестинец... Разбиват се клишета: от екрана, лице в лице, чуваме раз-
каз за открития расизъм – най-видим там, където е различен цветът на 
кожата. /…/ Виждаме героите – и те са в залата, в която чуваме горчиви 
констатации – че расизмът на уж толерантните е още по-страшен и 
от открития расизъм на новите националисти. Разбиват се и други кли-
шета – че всички китайци са готвачи в китайски ресторанти или рабо-
тят в Илиянци. В една от залите е изложбата на китайския художник 
Джао Дзианфей. Той сам предлага вместо своите абстрактни картини, 
които се готвят за изложба в Париж, да покаже фотографии – неговия 
поглед към България” (Nedeva 2006). 

Не само с художника Джао Дзианфей ни срещат Елисавета Маноло-
ва и Жана Попова. Сред другите персонажи са сем. Ян, които имат малко 
бистро за бързо хранене и китайска кухня. Преди да дойде в България 
бащата е пребивавал в Гърция и Австрия. Той не говори български – тази 
привилегия е оставил на съпругата си Ян Юнхун и синът им, учещ в бъл-
гарска гимназия – Ян У. Лекарят, притежаващ частен кабинет по тради-
ционна китайска медицина – д-р Нин Фън, прекрасно владеещ български 
е също сред интервюираните. Англоговоряща пасторка от евангелската 
китайска църква се включва във филмовия наратив. Има и персонаж, чи-
ето лице не виждаме, появяващ се инициалите „И.И” – той е сервитьор 
в китайски ресторант и е анонимният, страхуващ се, криещ се глас на 
китайската общност в България. 

„Лунен сладкиш“ започва закачливо, с една интересна рецепта: 500 
гр. китайска мечта, 3 супени лъжици трудолюбие, 1 л. авантюризъм, 
200 гр. дисциплина, 1 пакетче финикийски знаци, 2 щипки упоритост, 
1 доза задружно семейство и късмет на вкус. Вероятно от това се замес-
ва „мигрантския сладкиш” на китайците, чието „вкусване” ги отвежда и 

16 Сред останалите заглавия са „Хора от страната на кедровите дървета”, 
(реж. Павлина Ангелова, Николай Тодоров), „Махди Сафар” (реж.Димитър Цветанов, 
Иван Николов, Александър Евтимов); „Без граници, без нации” (реж. Любен Бързаков), 
„Черно на бяло” (реж. Яна Тавание, Ива Петрони, Боряна Пандова). 
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адаптира към страната ни. Китайците споделят, че у нас се чувстват до-
бре, свикват, защото имат повече възможности за бизнес и не толкова 
ожесточена конкуренция, колкото в Китай. По-спокойно е. Коментират 
стереотипите и нагласите, с които се сблъскват, сравняват манталитета 
на нациите и не само. Така например се изтъква, че южняците китайци 
са по-сплотени и затворени, докато северняците са по-комуникативни и 
този контраст личи, избуява на българска почва. Трудовите навици, йе-
рархията в семейството и обществото, вътрешните организации в рам-
ките на диаспората са коментирани от всички участници във филма. 
Българският портрет, щрихиран от китайската общност обаче не е много 
лицеприятен: „Българите не работят здраво, през 10 минути излизат 
за кафе и цигара” – е констатацията на д-р Нин в „Лунен сладкиш”. Добре 
балансираните интервюта с азиатците са ритмизирани с интересни сег-
менти – българчета от детска градина рисуват и непринудено обговарят 
какво е да си китаец. Най-забавния коментар, над който обаче си струва 
да се замислим, прави едно момченце, което казва, че китайците са гости 
у нас, събират ориз, могат да бъдат археолози, водолази, но като дойдат в 
България, стават ресторантьори и сервитьори. 

