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Abstract: With growing awareness of global environmental issues and increasing in-
terests in the study of Chinese films, this text seeks expand the field of ecology and cinema 
towards a broader coverage in its animation aesthetic, poetic represantatio, and Daoist`s 
context. The full length animation “Big Fish & Begonia” (大鱼海棠, 2016, dir. Liang Xuan 
and Zhang Chun) is one of the best new examples of contemporary Chinese eco-animation 
cinema addressed to the large area of auditorium. The goal of the film analysis is to ap-
proach the filmic representation of the relationship between humans, traditional Chinese 
culture, and our natural environment in meaningful and creative ways.
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В седмицата на китайското кино, организирана от Институт Конфу-
ций – София през пролетта на 2017 г., бе прожектиран пълнометражни-
ят анимационен филм „Голямата риба и Дивата ябълка“ на Лян Сюен и 
Джан Чън („Big Fish & Begonia“ / 大鱼海棠, 2016, 1 h 45 min, dir. Liang Xuan 
and Zhang Chun). Творбата бе представена и на престижният форум за 
анимационно кино в Анеси1, Франция в конкурсната селекция и съвсем 
заслужено получи номинация за приза „Кристал на Анеси“, както и въз-
торга на публиката! Факт, изобщо не за пренебрегване предвид огромната 
и традиционна конкуренция на мощни школи и аниме индустрии, като 
Япония и Южна Корея. Отзивите на международната филмова критиката 
и киножурналистика, на изследователите и специалисти в анимационното 
изкуство, които следиха изданието на феста и присъствието на китайската 

1 https://www.annecy.org/programme/fiche:film-20172816 
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кинематография в него, са повече от силно позитивни2. Основните акцен-
ти, коментиращи появата на „Голямата риба и Дивата ябълка“, са свърза-
ни с високите постижения на китайската анимация в последните години 
и буквално разцъфтяването на този вид кино3. Много от професионали-
стите коментират, че „Голямата риба и Дивата ябълка“ е постижение, 
надминаващо всичко, което до този момент е произвел континентален 
Китай в съвременната си кинематография, като силно впечатление прави 
мистичният, на места дори езотеричен, фантастично-приказен сюжет, бу-
дещ множество интерпретации и даже противоречиви тълкувания. 

В паралелен на човешката реалност свят живеят антропоморфни 
митологични същества с удивителни свръхспособности, които добре 
познават страстите и копнежите на хората. Но човеците не знаят и дори 
не подозират за тяхното съществуване. Мъдрите, знаещи и интуитивни 
обитатели на висшия всемир (както се казва във филма: „Ние не сме бо-
гове, ние не сме хора. Ние сме друго!“) пазят и контролират с магическите 
си способности правилното редуване на циклите на живота и природата: 
приливите и отливите, смяната на сезоните, деня и нощта, бодърстване-
то и съня, вдишването и издишването на Вселената, и всичко свързано 
с неизменния правилен ритъм на жизнения кръговрат. И нещо много 
важно – цялото това вселенско „енергийно колело“ трябва да се върти в 
хармонично съзвучие с човешката същност. Ето защо светът на хората 
бива внимателно обследван и наблюдаван, без обаче да се допуска контакт 
с него и вмешателство. Само най-опитните и възрастни представители на 
това свръхестествено общество, в чиито правомощия са и шаманските 
функции, могат да се докосват до душите на хората. И то в определени ус-
ловия – когато се реят някъде там между раждането и смъртта. За да бъде 
всичко подвластно на контрастната дуалност, съответно Повелителките 
на душите са: една за добрите, и една за лошите люде.

Когато навършат 16 години младите – нека ги наречем Духове на Все-
лената4 – трябва да се включат в ритуала на инициация, когато Великата 
шаманка отваря вододела между Небесното и Земното. Именно през този 
своеобразен брод минава и шестнадесет годишната Чун5. Тя се потапя в 

2 Сред тях са авторитетни издания като американското списание „Variety“, френ-
ските „Le Figaro“, „Telerama“, „Courte-focale“, страниците „Journal of Chinese Cinemas“ и 
пр.. Виж: Anaïs 2017; Debruge 2017; Kwedi 2017; Li, Jinying 2017;, Ruard 2017; Ruard 2017; 
Savignac 2017.

3 Да припомним видовете кино: игрално, документално, анимационно и експери-
ментално.

4 Отлична анимирана персонификации на сложното понятие шън (神), която в хода 
на филма се разгръща във всичките си измерения и тълкования, повече виж. Хинов 2017, 
67.

5 Името ѝ означава Дива ябълка, цвят на камелия.
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света на хората, трансформирана като жизнерадостен червен делфин. Ко-
гато за първи път излиза в откритото море, в прелюбопитния и изкуша-
ващ мир на човешките същества6, девойката – материализиран дух-риба – 
попада в окото на бурята, фатално се заплита в рибарските мрежи и едва 
не загубва живота си. Едно момче от света на хората я спасява с цената на 
собственият си живот. Дали Чун ще успее да върне диханието на момчето? 
И въобще дали има право на това!? През какви препятствие и изпитания 
ще премине за да съхрани крехката му човешка душа, която ще се окаже 
абсолютна Anima Altera? Дали няма да наруши циклите на природата и 
да обърне свръхестествения народ против нея самата? Кой ще се жертва 
в името на любовта и спасението на космическия порядък? В отговорите 
на тези въпроси се развива фантастичната фабула на пълнометражната 
анимация. 

