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„Тук душата си почива“, казва Наталия Бояджиева…
Така, умиротворени, ние тръгваме с нея към онази далечна и
мистична земя – Китай, за да „съберем откъслечни парченца“
от голямата мозайка и да изградим фикцията си за непознатото. Фикцията на читателя на пътеписа винаги зависи от
водача – от онзи, който разказва и пречупва през собствената
си сетивност видяното. От Вергилий. Странно е, че в ерата на
глобалната информация все още имаме нужда от човешката
призма, от съвременния Вергилий. Защото все пак сме хора. Как
бихме могли да видим невидимото без човешкия разказ?
Мисля си, че само космополити (с богата обща култура,
отворена сетивност и уважение към всяка религия и култура) могат да бъдат такива водачи. Авторката на книгата,
която вече държите в ръцете си, е точно такъв човек. Наративът ѝ следва повествователната техника в съвременната проза, наречена „поток на съзнанието“: възприятията,
чувствата и асоциациите в него се преплитат като конци
с различен цвят и оформят… шевица. А в шевицата никога
няма хаотичност. И аз тръгнах, бод след бод, по нея…
Бях в Пънлай – сякаш като в мираж видях сливането на
моретата и граничната им линия, сякаш пих от тамошното
вино, защото асоциацията с виното от Бордо ме накара дори
да усетя аромата му. Вървях след прекия наследник на Конфуций – екскурзовода Кон – и го слушах в захлас. Подредих някъде на склад в мечтите си моята Градина на спокойствието и
внимателно подбрах камъните за нея. Размислих се кои от приятелствата ми в живота са големи и вечни като планината
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Тайшан. Минах по Императорския път в Забранения град, но не
като императрица, а като студент, издържал Императорския
изпит, защото винаги съм слагала знанието над красотата и
властта. Долових на какво ухае Китайската стена – „на слънце, събирано и трупано с хилядолетия, и на безбрежност“. Плаках заедно с Мън Дзиен и от общия ни плач част от стената
рухна, така успяхме да погребем останките на мъжа ѝ, загинал по време на строежа… Не позволихме да го вградят, но от
това здравината не пострада… Разказах ѝ за вградената сянка
на Славейковата Гергана и за вградените в Андричовия мост
на Дрина Стоя и Остоя… После отидох да се поклоня пред нефритения стотонен Буда, защото знам, че боговете в сърцата
ни имат синонимно име, но ги виждаме изваяни от различни човешки ръце в различните краища на света… Смях се колко много си приличаме с китайците – не само по календара, използван
от старите българи, но и по стремежа си да се „изчистим“ от
заеми в навечерието на Новата година и да пуснем Старата да
мине през отворената врата, за да си отиде завинаги… Направих лунен сладкиш и скрих послание в него. Бавно минах покрай
вкаменените от злия магьосник осем хиляди теракотени воина.
Остригах до голо косата си като будистки монах, но не успях
да се освободя от чувствата си… В края на пътешествието
си наистина носех багаж от безтегловни неща, които мога да
взема със себе си, когато си тръгна от този свят. Благодарение
на книгата. Благодарение на Наталия Бояджиева.
Вероятно и вие ще вземете своя духовен товар от написаното. И ще се съгласите с авторката, че „хубавото е там,
където ни няма“. Надявам се да се съгласите и с мен, че хубавото е в разказа на онези, които са били някъде, където нас
ни няма и няма да ни има. Добрият наратив за непознатото
крои и шие дрехи с шевици, за да ни облече. Словото облича.
Със знание и емоция. Без него ще бъдем голи и зъзнещи – такива, каквито сме дошли на тази необятна и прекрасна планета Земя. И ще гледаме тъжно много залези като Малкия
принц, преди да се решим да я опознаем.
Гл. ас. д-р Ивета К. Рашева

ПРОЛОГ
Когато пристигнах в Китай през 2009 г., носех със себе
си неиздавана у нас книга на Хенрик Сенкевич – да я превеждам, да имам занимание. Отделих ѝ внимание пет дни, след
което китайският живот така ме погълна, че не сварвах да
записвам впечатленията си. Открих за себе си, че жаждата
за пътешествия и стремежът да види какво има зад следващия хълм водят човека напред. Любопитството ни кара
да търсим нови светове, да се срещаме с интересни хора, да
изследваме непознати територии.
