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Abstract: In this article the author traces a connection between travelling and
cultural practices inspired by it – paintings and exhibitions on the one hand and
exchange of ideas and traditions on the other, all based on his own experience.
Mythology, philosophy and religion provoke special interest – the synthesis
between ideas, images, beliefs, customs and rituals, summarized in the “three
teachings” (san jiao), i.e. Confucianism, Taoism and Buddhism, transformed
in the syncretism of folklore cults and artistically rethought in the traditional
forms of art that nourish one’s creative imagination. The landmarks and places
visited combine Chinese ancient grandeur and modern power, which inspire
the author’s creativity as an artist. Every trip to China is clearly expressed in
his creative pursuits: over 60 paintings, participation in seven exhibitions in the
PRC – three of which were solo, and the book The Road. The Dragon. The Artist.
The author defends his thesis that the mission of the artist is to make the art
and the culture of one’s own nation more understandable and well-known. He is
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convinced that to be able to synthesize intercultural communication in today‘s
world, one should – step by step – interact with other cultures, in order to follow
the path of mutual understanding.
Keywords: China, travelling, artist, intercultural communication

Пътуването е като четене на книги, може да си прочел тридесет, но
да си ги прочел и вникнал в написаното, а не си събрал библиотека с хиляда тома, които безмълвно те гледат от стената. Както казва римският
теолог и философ Свети Августин Блажени: „Светът е книга и тези, които
не пътуват, четат само една страница“ (Августин 2013: 274).
Какво „отключва“ склонността у хората към пътешествията? Какво
ни свързва с тях? Защо пътуваме? Къде отиваме? Какво получаваме от
пътешествията?… Все въпроси, въпроси, въпроси, на които не е лесно да
се даде отговор. За мен пътешествията не са самоцел, а способност да си
„купиш“ това, което ти трябва, или, ако не знаеш какво ти е нужно, да го
откриеш. Купуваш си не сувенири, а опит и впечатления, защото да си
пътешественик не означава да препускаш през различните държави, а да
осмисляш културата, изкуството, езика и достиженията им. Като художник и любител на пътешествията, посетих много страни и континенти и
постепенно започнах да разбирам думите на американката Мириам Биърд (Miriam Beard): „Пътуването е повече от гледане на забележителности. То е промяна, дълбока и постоянна, в идеите за живота“ (Beard 1953:
89). Гледам на пътуванията като на съвкупност от опознаване на културата, изкуството, нравите, обичаите – на живота като цяло; на трупане на
знания за тях и на идеи, които след това мога да използвам; на трепета и
тръпката от досега с непознатото и неизвестното. Всички тези пътешествия ме карат да търся отговор на въпроса: Какво, всъщност, е изкуството?
Със сигурност изкуството е творческа художествена дейност, която
е обобщение на многостранния човешки опит, филтриран през душевността на художника и фиксиран в устойчиви образи, представляващи
духовна ценност. Сложната вътрешна структура и общественото предназначение на изкуството го отличават от мисията на науката, техниката,
езика и другите видове човешка дейност. Всяко художествено произведение има задачата да въплъти, да материализира, да обективизира идейно-емоционалното отношение на художника към действителността, за да
го „донесе“ до другите хора и по такъв начин да въздейства в една или
друга посока върху тяхната душевност. „Колкото по-разнообразно и побогато е изкуството, което ние възприемаме, толкова повече то обогатява
нашите знания за действителността, за живота в отделни географски райони и в различни етапи от развитието на човечеството“ (Джаджев 1979:
25). То визуализира явления от природата, човешки дейности, общест-
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вени отношения, духовни ценности, с които човек невинаги се среща в
практиката си. Смисълът на изкуството, подобно на науката и религията, е че то служи на стремежа на хората да разберат себе си и вселената. Тази му функция го прави особено важно и заслужаващо внимание.
Изкуството ни позволява да изразим разбиранията си, така както иначе
е невъзможно, защото символите предават образно сложни мисли по
нов начин. Творчеството е характерно и с това, че художествените образи се създават в съответствие с авторовото естетическо отношение към
действителността. Всичко изобразено в произведенията на изкуството
се представя пред публиката не само като съществуващо в собственото си пространство и време, но и като красиво или грозно, прекрасно
или безобразно, възвишено или низко, трагично или комично, т.е. целият художествен свят на произведението на изкуството представлява
естетическа картина на света. „Прекрасното в изкуството, за разлика от
прекрасното в действителността е концентрирано, обобщено, включва няколко нива” (Хегел 1967-1968: 107). Хегел е смятал, че красотата в
изкуството стои „по-високо“ от красотата в живота. Изкуството винаги
е „говорило“ на своя универсален, образен език и е способствало познанието за историята, културата, традициите и обичаите на различните
народи да достига до тях свободно и непринудено.
Именно тази, комуникативна или интегративна функция на изкуството трябва да бъде използвана, за да можем да разберем китайските
история и култура, които много се различават от историята и културата
на всяка западна национална държава, защото Китай формира своята
идентичност върху дългата си история като държава-цивилизация.