Инициацията при главния персонаж – тинейджърката-дух Чун, е за-
легнал неслучайно като водеща завръзка на действието във филма. Като 
драматургичен ход е достатъчно ярко събитие, вид изпитание, през което 
трябва протагонистът да премине, за да се осъществи съзравянето му в 
психологически и личностен план. От своя страна това цели и максимал-
но припознаване на младата публика с неспокойната юношеска душа на 
свръхестествената девойка, съзнателно обагрена от сценаристите с при-
същи повече на човека чувства7 и страсти, дързост, любопитство, аван-
тюризъм, напереност, самостоятелност, решителност на прага на риска 
и безумието, усещане за „порасналост“ и вездесъщо „знание“ са света/
световете, поемането на (не)осъзната отговорност от извършените лич-
ни избори и взети съдбовни решения. Младост… „В детско-юношеското 
кино откриваме елементи на процеса на индивидуализация или следствия, 
очевидно паралелни на наблюдаването в процеса на индивидуализацията 
при човека. /…/ Филмовите произведения показват ключови моменти от 
пътя, който е извървян или предстои да се измине от човешкото съзна-
ние“. (Нейкова 2017, 186) 

Реално „Голямата риба и Дивата ябълка“ е ориентиран към смесен 
тип аудитория  – от 15 – 16-годишните към възрастните. За по-малките 
деца философските пластове и езотеричните смисли остават непонятни, 
както и донякъде за останалите (вкл. възрастните), които нямат задълбо-
чена представа от културните и литературните постижения на Китай. За 

6 „Човешкият живот винаги е бил така неизвестен.“ (Джуандзъ 2008, 61)
7 Според китайските представи са обикновено шест – любов, омраза, щастие, пе-

чал, гняв, радост. Но също така се говори и за „седемте чувства“: любов, омраза, желание, 
страх, радост, гняв, печал. Смята се, че естествено се пораждат, а не се придобиват в хода 
на учението. Всички те – но без омразата – независимо от варианта, са изпитвани от Чун. 
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да компенсира този момент и за да фокусира зрителско внимание на по-
голям сегмент от публики (локална и глобална) творбата разчита най-вече 
на атрактивната си визия.

Без съмнение „Голямата риба и Дивата ябълка“ е отличен пример 
за проява на филмов неотрадицонализъм, като следва както наративните, 
така и религиозно-философските, а и изобразителни традиции на Китай 
в лоното на анимацията. Високото ниво на синкретирана поетичност се 
проява в транспонирането на основните даоистки концепти за връзката 
между Човека, Природата и Небето. Комуникативността на филма е из-
разена чрез приказно-фантастичната визия, умелото боравене с класиче-
ските текстове и елегантен мистицизъм. Малък илюстративен пример – в 
практиките на магическия и мистичен даоизъм се засяга въпросът за кон-
такта и търсенето на душата на мъртвите, чрез ритуален фенер гунмин. 
Светът на живите и мъртвите е локализиран в Междинна Зона. Именно 
в нея душата блуждае 49 дни и това срокът, в който трябва да отрие от-
въдното. (виж Уонг 2002, 127) В анимационния филм Чун търси дълго с 
фенер душата на човешкото момче, което умира заради нейната глупава 
любопитна дързост и влюбчивост. За да влезе в Зоната, момичето-дух е по-
срещната от тайнствен лодкар – фантастично еднооко и хоботесто съще-
ство, което я откарва плавно през мъглите на небитието в обитанието на 
една от Повелителките на душите. След дълги обяснения и преговори, Чун 
отново е изправена пред изпитание – бродейки из безбройните коридори, 
осветени с високо издигнати фенери, тя трябва сама да разпознае душата 
на Кун, преобразувана в малка червена рибка и затворена в миниаквари-
ум. Задачата не е никак лека, защото всъщност всички души изглеждат 
почти идентично. Предизвикателството и залогът са още по-големи – Чун 
не само че трябва да отгледа малката риба до гигантски размери, но за да 
го върне към живот в света на хората, трябва да сподели част душата си с 
него, което от своя страна отнема и от свръхестествените ѝ сили8. Такъв 
е договорът с Повелителката. Anima Altera – Чун и Кун остават завинаги 
свързани по един особен начин.

Пределно ясно е, че китайската пълнометражна анимация осъщест-
вяват посредством кадрите съвременна визуална връзка с миналото, кое-
то принципно е специфична и отличителна черта на източноазиатските 
кинематографии. Кинообразът на Азия е изтъкан от същите тези знаци и 
символи, живеещи от древността в културата ѝ. В Изтока съществува не 
последователна, а едновременна и паралелна връзка между нещата едно 

8 Откъсването на част от душата на Чун е визуализирано по един много красив и 
символично-поетичен начин: Повелителката „отронва“ от същността ѝ (сложен компен-
диум от тяло, дух, ум, психика, съзнание, енергия ци) прозирен цвят на камелия.
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с друго. Те просто преминават от една форма в друга, което не пречи да 
бъде и филмова. Ето защо структури, естетически идеали, теми, сюжети 
от традиционната литература и изкуства намират своя адекватен превод 
на езика на киното. Филмът се явява и като най-новото продължение на 
триединството на класическото китайско понятие И-Фа-Хъ. Където И 
обозначава идеята, Фа – канона и Хъ – синтеза. И те заедно лежат в осно-
вата на всяко едно изкуство. 