Лек, без особена социална драматичност и напрегнатост е „Лунен 
сладкиш”. Почтено е оставен като наблюдение и сбор от интервюта. Не 
изявява претенция нито за естетико-кинематографичен, нито за драма-
тургичен принос (от гледна точка на задълбочаване на човешката исто-
рия, както е в „Букурещ – годината на дракона”). Но все пак важен като 
първи опит чрез инструментариума на документалната кинопублици-
стика и социология да се започне диалогът между китайската общност 
и българите. Със сигурност сред азиатските мигранти, които или скоро 
са дошли, или вече са се установили трайно тук и можем да говорим за 
второ и трето поколение, е пълно с неразказани истории, които биха про-
вокирали българските документалисти. И дано това да се случи скоро. За 
да не бъде справедливо обвинявано киното ни в а-социалност на следва-
щия „Златен ритон”. Не трябва и да се стига и до другата крайност – от 
игнориране до преекспониране, както се случи с „ромското включване” 
в кадър. 

Глобално погледнато, киното е най-силният медиум, но по отно-
шение на документалното (ни) кино, трябва да отбележим, че то страда 
от липса на широк екран за разпространение. Т.е. дори и да се направят 
нови, стойности филми за мигрантите у нас, в частност съсредоточени 
върху наратива за китайците, то те – подобно на общностите – ще останат 
затворени за интереса на малък кръг от зрители, основно професионали-
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сти от киносредите, журналистите и заклетите киномани. (Подозирам и 
че филма на Жана Попова и Елисавета Манолова е гледан от малка група 
хора, посетили фестивала в „Червената къща” през 2006). Телевизионни-
ят екран и различни платформи за видеосподеляне и стрийминг също не 
са гарант за популяризирането на диалога чрез филмовия език. Игрални-
ят киновариант е все пак гарант за повече видимост на проблематиката, 
която е социално значима. 

В този контекст документалният театър (колкото и бутиков да е той 
също) е много по-добре сякаш позициониран от документалното кино. 
И определено в своята вербатим форма, която анонсирахме в началото 
на текста, е посещаван, оригинален и интересен за по-разнородна ауди-
тория. 

Дефиниране на формата дава самата Неда Соколовска в интервю 
с театроведа Гергана Пирозова: „Вербатим жанрът е дословно предста-
вление, чийто драматургичен текст е базиран върху реални документи, 
интервюта с хора. Основно това са интервюта, но могат да бъдат с вся-
какъв тип статистики, проучвания, документи, протоколи, които са 
истински. Обаче „вербатим” може да бъде и пиеса, ако въз основа на тези 
интервюта се напише и може да се играе от различни актьори в различни 
театри. Това е вербатим пиеса, но техниката не е вербатим. Разлика-
та с документалния театър е, че няма авторски текст. При вербатима 
отсъства всякаква форма на авторство в писането на текста, всичко 
трябва да бъде монтаж, композиция” (Pirozova 2013). В този смисъл вер-
батим театъра е най-близо до антропологичното и социално-ангажира-
ното чисто документално кино, което залага на максимално постижима-
та автентичност и ненамеса (доколкото е възможно това). И е категорич-
но на дистанция с онази кинодокументалистика, която прекалено много 
прибягва до възстановки и грубо вмешателство спрямо портретуването 
на героите си-обекти, изкривявайки реалността в посока по желание на 
автора. И в документалния театър, и в документалното кино е заложена 
идеята за органичност, като претенцията за достоверност е в най-висо-
ката си степен. Малко или много обаче реалността е интерпретирана и 
в двете форми, защото е трансформирана през езика и художествените 
системи на изразяване на театъра и киното. Не на последно място е и 
авторската визия как този първичния материал да бъде селектиран, под-
реден, конструиран. 

„На ръба на журналистиката вербатим театърът са оказва онзи 
необходим жанр у нас, който да даде думата на обикновените хора, без 
авторитарната намеса на автор и режисьор. Критиките към жанра са 
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много – от това, че не е истински театър (каквото и да означава това 
днес), до това, че не е докрай честен и си позволява да манипулира пуб-
ликата чрез подбор на интервютата, без да дава реална представа за 
различните мнения. Може би и затова очакванията към него са много 
повече приличащи на изискванията към журналистиката – да се стреми 
към достоверност и актуалност. Театърът на Неда Соколовска Сту-
дио Vox Populi придоби епидемична популярност, поради различността 
си, откровеността си и най-вече поради добронамереното ровене в теж-
ки теми като положението на инвалидите у нас, майчинството, има ли 
автентичен фолклор и др.” – пише Гергана Пирозова (Ibid., 2013). 