„Сблъсък на цивилизациите“, акрил върху платно, 120/60 cm, 2018 г
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Разбира се, има много други цивилизации и една от тях е
Европейската и в частност Българската, но Китай е единствената в света
държава-цивилизация. „Определящите й характеристики – казва проф.
Мартин Жак – са изключително дългата история, огромните географски
и демографски размери и многообразието. Последиците от това са
многозначителни: единството е главният приоритет, а многообразието –
условието за съществуването на Китай. … Фундаменталната причина за
нашата неспособност правилно да прогнозираме бъдещето на Китай, е,
че не успяваме да разберем неговото минало“ (Жак 2010: 93).
Ето тук е ролята на художниците и нашата задача е да направим
по-разбираеми и понятни изкуството и културата на нашите народи, защото, както пише Павел Петков „Въпреки ускоряването на глобализацията и безпрецедентните възможности за получаване на информация,
възприятието ни за– и реакцията ни при досег с непознати култури не са
се променили много. В повечето текстове е лесно да се забележи, че авторите, независимо дали са благоразположени към чуждата култура, почти
винаги стават жертва на т. нар. „културен шок“ (Петков 2011: 420-421).
Опознавайки културата на другия, опознаваме традициите и душевността на хората, а това води до толерантност и взаимно уважение. Разбиранията на китайците за митологията, философията и религията будят
у мен особен интерес – синтезът между идеи, образи, вярвания, обреди
и ритуали, изведени в „трите учения“ (сан дзяо) – конфуцианството, даоизма и будизма, преобразувани в синкретизма на фолклорните култове и артистично преосмислени в традиционните форми на изкуството
и литературата, подхранват творческото ми въображение. Увеличават
се и местата, които съм посетил по време на пътуванията ми из Китай:
столиците Пекин, Нандзин, Сиан и Луоян, през която минава Жълтата
река – Хуанхъ; мегаполисите Шанхай и Шънжън; Ханджоу и Западното
езеро (Сиху, Xi Hu); Ухан с реката Яндзъ и най-голямото градско езеро в
Китай – Източното езеро (Дунху, Dong Hu); град Ичан (Yichang) и великия язовир на Яндзъ „Трите клисури“ (Санся); градовете Сямън, Кунмин,
Тиендзин, Цинхуандао, Джандзядзие с най-дългия стъклен мост, Гуейлин
и реката Ли, специален административен район Хонконг… Забележителностите по тези градове и места съчетават древното величие и съвременната мощ на Китай, а всичко това подпомага работата ми като художник,
Диалогът между България и Китай е немислим без да го разглеждаме в контекста на формата 17+1 и Инициативата „Един пояс, един път“
– едно от ключовите направления във външната политика на китайското
правителство и с нейните външноикономически, търговски и инвестиционни аспекти е обект на много изследвания, анализи и коментари, ня-
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кои от които следват официалната линия, а други търсят алтернативни
обяснения за мотивите, стоящи зад нея. Можем ли ние, художниците да
бъдем медиатори при междукултурния обмен и да доведем познанието
за тази инициатива до повече хора? Категорично да, защото като разширява социалната практика на човека, изкуството му дава възможност
да преживее непреживяното, неизпитаното лично, да компенсира (чрез
компенсаторната си функция) недостатъка от различни преживявания
– такива като щастие, любов, страдание и т.н., които са му необходими
като важни стимули за живот и може да възникнат под влияние на нови
обстоятелства. „Посредством изкуството човек се приобщава към историческата практика на обществото, общува с природата и хората от различни страни, епохи и народи“ (Горанов 1983: 78). Тази връзка на човека
с обществената практика, осъществявана в процеса на възприемането на
художествените произведения, с разнообразните видове човешки дейности, с техните обществени отношения и т.н. способства за формирането на духовния му свят, за по-пълното опознаване на природата и обществото.
Специфичната култура на Поднебесната Империя може да бъде
разбрана по различни начини или канали, един от които са пътеписите.
„През различните исторически периоди се създават много противоречиви
образи на Китай. Китайското общество се е пресъздавало като мъдро
и като неразумно, като благородно и като подло, като стабилно и като
хаотично. Разбира се, нагласите на получателите на тези образи –
читателите на пътеписите – също варират: от топли чувства до силна
омраза, от пълно приемане до абсолютно отхвърляне. Никоя нагласа не
е напълно доминираща на Запад през определен исторически период, но
тенденциите са ясно различими и може да се твърди, че всеки период бива
доминиран от определен тип образи (Петков 2019: 146). Произведенията
на изобразителното изкуство носят посланията като своего рода образни
пътеписи, чрез символи, форми, цветове, много по разбираемо от
написаните на различни езици слова.
Това мое разбиране ме насочи към създаването на цикъл картини,
вдъхновен изцяло от впечатленията ми от Китай и съвременните тенденции за развитие на взаимоотношенията между КНР и останалия свят,
който се нарича „Пътя на коприната“. „Когато споменем „Пътя на коприната“, пред очите ни изплуват образите на кервани в пустинята, водени
от камилари, пренасящи ценни и редки стоки от Изток на Запад. Всичко
това се дължи на хилядите изображения, чрез които е представяна търговията в древността, а названието – заради една от множеството стоки,
пренасяни по пътя, и която впоследствие се е превърнала в символ на Китай“ (Мандова 2018: 33). Традиционният път на коприната първоначално
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е представлявал сухопътната, а след това и морската връзка между Китай с Европа и Африка и е започвал от древната столица Чан’ан (Сиан).
Днешната инициатива „Един пояс, един път“ от своя страна, макар да
следва в голямата си част трасетата на Пътя на коприната, има амбицията
да бъде глобална по отношение на пространствения си обхват, а моята
амбиция е се опитам да внуша идеите, заложени в грандиозния проект
чрез средствата на изкуството. За да е посланието ми към зрителя достоверно, съм се запознал с различни исторически източници – литературни и визуални, включително и древни карти на „Пътя на коприната“,
като условно са изобразени някои от възловите точки по древния път на
коприната, започвайки от началната му точка – Сиан (Xi’an) или наричан
тогава Чан‘ан (Chang’an), премине се през Дунхуан (Dunhuang), Кашгар
(Kashgar), Самарканд (Samarkand), Багдад (Baghdad), Дамаск (Damascus)
и се стигне до Константинопол (Constantinople), днешния Истанбул. Казвам условно, защото картината не е фотографско изображение на природните и архитектурни обекти, а и няма как да бъде, но това не означава,
че не съм търсил опора в конкретни исторически артефакти, чрез които
да внуша определена достоверност при изобразяването на античните и
средновековни градове.