Интелектуалността (в частност на Китай, и в по-глобален аспект в 
Източноазиятския ареал) винаги създава усещане за особена повтаря-
емост и „неизменно ни връщат към понятия, възникнали още от древ-
ността – тази еволюция, не толкова линеарна, колкото спираловидна, не 
е достатъчна, за да потвърди широко разпространената представа за 
една извънвремева и неизменна мъдрост. Тя задължително не освобождава 
от необходимостта да бъде поставена в диахронна перспектива /…/ Ако 
се гледа на китайската традиция в далечната ѝ перспектива, ще могат 
да се открият многообразието ѝ и жизнеспособността ѝ, да се доловят 
нейните вариации и константни величини.“ (Чън 2001, 21).

Киното преосмисля понятия, които са се развивали в хода на древна-
та традиция, и често ги поставя в едни нов контекст. Препрочита ги, визу-
ализира ги и нерядко с лекота ги обвързва с тематиката и проблематиката 
на актуалната, съвременната епоха. Филмът на Лян Сюен и Джан Чън не 
прави изключение, даже затвърждава това наблюдение. 

От естетическа, драматургична и смислова гледна точка трябва да 
подчертаем, че „Голямата риба и Дивата ябълка“ активно артикулира 
идеите на даоизма. Принципно те играят най-значителна роля в тради-
ционната естетика на живописта – естетика, която продължава да живее 
своя съвременен живот и в кадрите на киното. Спецификата на естети-
ческите категории (твърде различни от представите на европейския ло-
гос) като Прекрасно, Простота и Чистота, Хармония, бинарните Покой и 
Движение, Тъмнина и Светлина, и тяхната субкатегория Сянка намират 
своя кинематографичен израз и в лоното на съвременното анимационно 
изкуство. И може би дори по-ярко проявление (заради природата и мор-
фологията на този вид кино), в сравнение с игралното.

Интересно и може би някак простимо естествено е, че от западната 
критика „Голямата риба и Дивата ябълка“ бива съпоставяна с американ-
ската „Малката русалка“ – 1989, на Рон Клементс и Джон Мъскър, Дис-
ни студио и японският „Отнесена от духове“ – 2001, на Хаяо Миядзаки, 
студио Джибли9. Вероятно това се дължи на тематичния облик на сюжета 

9 Това е правилното японско наименование на студиото, често транслитерирано 
като Гибли / Ghibli.
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отчасти, но и също така бихме могли да открием влияния и в някои визу-
ални решения. Все пак анимацията на Лян Сюен и Джан Чън носи свои 
собствени характеристики, които не биха могли да бъдат извадени както 
от контекста на автохтонните художествени практики, така и от развитие-
то на това изкуство в Китай. И при всички случаи дава нов принос в ево-
люцията на изображението, подчинена на изграждане на нови смислови 
полета в синергията на филмовото произведение. 

Спецификата на анимационното изкуство изразява „материализа-
ция на авторското въображение, а не фиксация на действителни обекти 
в движение. Изначалната условност на анимационното кино произтича 
още от това ниво на боравене с обработен материал, от който се ражда 
една вторична художествена реалност“ (Маринчевска 2005,13). Без съм-
нение именно в тази т. нар. „вторична художествена реалност“, съотнесе-
на спрямо китайската анимация, се крият естетическата сила и въздейст-
вие на творбата. Защото виталният рисунък в „Голямата риба и Дивата 
ябълка“ е повече от забележителен. 

Картината е максимално динамизирана, за да „материализира“ чрез 
високите нива на авторска фантазия невъобразимите светове на духов-
ните същества. Откроява се финес и обла мекота на линията, като водещи 
параметри са филигранната, чиста изработка на детайлите, свръхдълбо-
чината и действеност на кадъра в различните планове. Особено впечатле-
ние правят мащабните и нюансирани игри на колорита: на места пастелен, 
нежен, лиричен, ониричен; на други  – ярък, експресивен изненадващ с 
решенията и драматизма си. И никога цветовете не са плоски и статич-
ни по натюрел. Илюзията за сила и ключ (студено или топло сияние, в 
зависимост от спектъра) на светлината в кадрите е толкова осезаема, че 
зрителят забравя, че всъщност гледа анимационно изображение. Толкова 
естествено се доближава до сложните операторски постановки на играл-
ното кино. Сетивни са и сезоните и всички природни картини, които от-
разяват климатичните феномени, явления и стихии (тайнствения покой 
на мъглата, плашещото тяло на урагана, нервното барабанене на пролив-
ния дъжд, белоснежната мекота на зимата, безкрайната синева на морето, 
пъстроцветните одежди и уханието на пролетния цъфтеж). Витална и 
категорично неравнодушна природа, безкрайна игра на светлини и сенки, 
наситеност и пищност на нюнсираните цветови композиции.

Трансформацията на различните персонажи (невероятно богатство 
на антропоморфни същества, растения, митични животни, птици) и пре-
цизната изработка на декорите, в тяхната живописна трактовка, са подчи-
нена на непрестанното усещане за живост, пластичност, полет и дихание. 
Съновидения, магии, превъплъщения…. – визуалното въздействие е сил-
но емотивно, и същевременно деликатно психологизирано. 
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Анимационното изображение в китайския филм е толкова стилно и 
хармонично издържано, че потапя зрителите наистина в друго време и 
пространство. Единствената забележка, която би могла да се отправи – но 
пък и тя е характерна за голяма част от източноазиатските анимацион-
ни школи10, особено за японското аниме: недостатъчната изразителност, 
еднаквост (в смисъл на липса на типизация, липса на индивидуална фи-
зиогномичност) и плоскост на лицата на персонажите от човешки тип. 
Което от своя страна дърпа назад степента на емоционалните реакции 
и съответно въздействие на героите. Категорично това е компенсирано, 
както и по-горе в анализа посочвам, с други художествени анимационни 
решения.

