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Abstract: This paper is the first general attempt to study the Placard Fund in
Bulgarian National Film Archive (BNF) in aspects of Asian cinema. From the collection of posters we will try to present and analyze those artifacts that promote the presence of Chinese cinema on Bulgarian screens during the Socialist era (1944–1989).
Almost all “Chinese” posters were painted by Bulgarian artists. Unfortunately the majority of the posters were not signed. The focus of research interest is provoked by the
first 9 digitized poster: Reconstruction (original title, directors, plot, etc.) of projected
films.; Endeavour for authorship identification; Visual communication, symbolism,
aesthetics.; The vision of China in the Bulgarian poster art`s milieu; Advertising and
film exchange between Bulgaria and China in the epoch.
Key words: Bulgaria, China, cinema, film posters, socialism, archive, visual
communication, cultural policy, historicity

***
„Може би ние сме несправедливи: защото художественият плакат е
винаги изкуство; а може би в нас се крие все още тъгата за една красота,
която не ще се профанира тъй безполезно между тъпите гримаси на мнозинството, плакатът разгръща диво своята широка многоцветна усмивка на уличник, едновременно пищен, натраплив, банален и майсторски пуст – в очите ни остава отпечатана завинаги неговата нищожна и
жестока следа – и ние напразно се мъчим да го забравим“ (Мутафов 1921,
133). Това пише именитият български модернист, архитект и изкуствовед
Чавдар Мутафов по повод противоречивото битие на плаката. И може би
това е един от първите ни значими текстове за това визуално изкуство,
което винаги свързваме и с артефактите на зрелището.
Наблюденията и анализите на Мутафов са точни, елегантно балансиращи между философията, естетиката и етиката. Стилът му – артисти214
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чен, провокиращ, изненадващ. Езикът – непрестанно ваещ в полифония
образи. Темите – парадоксално, но и до ден днешен актуални. Както и
всичко останало гореописано. Няколко години след есето си „Плакатът“
Мутафов ще продължи да разгръща като сложно ветрило разсъжденията
си в посока на „уличника“ – т.е. плаката, в теоретичните си разработки
„Банално изкуство“, „Шрифт“1. Вълнува се от безличието на ежедневието, стимулиращо гениалната баналност и може би посредственост, масовостта на заобикалящите образи, унифициращата „тайна на твореца“,
която безмилостно репродуцира нов тип жизненост.
Авторът има и подчертан интерес към още една рожба на модерността – кинематографa2. През 1926 г. става един от учредилите на Съюза
на приятелите на филма – организация, която има за цел да подпомага
филмовия процес в България, като представя и обсъжда филмите (разбира се не само български, но и чужди), и въобще държи тесен комуникационния канал със зрителите. Сред целите на съюза са да „сплоти
всички, които се интересуват от филма и вярват в ролята му на мощен
фактор за възпитание, образование и културна пропаганда. Да спомогне
за правилното разбиране на филма като изкуство. Да поощри чрез авторитетната си преценка представянето на избрани в художествено и
морално отношение филми“. (Янакиев 2003, 259)
Без съмнение Чавдар Мутафов изследва трансформиращата се идея
за изкуство и едва ли е предполагал колко много промени ще настъпят в
бурния ХХ в., особено за България, особено след 1944 г. Плакатът и киното в никакъв случай няма да бъдат пощадени от процесите на социалис1