Спектакълът „Невидими 2: 復 (Фу)” ни дава възможност да видим 
как се развива и разполага разказа за китайците в художествена среда. 
Като в случая имаме и пара-наратив, базиран на свидетелствата и споме-
ните от работния процес на режисьорката. Аналогично на „Лунен слад-
киш” и в постановката имаме селекция на интервюта с общността, които 
биват подредени и експонирани на театралната сцена. Ако в документал-
ния филм нивото на автентичност при персонажите е на ниво носители 
на културната идентичност (т.е самите китайци, такива каквито са, раз-
положени в пред– и във – кадровата действителност), то в „Невидими 2: 
復 (Фу)” китайскостта е опосредена чрез българските актьори, но китай-
ците съшествуват като глас в слушалките по време на представлението. 
Можем условно да приемем, че китайците са „на сцената”, но като свое-
образни „звукови аватари”. Актьорският Аз, неговата персоналия, инди-
видуална физическа пластика, гласови характеристики, малко или много 
влияят върху съграждането на образа. Според Неда Соколовска точно 
тук е бил най-трудният момент за артистите във вербатим постановка-
та – как да предат спецификите на този толкова различен човек, бе да го 
изиграват напълно или вкарват в измислен образ, към който все нещо 
да се добавя нещо. „Как да не се правиш на китаец, а да бъдеш китаец?” 
– пита режисьорката17. Ето защо и придържането към документалната 
естетика в пърформънса е задължително, но за да не натежи, за да се из-
бегне скуката и да остане гледаемостта са вкарани хореографски елемен-
ти и мултимедийна част18, които разчупват средата и генерират нови нива 

17 Всички цитати от Неда Соколовска, които по-натам следват в текста са части 
от проведеното от А.Мàртонова с нея интервю за изследователските цели на доклада. 
Виж извори в края на библиографията. До публикуването на този текст, разговорът не е 
излизал в друга медийна или печатна среда.

18 Тук можем да приложим и проблема за комуникацията между екрана и сце-
ната, използването на филмовата изразност като инструмент в сценичните изкуства и 
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на прочита. Особено интересна е аудиовизуалната част на финала – тя по-
казва скрито китайско училище сред складовете на Илиянци и малките 
китайски деца – своеобразни символи на надеждата за приемане и общу-
ване, които спонтанно се радват на екипа, провеждащ предварителното 
театрално-антропологично проучване за целите на проекта. 

„Най-голямото ми разочарование е, че не успяхме да включим ки-
таец, който да бъде себе си в спектакъла – казва Соколовска. Във всички 
епизоди на „Невидими” има участник от общността. Това е формулата 
на тази поредица – имаше представители от хората с увреждания, от 
бездомните, от майките… Изобщо не намерихме подходящ човек от ки-
тайците, с който да има смисъл да се проведе този разговор за участие. 
Човекът от общността е благослов. Чрез него се дава разрешението, съ-
гласието да се говори за тях. Като жрец, печат за достоверност. А ние 
нямахме този китаец. Това „китайско сърце” ни липсваше и може би това 
е причината представлението да не съществува по-дълго във времето. Но 
днес може би нещата са по-различни. Ако възстановим представлението 
може би бихме добавили един два материала, можем и да съберем още ин-
тервюта, ще го надградим и вероятно ще намерим подходящ представи-
тел на общността.” 

Публика от азиатската общност почти не идва да гледа „Фу”19, с из-
ключение на двама трима души. Основният проблем, с който се сблъска 
екип на Vox Populi е страхът, неразбирането за какво става въпрос, недо-
верието, съмнението, че представената театрална форма прикрива шпи-

условността на театъра. „Днес технологията все повече тласка двете към едно цяло, поз-
волявайки не просто съществуването им в рамките на едно място, но и сливайки опре-
делени техни компоненти, които доскоро се смятаха за неразрушими. Фундаментална 
такава компонента е рамката на екрана” (Astrukov 2018:7).