Освен с естетическите прийоми, по-горе в текста споменахме, че да-
оизмът е подхранил драматургията на „Голямата риба и Дивата ябълка“. 
Творбата на Лян Сюен и Джан Чън активно кореспондира с философски 
пластове от „Джуандзъ“ (莊子), откъдето е заимстван и образа на рибата, и 
този на фениксоподобна птица Пън (в екранната творба – дядото мъдрец 
на Чун, с когото тя има много специална духовна връзка): 

„В Северния Мрак живее риба и името ѝ е Кун11. Кун е толкова голяма, 
че не знам колко хиляди ли (мярка за тежест – бел.авт) тежи. Тя се прео-
бразява и се превръща в птица, чието име е Пън. Аз не зная колко хиляди 
ли е широк гърбът на Пън, но когато той се издига и полита, крилете му 
са като облаци, покриващи цялото небе. Когато море започне да се вълну-
ва, тази птица се отправя към Южния Мрак където е Езерото на Небе-
то12. Световната Хармония свидетелства за разнообразни чудеса и тя 

10 Тук може би само корейците правят известни изключения. Впрочем „Голяма-
та риба и Дивата ябълка“ е работен и в сътрудничество с южнокорейското Studio Mir 
Co., Ltd / 
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чудеса и тя казва „Когато Пън поеме своето пътешествие към Мрачния юг, водите 
се размътват на дълбочина три хиляди ли, пораждайки, шестмесечния зефир. 
Трептящ топъл въздух, частици прах, земни неща, разпръснати от вятъра – небето 
изглежда кристално синьо. Това ли е неговият цвят, или това е защото то е толкова 
далеч и безкрайно? Когато птицата погледне надолу, всичко, което вижда, също е 
обагрено в синьо. Ако не се събере достатъчно дълбока вода, тя не би могла да 
задържи голямата лодка. Излей чаша вода във вдлъбнатината и прашинките ще 
заплуват в нея като лодки. Но постави чашата в дупката и те ще потъне, тъй като 
водата е прекалено плитка, а лодката много голяма. Ако вятърът не се издигне 
достатъчно високо, той би имал мощта да поддържа огромните криле. Ето защо 

                                                 
10 Тук може би само корейците правят известни изключения. Впрочем „Голямата риба и Дивата 
ябълка”  е работен и в сътрудничество  с южнокорейското  Studio Mir Co., Ltd / 스튜디오 미르  
(http://www.studiomir.co.kr/)  базирано в Сеул. Към това ако прибавим авторската музика на японския 
композитор Кийоши Йошида, ще видим че китайската пълнометражна анимация е отличен пример за 
копродукция в контекстите на паназиатската общност. 
11 В българското издание е пояснено, че Кун означава рибен хайвер, с което Джуандзъ дава началото на 
своеобразен парадокс: най-малката риба, която можем да си представим е и най-голямата въображаема 
риба.(Джуандзъ 2008, 41) 
12 Пак там, в уточнение чрез бележка под линия е указано че е „вероятно препратка към сезонната 
смяна на морските приливи и течения”.  
Езерото на Небето се споменава и на още едно място в текста: „ В пустотата на голотата на Севера 
има мрачно море наречено Езеро на Небето. В него живее риба, широка няколко хиляди ли, и никой не 
може да каже колко е дълга. Името й е Кун. Там също живее птица на име Пън, с гръб като 
планината Тай, криле като облаци, покриващи небето. Тя среща вихъра, литва във въздуха и се издига 
на деветдесет хиляди ли разрязвайки мъглата и облаците, порейки синьото небе, и тогава отправя 
поглед на юг и се приготвя за пътуване към южния мрак.” (Джуандзъ 2008, 46) 
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казва „Когато Пън поеме своето пътешествие към Мрачния юг, водите 
се размътват на дълбочина три хиляди ли, пораждайки, шестмесечния 
зефир. Трептящ топъл въздух, частици прах, земни неща, разпръснати 
от вятъра – небето изглежда кристално синьо. Това ли е неговият цвят, 
или това е защото то е толкова далеч и безкрайно? Когато птицата пог-
ледне надолу, всичко, което вижда, също е обагрено в синьо. Ако не се събере 
достатъчно дълбока вода, тя не би могла да задържи голямата лодка. Из-
лей чаша вода във вдлъбнатината и прашинките ще заплуват в нея като 
лодки. Но постави чашата в дупката и те ще потъне, тъй като водата 
е прекалено плитка, а лодката много голяма. Ако вятърът не се издигне 
достатъчно високо, той би имал мощта да поддържа огромните криле. 
Ето защо когато Пън се издигне на деветдесет хиляди ли, той трябва 
да обуздае вятъра под себе си по същия начин. Само тогава той ще може 
да възседне, да разпори синьото небе и нищо няма да му попречи или да го 
спре. И тогава той ще се отправи на юг.“ (Джуандзъ 2008, 41 – 43)