2

Виж Мутафов 1926, Мутафов 1927. И още по темата за неговото отношение към това
ново визуално изкуство в контекстите на българското и европейското културологично
поле виж Антова 2013, Лебедова 2008.
Киното обича плаката точно толкова силно, колкото и плакатът – киното, защото и
двете изкуства, както подчертава Грегъри Едуардс, работят с умножения образ, ерго с
множество разпространени копия. Неслучайно наричат XIX в. – век на плаката, а XX в.
– век на киното. Сред първите киноплакати в историята на седмото изкуство е този
на Оптическия театър на Емил Рейно. Нарича се „Светлинни пантомими“ по творби
Рейно и датира от 1892 г. Дело е на печатната компания „Шекс“ ( Chaix Printing Company)
– първоначално принадлежала на Жюл Шере, който през 1881 г. я продава на Наполеон
Шекс. Именно Шере изработва пък плакатите на братя Люмиер. Много скоро, след като
киното завладява света, заработва и пълният пакет от литографски услуги в името
на кинематографа. Професионални художници осъзнато и целенасочено рисуват
плакатите за спектаклите с движещи се картини. Следи се стриктно композицията,
шрифтовете, изобразяваното, цветовете и работата на печатниците. Практикува
се прецизно разлепване на плакатите на определени, ключови за комуникация с
публиката места. Често има и каталог с налични стандартни композиции за изработка
на филмовия плакат (по Едуардс 1998, 90-92).
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тическата метаморфоза. Симбиотичната спойка между двете изкуства
дори става още по-здрава. И двата типа изкуство ще продължат да възпитават, образоват и ще се превърнат в един от най-активните инструменти на културната пропаганда, но във векторите на други идеологически
системи, държавни и политически цели. Защото и киното, и плакатът са
едни от най-силните медиуми на нови идеи. Дори може да се каже, че
плакатът превъзхожда седмото изкуство, защото тиражът му е многочислен, семиотиката на образа недвусмислено и ярко крещи своите послания. Също така – плакатът е безплатен за адресата, за този, който получава визуалното съобщение, докато за киното трябва да си купиш билет.
Плакатът не се нуждае от техническо оборудване и обслужващ кадрови
състав, обезпечаващи разчитането му, докато киното изисква (киносалон, прожекционна машина, електричество, персонал и т.н.). Афишите
гарантират пълна покриваемост на райони, където кинематографът не
може да стъпи. Доминацията и силата на визуалния образ не изисква понякога езикова грамотност – може да не можеш да пишеш и четеш, но да
разчиташ интуитивно иконичната му реч.
„Езикът на визуалните комуникации, също е мощно средство за
въздействие поради неговата универсална разбираемост и достъпност.
В палитрата от пропагандни материали е широко застъпен плакатът.
Темите на плакатите варират в широки граници. Някои рекламират
предимствата на социалистическия строй, неговите постижения, реалности и нови герои. /… Във военно време се налагат агитационните
материали, свързани с дейностите, подпомагащи фронта. Появяват се
и плакати, които подчертават личната ангажираност. Търси се своеобразно превъзпитание от „стари- те“ идеи и гледни точки, а „новото“
възпитание става една от целите на социалистическото изкуство.“
(Ташева 2010, 121-122)
По време на социализма и в различните негови етапи на еволюция
езикът на киното и на плаката, разбира се, ще се модифицират, имащи за
цел да осъществяват естетическо възпитание на трудещите се маси3 и да
налагат естетическата догма и диктат на властта. През 50-те години на
ХХ в. киноплакатът (също проява на обществена агитация) е набеден за
най-лошата възможна форма в това изкуство – търговската, защото „пакостно влияе върху естетичния вкус и идейно-политическо настроение
на зрителя“ (Казасов 1954, 60). И съответно търпи корекции, свързани
с основните параметри на образната функционалност. А именно: да из3

Както подчертава и Иван Газдов – плакатът обича масовия подготвен зрител. (Виж
Газдов 2008, 10).
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разява социалистическата взискателност, да носи обществен оптимизъм,
и особено – да е носител на недвусмислени емоции, които правят само
едно – мобилизират!4
Не съюзи, като този учреден от Мутафов, а държавата и партията
поемат централната роля за случването на процеса на прелом към социалистическа култура. Така филмопроизводството, кинефикацията5, дистрибуцията, търговията с капиталистически и социалистически страни
и активното включване на цялата периферия на обслужване, пропаганда на киното (списания, реклама, фестивали, художествени комисии и
т.н.) – всичко бива строго контролирано.
Национализацията в киното започва поетапно своя щурм с множество преобразувания и в ръководните структури. Държавната фондация
Българско дело (създадена на 31 март 1941 г.), учредена като частно-правна институция с дялове в държавата, запазва статуквото си до 3 април
1948 г. Това всъщност е датата, на която се трансформира в Държавно
предприятие (ДП) „Българска кинематография“. В последствие се ражда
и ДП „Разпространение на филми“ (1953).
През 1948 г. България вече разполага с „298 кина за нормални (35
мм) филми, 61 – за тесни (16 мм) и 48 подвижни кина6“ (Янакиев 2003,
201). Чрез промени в Закона на киното Държавата има пълния монопол
върху вноса и разпространението на филмите. Ако до този исторически
момент закупуването на чужди и продаването на собствени филми е ставало първо чрез Фондация „Българско дело“, то тази дейност след структурните промени до 1952 г. се поема от „Българска кинематография“, а
сетне „Разпространение на филми“. За последната институция работят и
плеяда от художници, знайни и незнайни. Някои големи имена в полето
на изобразителното изкуство също рисуват плакатите както за българските, така и за чуждите филми.
Тук задължително трябва да поясним няколко неща. Киноплакатът
през социализма може да е печатан, тиражиран, предназначен за разлепване – точно върху този тип се фокусираме в настоящата студия. Но може
4