Пет години по-късно, тръгвайки за Филипините, дори не
си взех книга за превод – скитническата жилка в душата ми
вече се беше пробудила и укрепнала.
Непознати светове са скрити под ленивата равна повърхност. Опитвам се да погледна под нея – точно както се разкри и подводният свят пред очите ми, когато за първи път
се гмурнах с акваланг.
Към средата на живота човек иска да внесе повече романтика в дните си, да види света с нови очи, да се изживее
като изследовател, да има повече време за размисъл – нещо,
което винаги ми е липсвало.
Започнах да записвам впечатленията си и да издирвам
корените на обичаите, а след това и да изпращам своите
нравописи, както аз си ги наричам, по различни сайтове за
пътешествия. Спечелих три конкурса и бях поканена за кореспондент от интернет радио „Татковина“, радио „Отзвук“, Емигрант БГ и от други медии. Можете да видите
още мои азиатски разкази, придружени с много снимки, на
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сайта ми www.nataliaboiadzhieva.wordpress.com. Там ще намерите и още снимки по моите разкази, както и представяне
на художничката на корицата Емилия Бояджиева-Пеева с
нейни картини.
Читателят може да проследи дългия преход от първите
дни, когато ми викаха като на глуха, защото не разбирах
езика и хората мислеха, че не дочувам, до последните дни
в севернокитайския град, когато с моите приятелки за цял
живот се държахме в прегръдките си и не можехме да се
пуснем. „Пънлай те обича“ – беше ми казал Лианг, шофьорът
на такси, по-късно наш предан приятел. Навсякъде има добри
хора и аз вярвам, че са много. „Можем да се учим от всеки“ е мъдрост на Конфуций. Всеки живот е история, пълна с
уроци, узрели за бране. Като всяка душа и китайската крие
загадки. В опитите си да ги разбуля се срещнах с прекрасни
млади хора – умни и чувствителни – в необятната земя и
реших да разкажа за тях. Благодаря на тези силни и топли
сърца, които с гордост наричам мои приятели, надявам се,
завинаги.
Благодарна съм и че попаднах точно в провинцията, а не
в някой от мегаполисите на Китай. Тук, далеч от пъстрата
модерност, са се запазили старите нрави, обичаи и отношения, китайският дух. За тях разказвам.
Ще разгледаме заедно красиви и знакови исторически
места – старите столици Сиан и Нандзин, последната –
Пекин, градовете Тайан, Янтай. Ще изкачим свещената
Тайшан – така, както са го правили всички китайски императори, и Луошан, ще ловим риба на остров Чандао. Ще
ни омае вълшебството на Водните градове на река Яндзъ –
Уджън, Ситан и Ханджоу, както и родното място на Конфуций – Цюфу. Ще видим и майстори на народни занаяти в
Имението на Моу, където се пази и най-голямата мастилница в света. Ще гостуваме на четири сватби, на бебето на
Маа, ще се радваме заедно с китайците на тяхната Нова
година, на Празника „Средата на есента“ и на Празника на
фенерите. Ще гледаме Пекинска опера на сцена в парка, ще
надникнем и в моята танцова школа, където намерих при-
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ятелките си, и в Шотландския замък насред една китайска
долина…
Събирах люспици от душите на древните, но също и мъдрост от душите на живите – тя е, която сгрява сърцето и
помага на духа да порасне. Вместо да избледнее, споменът за
Китай става с всяка година все по-богат и по-ярък.
Благодаря на съпруга ми Станислав за подкрепата – с него
сме единодушни, че трите ни години в Китай бяха светъл
лъч в нашия живот. Благодарна съм на децата ми Емилия и
Симеон, както и на родителите ми – за насърчаването и за
трепета, с който очакваха появата на тази книга. Благодарности и на приятелите за помощта по възстановяването на
изгубените ми китайски снимки и за окуражителните сърдечни коментари.
Благодарност и на доктор Ивета Рашева, главен асистент в Кирило-Методиевския научен център към БАН, за
топлото представяне.
Приятно четене!
Наталия Бояджиева

1.