Поетиката на даоистките концепти във филма елегантно доминират 
над привнесените интерпретации от други текстови корпуси, като „Ката-
лог на планините и моретата“ (山海經)13. Въпреки природонаучната си 
същност, корпусът с текстове е наситен и със сюжети и образи от мито-
логията, съдържа предания и легенди, както и описания на религиозната 
обредност, култова атрибуция, разни съвети за избавяне от болести и пр. 
Не са малко и описанията на фантастични същества, които са или зоомор-
фни, или антроморфни по същност. Така например, ако направим бърза 
съпоставка с персонажите от „Голямата риба и Дивата ябълка“, ще видим 
че в древния текст се споменават хората-риби, които живеят в Киноварна-
та14 река (Каталог 1977, 35). Разбира се, при един по-подробен анализ мо-
гат да се посочат много анологии и целенасочени заемки, като се откроят 
авторските трансформации и интерпретации в ареала на киноезика. Без 

13 Писмен паметник на историческата география на Китай с много сведения и опи-
сания от флората, фауната, ландшафта, минералогията, орнитологията, ихтиологията и 
др. Всичко, което е необикновено и диво, бива описано в „Каталог..“. 

14 Киновар – минерал с яркочервен цвят и силен блясък, живачен сулфит, циноба-
рит. От него се прави и яркочервената минерална боя цинобър. В представите на древната 
китайска алхимия киноварът се смята за основна съставка в приготвянето на еликсир на 
дълголетието. Неслучайно в пълнометражната анимация, когато висшите създания из-
лизат в света на хората по време на ритуала на инициация в тялото на делфини, то те са 
яркочервени, тъй като самите духовни властелини се отличават с дълголетие. В оригинал-
ността си филмът отива и по-далеч: душите на хората, които са при Повелителките между 
небесното и земното, също са в червен цвят. Такава е и на Кун – човешкото момче рибар, 
което загубва живота си, спасявайки Чун. Заложена е идеята, че човешката душа, обречена 
на множество прераждания също може да бъде дълголетна, ако се полагат грижи за нея.
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съмнение „Каталог на планините и моретата“ е изключително вдъхно-
вяващ ресурс за въображението на художниците-аниматори. Има и заем-
ки от историите, разказани от Ган Бао в „Издирени и записани чудновати 
истории“ (搜神記)15.

Идеята за съзнателна реконструкция на познатото се оказва много 
удобна за киното на Източна Азия от естетическа, етическа и комерсиал-
на гледна точка. От една страна, видимото на екрана е близко и познато 
на зрителите от региона, лесно за моделиране от режисьорите. И от друга 
страна – примамливо екзотично, неуловимо и красиво за западната ауди-
тория. През последните десетилетия и с навлизането на новите техноло-
гии във филмовата индустрия категорично може да се каже, че китайската 
анимация бележи изключителен възход. Днес Китай е една от най-голе-
мите публики в света за анимационно кино, във всичките му форми и 
формати. С бързите темпове на развитие на креативните индустрии през 
ХХІ в. Китай полага изключителни усилия да се наложи като един от ази-
атските лидери в полето на т. нар. cartoon industry, като същевременно зат-
върждава собствен модел и в пълнометражната анимация. 

„Холивудските модели в пълнометражната анимация се подчиняват 
на пазарния принцип и развиват едновременно вариативност и устойчи-
вост в стремежа си за успех. /.../ Европейската практика в пълнометраж-
ното анимационно кино е доста по-различна. Най-общо в нея се виждат 
две противоположни тенденции. Едната е стремежът скъпоструващото 
усилие да има своята възвращаемост – в този случай европейските ав-
тори трябва да прибягват до холивудските модели./…/ Втората линия, 
по която се развива европейската анимация, е авторското кино. В този 
случай стремежът на творците е да създава лично произведение, което 
да въздейства с индивидуалния си стил и почерк на автора, да въздейства 
без комерсиален компромис, да открива съкровени тематични терито-
рии.“ (Маринчевска 2017, 24).

Кой е китайският модел? Едновременно различен от американския и 
европейския, а от друга страна – черпещ най-добрите практики от тях16. 
Насърчаването на оригиналността, инкорпорирането на културното 
нас ледство, воденето на активен диалог с публиките, пазарите (локални 

15 Смята се, че е най-пълният универсален сборник с кратки фантастични разкази 
и вълнуващи истории за духове, удивителни произшествия, демони, призраци, магии, 
предсказания и всякакви свръхестествени същества (в това число и хора надарени с та-
кива способности), неща и явления.

16 В този дискурс на опита, разбира се, не трябва да забравяме както Япония, така 
и мощния възход на Южна Корея. Те са едновременно и конкуренти, и партньори, и 
обещаващ пазар за Китай в анимационното кино. Дори много често пълнометражните 
китайски анимационни филми имат свой първи показ именно в Япония.
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и глобални) и със света (в това число копродукционни партньорства17), 
следването на най-новите технически постижения в киното и изискването 
за високо качество на творбите – това са сред основните поанти, заложени 
в модела.