19 На въпроса какво означава „Фу” в заглавието, обозначен и на рекламните мате-
риали с йероглифа 復, режисьорката отговаря, че са ги подвели – казали са им (кой?), че 
означава „невидим”, но и знае, че това не е точно така. Даже до ден днешен няма пред-
става от смисъла на пиктограмата, което седи странно и меко казано непрофесионално, 
съжалявам, че трябва да направя този коментар. (Да изрисуваме екзотиката на йерогли-
фа, все едно е ефектна татуировка „по тялото на театъра”, без нищо друго да ни вълнува, 
всъщност е стереотипен капан, типично за масовото отношение към източноазиатските 
култури). Странно е и, че екипът на Vox populi , получил подкрепа за проекта от Посол-
ство на КНР и Институт Конфуций – София, не е потърсил допълнителна консултация. 
Важното е като говорим за китайци да има йероглиф, защото обозначава като пътен 
знак културната идентичност. Останалото е маловажно.

Но пък грешката и невежеството, които и до ден днешен си стоят в медийното 
пространство, са се оказали едно плодотворно недоразумение, погледнато от сегашна 
гледна точка. Всъщност 復 означава: връщам се, отговарям, отивам назад, повтарям, 
сложен, комплексен… Което от своя страна дава и друга рецепция към артикулирането 
на проблема за китайската общност в българската културна среда. Благодарност на д-р 
Евелина Хайн от специалност Китаистика на СУ за направената езикова справка. 
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онаж. „Мисля, че много от хората, които срещнахме на Илиянци, не бяха 
стъпвали в театър. Те и бягаха от нас, отказваха да говорят.” 

Това което Неда Соколовска иска да разбере при събирането на 
първичния материал за създаването на спектакъла „Невидими 2: 復 (Фу)” 
е как китайците контактуват с българската среда, в която ние всички за-
едно живеем и да навлезе в културната интимност на общността. Съще-
временно изследва и българската нагласа към тях и генезиса на негатив-
ни мнения (стереотипи свързани с престъпността и сивата икономика), 
защото според нея този глас също трябва да бъде чут. „Само когато бъде 
чут могат да се съпоставят нещата – доколко този глас е верен или не. 
В случая той се оказа много неверен, фалшив, и най-вече много опасен.” 
Режисьорката стига до решението да направи всъщност спектакъл не за 
китайската диаспора и тяхната култура, а за българите, които искат да 
общуват с тях, които искат да ги разберат, и държат на толерантността. 
Основният културологичен проблем, изникнал пред Студио за докумен-
тален театър е менталната нагласа и възприемането на индивидуалното 
и колективното, балансът между вътрешните и външните светове. „Раз-
брахме колко е голяма дистанцията помежду ни, и то не защото не се 
харесваме, а защото просто нямаме допирни точки. Така се оказа. По 
натам моите наблюдения бяха, че китайците наистина са изолирани – 
те сами се изолират. И то по начин, по който и аз бих го направила, ако 
живеех на място, което е много по-различно от моето родно място и сре-
щам трудности при приспособяването. А и самото място не ме приема. 
България не е толкова отворена по принцип, и то не само към китайци-
те, а изобщо.” – споделя Соколовска. 

Заключение 

Наративите за китайската общност у нас намират изключително 
спорадична интерпретация в лоното на екранните и сценичните изку-
ства. Съвременните български изкуства сякаш не желаят да видят и да 
артикулират през призмата на собствените си конвенции съществуване-
то на Другостта. Както видяхме в анализа на различни произведения 
в текста, китайците са екзотичен обект, намиращ място в епизодични 
проявления на рекламата, документалното кино и театър, като основни-
те параметри на тяхното включване в произведенията са свързани със 
стереотипността и общата нагласа за представянето им. 