5

6

„Киноплакатът, който има голяма продукция, не отговаря напълно на поставените
задачи. Често явление е ограничаването с чисто външни признаци на филма, като не
се отива по-далече от „преписване на най-ефектните или характерни кадри от него“
(Босилков 1954, 29).
Осигуряване на мрежа от оборудвани, действащи прожекционни киносалони в цялата
страна, на които е осигурен и кинопоказ чрез държавно регулиране на дистрибуцията
на филмовите копия.
Особено важен сегмент в държавната кинополитика, защото се очаква да покрие
неелектифицираните села в страната.
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и да е тип „билборд“ (ако употребим съвременната чуждица) – с огромни
размери, 6-15 метра, рисуван от художник върху платно, което се окачва над киносалона и има кратък живот – до следващата седмица, когато
програмата се сменя и премиерното заглавие в киноафиша е друго. ДП
„Разпространение на филми“ и „Кинефикация“ назначават художниците
и в двете направления. А двата вида плакат не се конкурират, а в своето
единство комуникират с аудиторията. Основното е да се спазва идейният
концепт – задължителната директива пред художниците е да: „Повишат
идеологическата си подготовка и овладеят принципите на марксистколенинската естетика. Да се доближат до действителността. Да се следва съветския опит. Да се повиши критиката и самокритиката между
самите художници.“ (Босилков 1954, 42)
След национализирането на филмопроизводството у нас през
1948 г. е създаден и Държавен музей на киното. Началото му е поставено
от пионера на българското кино Васил Гендов. Той прибира филмовите
копия от киномрежата, от национализираните киноразпространители,
издирва и съхранява плакати, фотоси и материали за историята на киното ни. С постановление 91 на МС от 31.01.1952 г. се слага началото на
националния киноархив, познат днес като самостоятелна институция (от
1963 г.) – Българска национална филмотека (БНФ).
Превърналата се вече в традиция конференция на „Институт Конфуций“ – ВТУ под наслов „Дипломатически, икономически и културни
отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа“, провокира и вдъхновява изследователските търсения. Дава чудесна
възможност да погледнем в други полета взаимовръзките между двете
страни. Като киновед, специалист по азиатско кино, неминуемо се интересувам и от развитието на културните връзки по оста Китай-България в
широката перспектива на историчност7 през дългия ХХ в.
В епохата на социализма отношенията между двете държави са интензивни и по отношение на визуалните и екранните изкуства. Работата с
българските културни и киноархивни масиви могат да допринесат много
за допълване на данните в посока на разбиране и на Китай, и на България.
В историята на китайско-българското кино8 и приятелство се преплитат
не само като производство9, но и като взаимен показ. Фондовете в БНФ и
7
8
9

Виж и студията за присъствие на китайския кинематограф в епохата на Нямото кино в
българска култура (Martonova 2011, 66 -72).
Под кино разбирам цялостния компендиум – не само собствено производство, но и
разпространение, дистрибуция, внос, екранно присъствие на чужди кинематографии.
Виж статията за първата българо-китайска копродуция в документалното кино „С песен по Китай“ (Мартонова 2016, 96-112).
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ЦДА (Централен държавен архив) предоставят информационни корпуси, които фокусират вниманието на изследователя върху артикулирането
на китайската проблематика на екрана. Не по-малко интересен момент е
изучаването на рецепцията, нагласите и етапите в изграждането на образа на Китай у нас чрез езика на киното. Тук ще добавим обаче – и чрез
езика на плакатното изкуство. Би било много любопитно да видим как
китайските изследователи виждат образа на българското кино в техните
архиви.
По време на социализма вносът и показът на чуждестранно кино е
извършван по т.нар. квоти. Първоначалното деление е на филми от социалистическите страни и на филми от капиталистическите. В социалистическите кинематографии, естествено, най-голям дял заема СССР, последван от страните на СИВ, след което братските комунистически азиатски страни. Най-накрая са филмопроизводителите от Запад с минимални
квоти. Без да сме абсолютно статистически точни в цифрите, ще дадем
едни приблизителни данни, които са плод на общо проследяване на документацията10. В полето на азиатските кинематографии въобще, показаното у нас китайското кино заема категорично най-голям дял, следван от
филмите на КНДР, Виетнам и Монголия. Минимален е показът на японско и друго източно кино. Разбира се има много пропуски и неизвестни
все още.
Така например до момента изучените документи само на Годишните отчети на ДП „Разпространение на филми“ показват и следното: за 50те години няма данни за премиерни китайски филми. (Тях ги откриваме
в другите бази). Броят на премиерите е разпределен по следния начин:
1960, 1961, 1963 са с по 6 китайски заглавия, които са имали премиерна
10