ВЪЛШЕБНАТА ЗЕМЯ НА ИЗТОКА
Като всяка страна, и Китай има много лица. Едва ли някой
може да претендира, че ги познава всичките. Далеч съм от амбицията да правя дисекция на китайския национален характер –
това е задача, непосилна не само за мен… Но човек, като се
заседи малко повече на едно място, събира впечатления и иска
да ги сподели. С уговорката, че това не са обобщения, а откъслечни парченца от безкрайната мозайка, наречена Китай.

I
Като начало ще ви представя града, в който живея от пет
месеца – Пънлай – Вълшебната земя на Изтока. Намира се в
североизточната част на Китай, провинция Шандун. Наречен е
от китайците Земен рай.
Почвата на полуострова е подходяща за отглеждане на грозде, затова в Пънлай се прави хубаво вино. Градът е разположен на същата географска ширина като френския град Бордо.
Канят се френски специалисти по винопроизводство да обучават местните винари. Пънлай е на първо място сред китайските
градове по годишен добив на качествено грозде – над 80 000
тона. След 50 години най-големият производител на вино в света може да стане Китай – е прогнозата на експертите.
Уникално природно явление за света е срещата на двете морета – Жълто и Бохай – точно пред града. Имах щастието да
видя през телескоп от остров Чандао как вълните се пресрещат
и от прегръдката им се очертава ясна водна граница. Фауната
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на двете морета е различна и местните хора могат да ви кажат
коя риба от кое море е.
Впечатляваща забележителност на града е Павилионът Пънлай Г – ансамбъл от възстановени храмове и дворци на площ от
32 800 квадратни метра. Комплексът се намира на брега на морето, северно от града, и е строен през 1061 г. – по време на шестте
години царуване на император Джиошоу. Причисляват го към
четирите най-прочути павилиона в Поднебесната империя.
Състои се от шест главни сгради – Двореца на краля дракон,
Двореца на Небесната кралица, Двореца Тианхоу и храмовете
Санцин, Митуо и Луидзю.
В автентичните постройки можете да видите запазени калиграфски трудове на известни писатели, стихове, изписани върху колони в залите, и каменни надписи. Днес лифт ни пренася
над морето от единия край до другия. Кръгова панорама – стереокино, състоящо се от девет екрана, високи по пет метра, показва древността.
Източно от Павилиона е Водният град Пънлай – най-старото древно пристанище на Китай. И още първи неща има – тук
първо се установява християнската мисия, тъй като Пънлай е
първият китайски порт, отворен за чужденци през 1800 г.
Наричат го и Градът на миражите – на границата на пролет
та и лятото над морето могат да се наблюдават и дори да се
заснемат миражи. Аз не съм виждала, но признавам – не съм
дежурила всеки ден на плажа.
Легендата за Осмината безсмъртни добавя още мистериозна
атмосфера към историята на града. Започнала е да се разнася
устно от древността и е записана от писатели от различни династии – Тан, Сун, Юан и Мин. Осмината безсмъртни са богове, които един ден се напили в Пънлай Павилион и са прекосили морето с различни свои хитрости и номера, но без кораби и лодки. Тяхното представление – носейки се над вълните,
като разкриват божествената си сила – е оставило сравнението: „Като Осмината безсмъртни, прекосяващи морето – всеки
показва свои специални умения, всеки се опитва да надхитри
другия“. Имат си и красив паметник на Морската алея, където
туристите много обичат да се снимат.
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Главната порта на Пънлай Г
На 16 януари от Лунния календар е рожденият ден на Тианхоу – богинята, която заповядва на морето. Хората от Пънлай
имат стар обичай – да се събират за храмовия празник на този
ден. Пристигайки пред храма, вярващите палят големи пъстри
свещи да омилостивят богинята, молят се и даряват пари за мир
и щастие. Селяните от околността организират представления
с народни танци на площада пред Павилиона – много народ се
събира за веселба на този ден.
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II
Как ни приемат местните хора? Много радушно, с усмивка.
Досега не съм срещнала китаец, който да не е чувал за България. Като им кажем откъде сме, те се усмихват широко и клатят
глави: „Да, знаем за България. Приятелска страна!“. Това отношение е много приятна изненада за нас, стопля ни и така беше
през целия ни престой от три години.
Иначе ви трябва известно време, докато свикнете да ви гледат
втренчено, минавайки покрай вас. Реагират спонтанно, непринудено, като деца на природата са. Тук ние, чужденците, се шегуваме – по какво личи, че някой живее отдавна в Китай – по това,
че вече не се взират в него, нито се вцепеняват, като го видят…
В този град сме всичко трима българи – ние със съпруга ми
и един негов колега. Най-близкото място, за което знаем, че
имаме сънародници, е на повече от двеста километра – Уейхай.