В практическите периметри на китайската културна политика дина-
мично се развиват и форумите на креативните индустрии. International 
Cartoon and Animation Festival е замислен не само като фестивално събитие 
с международен конкурс, а като среща на високо ниво на професионали-
сти във все по-разширяващото се поле анимационното изкуство. В него-
вите рамки се включват и новите популярни формати – флаш анимация, 
комиксите и webtoon, и електронните игри (gaming) и пр.18 Дори на ХІІІ 
издание на феста през 2017 г. се организира първото Китайско Косплей 
Супер шоу, което е със състезателен характер и допълнително популяри-
зира националната филмова и комикс идентичност сред младата аудито-
рия. Апогей на феста е връчването на приза „Златен Крал на маймуните“ 
(The Golden Monkey King Award)19, наречен по амплоато на персонажа Сун 
Укун от „Пътешествие на запад“. „Само изключителни творби могат да 
получат наградата!“20 казват организаторите на фестивала.

„Голямата риба и Дивата ябълка“ е пример за успешен резултат от 
прилагането на китайския модел. По замисъл е разположен в пазарната 
ниша на мейнстрийма, но приютява в характеристиките си и много еле-
менти от арт киното, чрез които се котира добре и на международния фе-
стивален екран. Форумът в Анеси е достатъчна атестация за това. Всъщ-
ност пълнометражната анимация започва като кратък флаш анимационен 
проект през 2004 г. След като бива добре приет от публиката в интернет 
пространството, Лян Сюен и Джан Чън решават да доразвият идеята си 
в пълнометражен филм. Окончателно сценарната версия е финализира-
на през 2009 г. Четири години по-късно авторите изготвят седемминутен 
клип, представящ част от произведението. Пускат го с апел за световно 
разпространение към потребителите на социалната мрежа Weibo (по това 

17 Чудесен пример за тристранно сътрудничество в арт анимацията е „Риби, плу-
вци, кораби“, 2017, Китай-Русия-България, реж. Дмитрий Геллер, Андрей Кулев / „Рыбы, 
пловцы, кораблы“ („Fishes, swimmers, boats“ by Dmitry Geller and Andrey Koulev); http://
www.geller.ru/dima/rus/Films.shtm .

18 Впечатляващи цифри само за конкретен пример: на една от бизнес-креативните 
конференции в рамките на фестивала присъстват 2500 организации от 14 страни. При-
близително са показани 300 партньорски проекта, 320 филма, над 150 креативни идеи от 
повече от 100 чуждестранни проекта са дискутирани на различни сесии. 

19 Съвременен наследник на наградата Beautiful Monkey Award, учредена през 1988 г.
20 Повече за международния фестивала виж на http://gma.cicaf.com/english.php.
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време регистрира между 200 и 300 милиона активни потребители на ме-
сец!) и молба за финансиране по метода на краудфъндинг платформите. 
Откъсът е толкова харесван в мрежата, че бъдещата твобра получава оп-
ределението „най-очакваният анимационен филм на Китай“.

Към т. нар. китайски модел, изразяващ по един сравнително четивен 
начин националната идентичност и стилистична особеност на кинема-
тографията пред масовата (в това число и чужда) аудитория, бих иска-
ла да добавя и още нещо много съществено. Това е достъпната роля на 
анимацията въобще като активно комуникираща медия в обществените 
пространства на Китай. Благодарение на културно-образователен семи-
нар, проведен в Пекин, в периода 25 август – 10 септември 2017 г., и ор-
ганизиран от Института „Конфуций“ във ВТУ, имах възможност да видя 
колко разнообразно е представена китайската цивилизация именно чрез 
визуалната мощ на анимационното изкуство. 

Най-големият LED екран в древната столица е не просто туристиче-
ска атракция. Неговите внушителни параметри (250 метра дължина и 30 
метра ширина) позволяват прожектирането на зашеметяващи движещи 
се картини, великолепно разработени сюжети от културата, историята, 
митологията, етнографията. Аудиовизуалното пиршество не подлежи на 
описание – то трябва да се преживее. Още повече, че екранът не е поставен 
като в кино, срещу човешкия ръст и директния поглед на зрителя, а виси 
перпендикулярно над земята, като мегатаван над посетителите. Когато 
над главата ти „прелита“ огромен дракон, калиграфски изписан в есте-
тиката на традиционната акварелната анимация, усещането е все едно, че 
си попаднал вътре във вторичната художествена реалност на екранното 
битие. 

Други много интересни кратки анимационни филми, отново решени 
в класически стил, могат да се видят на екраните, изложени в експози-
ционните зали в Централата на Института „Конфуций“ (Hanban). Творби-
те сполучливо онагледяват разнообразни аспекти от културното китайско 
наследство. Те са част от цялостната концепция за артикулиране на иден-
тичността чрез 3D мултимедии, мапинг/mapping и лайтуъркс/lightworks 
(светлинни мултимерни визуални ефекти в интериорни и екстериорни 
пространства, пърформънси и пр.). Със сигурност примерите са много и 
темата за мястото на анимацията като мултимедиен продукт в обществе-
ните пространства на Китай е актуален обект на друга студия. 