Тук имам предвид годишните отчети на ДП “Разпространение на филми“, които ни
дават информация за квотите, броя на копията, премиерната дата. Те се допълват от
годишните Каталози на художествените филми, които в хода на времето ще бъдат разделени на игрални, документални, научнопопулярни, късометражни. В тези каталози
са анотирани онези филми, които имат копия в дадения момент в ДП „Разпространение на филми“. Друга база данни – допълваща сложния пъзел, е Плакатният фонд на
БНФ. И разбира се – фондовете, свързани с държавните кино и културни структури
в ЦДА и въобще Държавна агенция архиви. Конкретно за връзката плакат – филм
се натъкнахме на следния парадокс: може да има български плакат на филма, но това
заглавие никъде да не откриваме по другите регистри. И обратното. Не на последно
място – много важна е информацията в кинопресата от епохата, защото тя рецензира
и анонсира премиерните филми. Филмите, получени по обмен или закупени от КНР,
също така са отделно от филмите, показани в кинопанорами, специализирано организирани от Посолството на КНР в НРБ. Естествено, понякога може да има и съвпадение
в заглавията.
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дата в седмичния кинопоказ. През 1964–1965 г. броят е пет. В годините
1962, 1986, 1987, 1988 – заглавията са по две. 1966 и 1985 – по едно. Няма
засега открити данни за годините на културната революция, както и за
1984 и 1989 г. Това обаче не значи, че по другите фондове няма информация за присъствието на китайското кино в България. По каталозите на
художествените филми, отпечатани от ДП „Разпространение на филми“,
проследяваме над 100 китайски филмови анотирани заглавия.
Фондът Плакати на БНФ също е много интересен масив, който не
е изучен от родното кинознание и изкуствознание, вероятно заради затруднения достъп до него. Със сигурност киноплакатите са ценни и за
онези изследователи, които анализират плакатното изкуство у нас по
време на социализма.
В картотеката, в чекмедже с етикет „Китай“ са регистрирани общо
64 заглавия, като от тях 59 са авторски плакати на български художници,
рисували афиши за китайски филми. Обозначени са и няколко чужди –
4 от СССР и 1 от Полската народна република, вероятно постъпили по
време на обмен с останалите филмотеки от соцлагера. До декември 2016 г.
по личен изследователски интерес съм дигитализирала11 само български
плакати в сравнително добро състояние. Някои от афишите имат по дублетни и повече копия. Изследователските цели и задачи, свързани с плакатния корпус от колекцията на БНФ (а и не само)12, са следните:
– Идентификация на художника, който е рисувал, защото много от
артефактите не са подписани;
– Дешифриране на самия филм – невинаги оригиналното заглавие
съвпада с разпространеното в България копие. Често се наблюдава промяна по рекламни причини13;
– Откриване на годината на производство, екип, анотация, критически отзиви в пресата;
– Възстановяване на премиерната дата в България, проследяване
на държавните кореспонденции по присъствие на филма у нас;
– Изследване на екранната съдба на филма;
11