Наоколо сме сами, даже европейците се броят на пръсти…

III
Сега, три години по-късно, неволно в душата ми изпъква
видението на Теракотените войни – тези загадъчно усмихнати
вечни мъже, живи по особен начин. Старите столици Нандзин и
Сиан и новата – Пекин, както и най-прекрасните и романтични
Водни градове – по река Яндзъ – Ситан, Ханджоу и Уджън.
Янтай и Циндао – всеки със своя красота.
Някои страни действат като наркотик. Такъв е случаят и с Китай.
Много контрасти, различия и разминавания открихме в нашите култури, както и много общи неща. Най-важното – много
и сърдечни приятели спечелихме, приятели за цял живот.

IV
Днес в Китай са преосмислени до голяма степен досега съществувалите правила и догми, в това число и отношението към
жената. Но постигането на истински напредък по пътя към ра-
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венството между двата пола среща жилава съпротива в традиционното конфуцианско общество на мъжкото превъзходство.
От хилядолетия жената в Китай се е смятала за непълноценно същество. Известни са убийствата на неродени и родени
вече момиченца само заради пола им.
Основното предназначение на съпругата е било да роди
син – продължител на рода. Ако се роди дъщеря, наричали са я
„малка радост“.
И днес като мрачен отглас от миналото съществува неофициалната професия „сватовница“ – жена, която свързва две семейства в уговорен брак между техните деца.
Може би заради всичко това между жените грее едно сест
ринско чувство и много тясна привързаност, останали като наследство от миналото, когато са обитавали „вътрешната“ част
на къщата, стаите на горния етаж – далеч от хорските погледи… Тогава те са имали приятелка за цял живот – лао тун, с
която са споделяли малкото радости и многото мъка, която са
преживявали.
Ако добродетелите, подходящи за жените някога, са били:
смирение, раболепие, самоунижение, послушание и чистота, то
днес китайката е мека, отзивчива и спокойна. Но и усмихната, и
лъчезарна. Силна духом и грижовна към семейството си. Личност с богата душевност.
„Да познаваш един човек, не означава да знаеш как изглежда, а да познаваш сърцето му.“ По пътя, който извървях в Китай, едновременно се забавлявах и се учих, оценявах това,
което имам, а то е най-ценното след любовта – приятелството.
Всъщност то е код към културата на тази древна страна. Познавам моите китайски приятелки така, както при тях се разбира
истинската духовна връзка с човека – да познаваш сърцето му.

2.
НЕ УБИВАЙ КОМАР С МЕЧ
И още: „Как можем да знаем какво е смъртта, когато не знаем още какво е животът“. И „Който не напредва всеки ден, всеки ден изостава“. Това са някои от прочутите афоризми на Конфуций, записани от учениците му години след неговата смърт.
Династията Хан (206–220 г. сл.Хр.) го е издигнала до статус
на божество, а родният му град Цюфу е станал място за поклонение, което навремето е съперничело на Мека. Още приживе
е признат за „Учител на десет хиляди поколения“.
Потегляме към Цюфу, провинция Шандун, през август –
месец преди тържествата във връзка с 2560-ата годишнина
от рождението на великия мислител. Съвсем скоро тук ще се
съберат над десет хиляди души – учени, негови последователи и хора, които твърдят, че са наследници на философа (над
два милиона претенденти – най-голямото родословно дърво в
света!). Честването на годишнината съвпада с възраждането
на религиозните вярвания – будизма, даоизма и конфуцианството в Китай през последните 25 години. Конфуцианството,
произлязло от неговите учения, е повлияло на живота и мис
ленето на хората в Китай, Япония, Корея и Виетнам за цели
хилядолетия.
Цюфу е малък град, запазил старинната китайска атмосфера от хиляди години. Велорикши и големи файтони превозват
купищата туристи до основните забележителности – Комплек
са от храмове, построени в чест на Конфуций, и гробницата, в
която почиват той, неговите синове и внуци. Лекият дъждец не
разколебава тълпите от почитатели.
Наемаме си екскурзовод и се вливаме в потока.