Корените на идеята за китайски модел във визуалната култура на 
страната всъщност откриваме в историческата перспектива на развитие 
на анимационното изкуство. В Китай то има дълъг, интереснен, дори 
на места драматичнен път на развитие. През 1919  г. братята Уан (Wan 
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brothers) от Нандзин – Уан Лаймин, Уан Гучан, Уан Чаочън, Уан Дихуан, 
правят първите опити за анимиране в рекламата, впечатлени от първите 
анимационни филми внесени от западни дистрибутори в Шанхай. Неслу-
чайно и първоначалната дума за анимация в Китай е katonghua, производ-
на от англ. cartoon. През 30-те и 40-те години на ХХ в. се оформят и нови 
теоретични идеи: филмът (без значение дали е рисунка, или използва дру-
га анимационна технология) трябва да не е само забавление, а да намери 
националния си стил (различен от този на японците и американците). Да 
е носител на китайскост (chineseness). Да се развива в няколко направле-
ния, доста интересни и актуални и от перспективата на нашата съвремен-
ност – научна, документална, историческа, образователна и литературна 
анимация, черпеща виталност от вековния художествен опит. Знамена-
телна е и годината 1941  г. когато се появява и първият пълнометражен 
анимационен филм – „Принцеса Желязно Ветрило“ на братя Уан („Princess 
Iron Fan“ / 铁扇公主, 73 min.), свободна адаптация по прочут епизод от 
средновековния роман „Пътешествие на Запад“. Всъщност братя Уан 
започват да работят по филма в края на 30-те години на ХХ, след като 
гледат „Снежанка и седемте джуджета“ на Уолт Дисни. Вдъхновени са да 
създадат достойна високохудожествена национална творба, която да не 
отстъпва по качество на Дисни. 

След 1950 г. със създаването на Шанхайското анимационно студио, 
ръководено от Тъ Уей (Te Wei), се оформя и т. нар. китайска класическа 
анимационна школа, която представя и развива националните характе-
ристики, идеите и концептите на автохтонната идентичност и специфич-
но естетическо светоусещане.21 

В трудните години на Културната революция стилът в кинематогра-
фия тотално се променя, като анимацията също бива подвластна на иде-
ологическия патос. Като забележителен пример може да се посочи забра-
ната да се изобразяват животни и всякакви зооморфни персонажи, които 
говорят, пеят и танцуват на екрана. Също така под ударите на властта 
попадат и всички сюжети, свързани с фантастичното и митологичното, а 
тотално вето е наложено върху старите класически анимационни творби. 
Самият Тъ Уей е заточен и бива освободен едва след края на Културната 
революция. През 1980 година се завръща и възобновява нормалната рабо-
та на Шанхайското анимационно студио. 

Реформите на Дън Сяопин и последващите промени в политическия, 
икономически и културен облик на Китай дават ход на появата на неот-
радиционализма в цялостния процес на еволюция в кинематографията. 

21 Повече по темата виж Мартонова 2017, 153 – 165.
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Бележи се и преминаването на нов тип кинопроизводство  – от строго 
социалистически тип към пазарно и фестивално ориентиран, но със запа-
зена доминация на държавното финансиране и контрол.

Ако се върнем към концептите за китайскост (chineseness), артикули-
рани през 30-те и 40-те години на ХХ в. в полето на теоретичното осмис-
ляне на анимационното изкуство, ще видим че в хода на историческото 
развитие на кинознание са наложени два термина: 1) мейшу пиен /meishu 
pian /美术片и 2) миндзу пиен / minzu pian /民族片. С първия термин се 
обозначават филми, в случая конкретен тип анимация, в чиято основа са 
залегнали фолклорни и литературни наративи, стилове от традиционните 
изобразителни изкуства. И най-вече техники. Например такава е изрез-
ковата техника, вдъхновена от дзиенджъ; обемна – с кукли и персонажи, 
типични за китайския театър и пр. Терминът миндзу пиен пък подчертава 
етническата характеристика на филма. Някои изследователи (Wu 2009, 
31 – 54; Zhang 1997, 73 – 90) реагират негативно към тези понятия, защото 
според тях те реферират към културните политики на Мао Дзъдун. Ос-
новната критика е, че в миндзу пиен фокусът е върху етноса хан, като се 
пренебрегват останалите над 50 етнически групи. 

Въпреки различните мнения, показателно е, че в приветствено-
то си слово към престижния и вече наложил се в световното кинополе 
„China Cartoon Industry Forum“22 – председателят на организационния ко-
мите г-н Туо подчертава важността на конструирането на китайскостта, 
съхраняването на мейшу пиен чрез филма и същевременно търсене на но-
вите визии и посоки23 на налагане на китайската анимационна школа. „Ние 
трябва да продължим да работим с напредналите нови кинотехнологии и 
в пазарните възможности. Трябва да развиваме диалога между национал-
ното и света, да инкорпорираме традиционното културно съдържание 
като основна част от индустриите (има се предвид креативните – бел.

22 Изключителна международна „среща на върха“ в креативните индустрии на 
Китай. Неговата цел е да промотира развитието на анимацията, да стимулира между-
народните партньорства, да създава благоприятна бизнес среда сред продуцентите и 
да съдейства за икономическия растеж на кинемотаграфията. В рамката на форума са 
заложени редица инициативи – копродукционни сесии, инвестиционни и мениджърски 
програми, кръгла маса за партньорство между Китай – Япония – Корея, анимационно 
експо и пазар, разнообразни научни конференции и много други. Официални лица от 
Министерството на културата на Китай, от Държавната администрация по Радио и 
телевизия, водещи експерти в анимацията, емблематични автори и млади (плюс дебю-
тиращи) аниматори, киноведи с профил анимация от цял свят, софтуер разработчици 
в полето на аудиовизуалните медии и дигитални специалисти, преподаватели, дистрибу-
тори – присъстват традиционно на China Cartoon Industry Forum.

23 Т. нар. пост-мейшу реориентация (the Post-Meishu Reorientation). 

История, култура, философия... ◆ History, culture, philosophy... ◆ 历史、文化、哲学及文学



228 Сборник с доклади от международна научна конференция

авт) на Китай. Развитието на анимацията е отговорно занимание.“ (Tuo 
2006). 