Конфигурациите и обговарянето на етническата, културна и нацио-
нална Другост могат да преминат през различни измерения, някои от тях 
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свързани с наваксване, (пре)откриване, препрочит и нова гледна точка 
към съвременния социум. Епохата на глобализация е особено динамична 
през последните години и днес свободно можем да говорим за детерито-
риализация на балканската, европейската и въобще световната култура 
като цяло. Идентичността в полето на изкуствата (екранни и сценични), 
китайскостта в частност, се конструира чрез различни визуални и нара-
тивни стратегии, които адекватно трябва да отговарят на идеята за мул-
тикултурализма. 

Плахо българското кино и театър се включват в дебата за културния 
плурализъм, в сравнение с останалите източноевропейски опити, които 
са малко напред в това начинание. Радващо е, че поне има наченки на та-
къв дебат, и всъщност остава очакването той да бъде много по-активно 
развит. Проблемите и разказите за съдбите на китайските мигранти у нас 
са един твърде игнориран източник на бъдещи творчески вдъхновения. 
Инспирации, през които бихме могли по-добре да разберем и нас сами-
те. Екранните изкуства са може би по-свободната зона за контакт между 
различните области на изкуствата (все пак филмът е синкретичен), за ди-
алог между култури, творци и явления. Аудиовизията като медия като че 
ли с по-голяма лекота децентрализира културната идентичност, като я 
отварят смело навън, в сравнение със перформативните форми. Интере-
сен е този парадокс: театърът въздейства по-силно на локалната публика, 
докато киното е по-мощно в глобалното поле. В подкрепа на тази теза е и 
фактът, че представление като „Невидими 2: 復 (Фу)” е популярно, силно 
посещавано от българската аудитория, но не намира особено разбиране 
и такъв горещ прием, когато излиза извън страната. Неда Соколовска е 
имала турне с него в Любляна, Словения, но темата (по думите на режи-
сьорката) не е пулсирала по същия начин, както у нас. Може би защото 
китайците са били „българските китайци”, а не „словенските китайци”, 
и всъщност се отразяват чрез техния образ проблемите на българското 
общество, които са все пак са различни от словенските. Филмовите ар-
тефакти са много по-широко разпространени и по-фестивално видими, 
затова и изследванията върху кинематографичното обговаряне на про-
блемите с/на мигрантите в академичните публикации (книги, статии, 
студии) са по-активни и провокативни. Често твърде локални репре-
зентациите на идентичността рискуват да останат неразбрани за широк 
кръг от чужда зрителска аудитория. От друга страна разширяването на 
контекста и извеждането на регионална проблематика ситуира филма/
постановката на едно друго ниво, може би по-понятно в ареалите на бал-
канското и югоизточно европейското кино и перформативни изкуства. 
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Доста по-трудна задача се оказва търсенето и адекватното позиционира-
не на универсални послания, които умело диалогират с глобалния екран, 
сцена и публики.

Да, китайската общност у нас е също толкова затворена, почти кол-
кото и българския интерес спрямо тях. Изкуствата биха помогнали из-
ключително много в отварянето на двете страни една към друга, в съв-
местното разбиране, в откриването на сходствата чрез различието. Лю-
бопитен в този контекст е и опита на общността да направи своя пръв 
кино експеримент чрез реализацията на „Тай дзи”. (Дано да не е и по-
следен!) Което е знак за нужда и търсене на диалог, знак за стимулиране 
на изяви, чрез които се чуват гласовете на китайците у нас. До голяма 
степен съпоставката и подчертаването до хиперболизация на контрасти-
те между Аз и Другия, Чуждия са работеща формула, която ефективно и 
атрактивно се употребява в изкуствата. Реализирането на оригинални 
теми и сюжети по остта България – Азия, вкарването на нови тотално 
непознати, привлекателни персонажи и интерпретирането на други кул-
турни идентичности, са може би една успешна и пренебрегвана формула 
на успех. Шаблонът на репрезентациите може да бъде преодоляван един-
ствено чрез по-активно, целенасочено и многостранно диалогиране. 
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