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– Здравейте, моята фамилия е Кон и аз съм потомък на Конфуций – представи се младият мъж.
Погледнахме го учудени – дали не се шегува… Не, беше сериозен. От него научихме, че последният потомък на философа, признат за такъв от правителството, е напуснал страната
през 1948 г. и е заминал за Тайван. На неговите наследници
вече е отказано такова официално признание.
Докато минаваме през поредицата храмове, строени преди повече от 2000 години в памет на една от най-влиятелните
личности в китайската и световната история и религия, Кон ни
пренася в древността: „На 19 години Конфуций се оженил за
момиче на име Чи Чуан и се родило първото му дете – синът
им Кон Ли. Конфуций работил като пастир, чиновник и счетоводител. Когато бил на 23, майка му починала и той влязъл
в тригодишен официален траур. Издигнал се до министър на
правосъдието на 53-годишна възраст. След двегодишна служба
Конфуций напуснал поста поради несъгласие с политиката на
княза.
Предприел дълги пътувания из страната и на 68-годишна
възраст се върнал у дома. Прекарал последните години от живота си в обучение на ученици и предаване на стари мъдрости
чрез пет книги, наречени „Петте класики“.
Поразен от загубата на сина си и на любимия си ученик,
мислителят починал на 72-годишна възраст“.
Слушаме и разглеждаме всевъзможните сувенири в дворовете на храмовете, минаваме и през ателиета, където художници рисуват и продават калиграфски надписи с йероглифи и
цветя върху коприна. Цените са твърде разнообразни и явно
зависят от вдъхновението на твореца, но подлежат на обсъждане…
На едно място Кон ни показва прекрасна каменна скулптура на митичен дракон, смесица между девет вида животни, и
каменна колона с надпис зад него. По колоната личат удари с
остър предмет, нанесени от дейците на културната революция
през 60-те години. Мао е наредил да се унищожават всички
старини, свързани с „буржоазния философ“ – за щастие, не са
успели докрай…
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Павилион в храмовия комплекс
Дъждът е спрял и слънцето отново огрява екзотичните храмове
с извити покриви, на ръба на които са накацали деветте превъплъщения на дракона. За разлика от Западния дракон, Китайският не е
многоглав, а едноглав и е много почитано същество, към което се
отправят молби, както към справедлив и честен управник. Поради
това той се превръща в символ на властта и бива поставян върху
облеклото на императорското семейство и благородниците. Съставен е от части на девет животни: тяло на змия, рога на елен, очи
на заек, глава на прасе, кон или камила, уши на крава, корем на
жаба, люспи на шаран, нокти на ястреб и лапи на тигър.
Драконът в китайската митология е олицетворение на щастие
и късмет, на прогресивния дух на китаеца и на китайския етнос.
На излизане от храмовия комплекс очакваме да прескочим в
съвременния свят, но такъв няма. Улиците, къщите, рикшите –
всичко говори за древност. Цюфу е най-китайският от всички
китайски градове.

3.
ТАЙАН
Хубаво е там, където ни няма. В миналото
вече не сме и то ни изглежда прекрасно.

Нашата семейна обиколка из провинция Шандун започна от
Пънлай към Цюфу – родното място на Конфуций. Шофьорът
ни се казва Джан, а преводачката – Анита. В страна, в която
малцина говорят английски, без преводач е доста трудно. Две
години по-късно, вече приятели, бяхме поканени на сватбата на
Анита и на кръщенето на сина на Джан.
С ентусиазма на първооткриватели се настанихме в микробусчето ние със Станислав и нашите деца Емилия и Симеон.
Стани беше подготвил това пътуване като подарък изненада и
наистина ни направи щастливи.
Август е, въздухът – горещ и влажен, тежък за дишане. Потегляме от жаркия Цюфу на север и постепенно пътят започва
да се вие и да се издига в планината (80 процента от територията на страната са планини и плата).
Отвисоко просторът се усеща по друг начин – през очите
на птица. Тревистият пейзаж лети край нас като в мъгла. Вече
е по-свежо и погледът си почива в зеленината. Изведнъж се
задържа, смаян, върху големи камъни със странна форма. Спираме, слизаме и тръгваме сред необичайните отломъци, за да
разберем кой ги е създал – човекът или природата. Скоро откриваме, че те работят в съдружие. Камъните се добиват в кариера и хората им помагат да станат по-впечатляващи и привличащи вниманието според китайския вкус. Добре е, ако се
виждат жилки, пукнатини и дупки като дантела.