Цялото кино е отговорно занимание, особено когато става въпрос за 
национална културна политика и ангажиране на социалното съзнание в 
актуалните проблеми на глобализацията и човечеството въобще. Един от 
тях безспорно е свързан с екологията и съответно нарушаването/възста-
новяването на околната среда. Китайската кинематография след 1980  г. 
„по един „зрял начин“ селектира и хомогенизира в екранния текст елемен-
ти от култура, история, изкуство, за да интерпретира от новаторска 
гледна точка връзката човек-природа“ (Ценова-Нушева 2013, 304). Един 
от основните смислови акценти в пълнометражната анимация „Голямата 
риба и Дивата ябълка“ е именно свързан и с тази проблематика. Можем 
ли да възвърнем хармонията между човека и заобикалящите го светове 
(земни и неземни)? 

В китайските представи и религиозни философски учения, обвърз-
ващи етичното с естетичното, човекът и светът са неразделимо понятие, 
като едното определя другото. Взаимосвързани, взаимно обусловени, под-
чиняващи се на единните закони на еволюцията, една единна система.24 
Според будизма и даоизма хармонията не е крайна точка на света, а е път, 
отвеждащ към тази точка. Крайната цел е достигане на пълен покой – той 
е центърът на кръга, където противоположностите се претопяват. Покоят 
е най-висшето състояние. „Древната китайска космология и етика об-
ширно е центрирана около понятията за „единство между Небето и чове-
чеството“ и „духовно, спиритуално общуване между Небето и човечест-
вото“ (Lu, Mi 2010: 5). Всичко това изключително добре е визуализирано 
и във филма на Лян Сюен и Джан Чън, както видяхме и в естетическия 
анализ по-горе в текста.

През 2004 година в полето на кинознанието се роди нов термин: еко-
кино (eco-cinema)25. Под неговата „широкопола шапка“ могат да се откри-
ят филми от различни видове и жанрове, които артикулират темата за 
опазването на околната среда. По-директно или по-дискретно отправят 
естетически и философски послания за съществената роля на човека в 
съхраняването на природните ресурси, които така или иначе не са вечна 
даденост. Чрез най-силния медиум – филма – авторите се стремят да зао-
стрят вниманието, да информират, да образоват и да ангажират зрителите 
в решаването на въпроси от екологично значение. Инструментариумът 
на екокиното е особено богат и дори може да подтикне към политически 

24 Повече по темата виж Григорьева 1983:6 – 16.
25 Въведен в научно обръщение от Скот МакДоналд чрез статията му „Towards an 

ecocinema“.
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действия. Китайската кинематография е един от водещите лидери и в това 
„природо съобразно“ направление в седмото изкуство26. Унищожаването 
на околната среда, бързите темпове на урбанизация, резките социо-кул-
турни трансформации, комерсиализирането на обществото, изместване-
то на ценностите, загиването на екосистемите, екологичните катастрофи, 
застрашаването на човешкия живот и съдба заради задъханата и на места 
дори безразсъдна глобализация и модернизация, са водещи и важни теми 
в китайското кино, литература и изкуства от 90-те години на ХХ в. до ден 
днешен. Първоначално китайското екокино е някак носталгично настро-
ено, поглеждащо с въжделение към изгубена красота на някогашен Китай. 
За западния зрител тези природни картини в кадрите може би звучат като 
визуална екзотичност, но с международните успехи на кинематографията, 
мощното навлизане на Шестото кинопоколение и изострянето на социал-
ната ангажираност в сценариите се формира нов, транснационален диа-
лог през екрана. „Екологичните дискурси могат да бъдат толкова разно-
образни, колкото са и техните аудитории, особено когато става въпрос 
за многоаспектно пренасяне на потенциалните екологични ценности“ 
(Kääpä, Gustafsson, 2010:88). Проблемите с околната среда засягат всеки 
един жител на планетата, независимо от културната му принадлежност, 
раса, конфесия и географска локализация. 

Изначалната мисия на изкуството, ерго киното, е да променя към 
по-добро. „Голямата риба и Дивата ябълка“ като пример за екоарт в 
пълнометражната анимация подтиква да се замислим не само върху 
традиционните китайски ценности и представи, а да ги съотнесем към 
общочовешките такива. Екологичното изкуство се основава и върху кон-
цепта за конективната естетика (connective aesthetic), противопоставящ се 
на асоциалната роля на художника-артист. Авторът трябва да усилва не-
престанно връзката с обществото. Убедена съм, че Лян Сюен и Джан Чън 
успешно са се справили с тази задача, по един елегантен и красив начин, 
наблягайки на естетическия потенциал на визията и интерпретирайки 
класическите текстове на Китай. Разбира се, представянето на духовната 
традиция от екрана може да се направи и без абсолютното копиране на 
традиционните похвати. Носителят на традиционното не е задължител-
но да е толкова директно „овеществен“. Той може да намери своя израз в 
определени детайли, които обрамчват цялото на филма, в спецификата 
на изображението, в мотиви на сюжета и т. н. Важното е да съумява да 
достига универсалност в посланието.

26 Повече по темата виж библиографията с трудовете на Ценова-Нушева 2013; 
Cubitt, Monani, Rust, 2013; Harper, Rayner, 2010; Hogue 2010; Kääpä 2010; Kääpä, Gustafsson 
2010; Lu, Mi 2010.
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