Благодарност на д-р Райна Бенева от СУ, която подкрепи всячески това начинание.
Защото може да има плакати и в други фондове, вкл. и частни колекции. Плакатите
може и да са буквени, което предполага друг подход в анализа на художествения образ.
Такъв например е за филма „Синовете на рибарския остров“.
13 Ярък пример за това е детски филм – френско-китайската копродукция. Оригиналното
заглавие е „Сerf-volant du bout du monde“ („Хвърчило до края на света“, 1958, реж. Роже
Пиго и Уан Дзя`и). В китайската дистрибуция е просто „Хвърчилото“ (благодарност и
на китаиста Евелина Хайн от СУ за направените справки), а в България е показан като
„Писмо от края на света“.
12
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– Анализ на визуалния материал – плакатът в различните културологични полета. При възможност съпоставяне на българския и
китайския плакат за конкретно заглавие.
Темата за киноплаката отваря врати за изучаване на визуалната комуникация през различните епохи. Връзката с киното дава една по-обща
картина на дискурс с артикулирането на чуждите култури у нас. Настоящият текст е още един подстъп, генерално оглеждане „от птичи поглед“
на проблематиката за българо-китайските културни отношения през
призмата на кинематографа в епохата на социализма. И със сигурност ще
послужи за основа на по-нататъшни изследвания. Най-малкото – за някои от идентифицираните по плакатите филми вече се работи по отделен
текст, обвързан с конкретни контексти. Заслужава си!
Ние българите сме тези, които трябва да съхраняваме и разчитаме
собствените си архиви, а не да ги игнорираме или унищожаваме с пренебрежение. По-добре да следваме „Великата мисъл на Конфуций: Знаците
и символите управляват света – не думите, нито законите.“ (Атанасов
2008, 22). Изкуството на плаката и на киното са именно такива концентрати на знаци и символи. През тях можем много да научим както за нас,
така и за Китай.
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Пълен списък на плакатите за китайски филми, открити в
каталога с картони по фонда на БНФ14
Български:
1. Баскетболистка №5
2. Безименният Остров
3. Битката за Шанхай
4. Битката при Шанхай
5. Бойци на народа
6. Буря
7. Бялото Зайче
8. Велико Десетилетие на Китайския народ
9. Героите от Хуа Шам / Хуан Шан
10. Градче наречено Хибискус
11. Дневникът на медицинската сестра
12. Душата на морето
13. Дъщеря на партията
14. Дъщерята на племето Тан
15. Дъщерята на степта
16. Завет
14

В удебелен шрифт са дадени дигитализираните до 31 декември 2016 г. плакати. Където
фигура името на художника по картона е упоменато. При дублиране на информация
в картоните – най-вече по отношение на имената е даден и вторият вариант след
наклонената черта.
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17. Зоркото око
18. Изхвърлете ги от бърлогата им
19. Искри
20. Капулчунг и Хома – худ. Веселин Тенев
21. Катери в бурно море
22. Любовна песен – худ. К. Кожухаров
23. Майка
24. Молитва за щастие
25. Момичето с побелелите коси
26. Не Ер
27. Нейното сърце
28. Нов Пекин
29. Новата история на стария войник
30. Нови герои и героини
31. Обуздаването на река Хуайхе/Хуанхъ
32. Опечален град
33. Опиумна война
34. Орли надвиват бурята
35. Отрежете лапите на дракона – името на художниците е дадено с
инициалите „МК“ и „ИП“
36. Партизани в равнината
37. Петте златни цветенца
38. Писмо от края на света
39. По речните вълни
40. По южен Китай
41. Принцеса Павлин
42. Разузнаване в Кантон
43. Разузнаване в Янгце / Янгцъ
44. Сестри на леда
45. Синове на рибарския остров
46. Следи в снежната гора
47. Сражаващият се Виетнам
48. Стоманеният войник Син Цзин Шъ
49. Тайният документ на династия Мин – худ. Георги Старейшински, син на Асен Старейшински
50. Тайното писмо – худ. Ст.Борисов
51. Тайнствените списъци
52. Тайнствените спътници
53. Тигърчето – худ. К.Кожухаров
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54. Тихата гора
55. Трагедията на частният търговец
56. Цирковото ревю
57. Червени облаци
58. Червените деца
59. Червеното знаме над планината Цуйган
Чужди:
60. Брошенный – СССР, худ. С. Иващук
61. Рикша – СССР, худ. Г. Постников
62. Смерть манекенщицы – СССР, худ. В. Каракашев
63. Семья Священника – СССР, худ. Л. Фрайман
64. Magiczny warkocz / The magic braid – Полска народна република
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