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Вече бяхме забелязали в парка на Пънлай и в градинките
около блоковете да се издигат особени късове скали – с блясък
или матови, в различни цветове. Сега знаем, че в китайските
градини камъкът е специално подбран и поставен на пиедестал
на точно определено място, за да може човек да му се наслаждава от много страни. Камъните, наред с водата и павилионите,
са задължителни елементи на класическата градина, наричана
„китайска градина на образованите“, създавана от богатите семейства. По-бедните хора се радват на кладенци и глинени басейни с рибки в дворовете си.
Скалите с различна големина и очертания символизират земни форми като острови, хълмове и планини, но също и човешки емоции и качества като сила и издръжливост. За китайците
градината е микрокосмосът на света. Свое собствено място,
отговарящо най-добре на същността ти, място с настроение и
хармония. Затова и всички градини имат различно оформление,
защото представят душата на стопанина. Непроменящата се
природа на камъка преминава представите за краткотрайността
на живота. Избирането на камъни за градината изисква много
грижа и чувство. Те придават на пространството усещане за
величественост. Най-предпочитани са старите късове, обрасли
с мъхове и лишеи. Изборът трябва да бъде съобразен и с тематиката и композицията на градината. Подредбата на камъните
има символно значение и наредени по определен начин, те имат
съответното въздействие върху посетителя. Градината е обичано място за размисъл, наслада, успокоение и достигане на
хармония на душата със заобикалящия я свят.
Отскоро сме в страната, всичко е ново и интересно за нас.
По-късно много пъти ставахме свидетели как огромни камиони
превозват тези удивителни и причудливи късове природа, всеки уникален, за да украсят с тях паркове и хотели. Вече знаехме
откъде идват. Напускаме светая светих, където човешкото въображение вдъхва живот на мъртвата природа, и поемаме пътя
за Тайан, градът в подножието на планината Тайшан. Благословена с красива природа, провинция Шандун ни се усмихва
приветливо, по китайски. В нея живеят повече от сто милиона
души на площ от 156 700 квадратни километра.
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Алея с отвор – луна
Спираме край пътя, за да си купим от чудесните зрели праскови (ех, не толкова ароматни като българските, но все пак разхлаждат в зноя). Прасковата и сливата са дървета на щастието
тук, в Китай. Прасковената градина край Тайан покрива 66 700
хектара площ и е най-голямата в света според Гинес. Самият
град се възприема като малък според тукашните разбирания –
пет и половина милиона души живеят в него. По-важно е, че е
една от люлките на китайската цивилизация и средищна точка
на религията в областта – будизма и даоизма. Открити са следи
от хора, живели преди 500 000 години по тези места. На запад
тече Хуанхъ (Жълтата река, дълга 5500 километра; около нейния басейн възникват първите китайски градове държави).
Настанихме се в хотела и веднага излязохме да разгледаме
Даоисткия храм. Нашите спътници не са професионални екскурзоводи и за да не останат загадките от видяното в зоната
на здрача, Анита се обади на нейна състудентка, която живее
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в Тайан. Изабела пристигна бързо – стройна, изящна и спокойна. Каза си името, докато си мажеше раменете със слънцезащитен крем. Китайците не се ръкуват при запознанство, така
че ръцете им остават свободни. А пък това августовско слънце е толкова опасно за дамите… После ни поведе към храма,
който се оказа рядка културна реликва, истинско съкровище,
просъществувало 2230 години! Това е мястото, където древните императори са идвали да се помолят и да отдадат почит на
бога на планината Тайшан. Строежът му е започнал през династиите Цин (221–206 г. пр.н.е.) и Хан (206 г. пр.н.е. – 23 г.)
Бояджиева
и е продължил презНаталия
Тан (618–907
г.) и Сун (960–1127 г.).
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По улиците на Тайан

По улиците на Тайан
повече от сто милиона души на площ от 156 700 квад
ратни километра.
Спираме край пътя, за да си купим от чудесните зре
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Бил е подновяван през Дзин (1115–1234 г.), Юен (1279–1368 г.)
и Мин (1368–1644 г.). Земетресения, войни и бедствия – нищо
не е в състояние да разруши докрай китайската старина. Хората
бдят над всеки камък, арка и стела (каменна плоча с надпис) и се
гордеят с тях мълчаливо. Странна сила обитава тези енергийни
центрове и ги пази от врагове. Това е уникалното в китайската
любов към родината, която респектира чужденците, тя се изразява в опазване на традициите през петте хиляди години история.
Влизаме през дебелата като на крепост стена и се озоваваме
в Двора на спокойствието, неособено обширен, но наситен със
символи и знаци на китайското величие през хилядолетията.
Архитектурата е в дворцов стил. Храмовият комплекс е внушителен с осемте си порти, ъглови кули и множество молитвени зали. С двуострите си стрехи с богата подпокривна украса,
залата Тианкуан е от най-висока класа и е призната за една от
трите знакови древни зали в Китай. Изабела ни водеше с ненатрапчива увереност и меко присъствие. В едно от дворчетата
приседнахме до езерце с лотоси и големи пъстри декоративни риби, покрити с ефирна мрежа, може би за да се избегне
хвърлянето на неподходяща храна. По бреговете му отново
срещнахме впечатляващите камъни, които вече познавахме от
планинската кариера, струпани привидно хаотично, но всъщност с вкус и артистизъм. Другаде се наслаждавахме на бонзаи, нацъфтели красиво. Множество саксии с различни цветя,
поддържани градини, алеи с лунни проходи по тях. Традиционни свещници на открито със снопове запалени дълги ароматни
свещи. Мир и тишина, подтикващи към размисъл.
И дърветата в двора са вековни. Те издигат към небето над
триста стели, като стелата на Ли от династията Цин е първата,
издигната в Тайан. На следващия ден се изкачихме и на планината, където видяхме и други хилядолетни скални надписи.
Даоисткият храм е включен в Списъка на световното културно наследство през 1987 г.
Когато денят отслабна, малко преди да се зароди нощта, излязохме от Даоисткия храм, напълно погълнати от китайския
дух и атмосфера. Изабела покани цялата компания на вечеря,
спонтанно и естествено. Почувствала се домакиня, искаше да
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ни представи кухнята на своя роден край, за която говореше с
възхищение и убеденост, че е превъзходна и непременно ще ни
хареса. Вече бяхме преживели първия си сблъсък с китайската
кухня, толкова популярна по света. В една крайпътна закусвалня
стояхме дълго, втренчени в кокошите глави с човки и в краката
с нокти, които се предлагаха за обяд. За първи път ни мина през
ума, че китайската храна по света е адаптирана към вкусовете на
отделните народи, иначе никой няма да си я поръчва. Автентичните ястия са само тук, в страната, за радост на самите китайци.
Натоварихме се цялата дружина в микробуса и потеглихме
по мръкналите пътища. Луната – все още неотхапана, стъпила
на пръсти върху мрака, влезе в пейзажа не като подробност, а
като магически център. Въздухът стана на люспи.
Дълго пътувахме, стори ми се, че излязохме извън града.
Най-после слизаме пред зашумен ресторант.
– Изабела, ти обичаш ли ларви? – питам плахо.
Момичето се оживява:
– Да, разбира се, като се препържат, стават толкова хрупкави! Но не знам дали имат днес, ще питаме…

Карамелизираният шаран
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Не питахме за този деликатес, от който щяхме напълно да
изгубим апетит. Най-странното ястие, което пристигна, бяха
панираните тиквени цветове, които намерихме за приемливи.
Китайската част от компанията се наслаждава истински на карамелизирания шаран, ние подходихме по-скромно към необичайно сготвената риба. Научихме, че шаранът е бил любимото
ястие на Конфуций, и си припомних неговите думи: „Всичко е
красиво, но не всеки може да го види така“…
Никой не обърна внимание как точно държим пръчиците,
няма правила; има различни начини – както ти е удобно. След
известни упражнения се свиква. Горещият и влажен мусонен
климат си показа рогата, като изсипа върху смаяните ни глави
цял порой. Стигнахме набързо до колата и се плъзнахме надолу
по калния баир…
Никога повече не видяхме Изабела, но сгряващото усещане за китайското гостоприемство и доброта се повтори много
пъти след това…
На следващия ден ни очакваше свещената планина Тайшан.