Древна карта на „Пътя на коприната“

Цикълът включва картините: „Пътят на коприната – огледало
на цивилизациите“, „Корабът на цивилизациите“, „Морският път
на коприната“, „Сблъсък на цивилизациите“ и „Пътят на Дракона“с
размери 120/60 cm, изработени с акрилни бои върху платно, в периода
2016 – 2018 г. В тях древният път на коприната е представен чрез различни
образи и символи.
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„Пътят на коприната – огледало на цивилизациите“, акрил върху платно, 120/60 cm,
2017 г.

„Корабът на цивилизациите“, акрил върху платно, 120/60 cm, 2017 г.

„Морският път на коприната“, акрил върху платно, 120/60 cm, 2017 г.
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През XXI век понятието „Пътят на коприната“ вече има друга
семантична натовареност и се свързва с мащабния геополитически
проект на Китай, наричан още „Един пояс, един път“, „Новият Път на
коприната“, „Поясът и пътят“, „Новият икономически пояс на 21 век“.
Той се поражда от сериозните промени в международното положение и
цели укрепване на сътрудничеството между включените страни, предвид
бавните темпове на възстановяване от глобалната икономическа криза
(Мандова 2018: 43).

„Пътят на Дракона“, акрил върху платно, 120/60 cm, 2018 г.

Китай подкрепя културния обмен и работи за изграждане на
„общност на споделена съдба, в която хората от различните култури се
учат едни от други, смесват се, разбират се и оценяват качествата си.“
(Канцелария на … 2017), се казва в постановка, изтъкната през 2017 г.
от Канцеларията на Ръководната група за съдействие на изграждането
на „Един пояс, един път“, т.е търси се двустранно взаимодействие. Тук
се сещам за символиката на „Ин и Ян“ – за равновесието, за взаимното
допълване и съединение на двете части в едно цяло, за борбата между
доброто и злото. Смятам, че мога да бъда причислен, както пише
изследователят на китайската култура Павел Петков, към „[х]ората, които
изучават чужди култури,“ а и „знаят“ предварително какво ще открият,
защото предварителното им познание им казва какво би трябвало да
открият“ (Петков 2009: 185), но смея да твърдя, че творците, особено
когато са носители на подобно познание, са длъжни да го споделят и
визуализират с останалите.
В тази посока на мислене, с аналогична философска натовареност,
съм създал две картини. В картината „Процъфтяване по Пътя на
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коприната“ е въплътена идеята за символиката на „Ин и Ян“, които ce
дoпълвaт взaимнo. За разбирането, че „Ин“ винaги cъдъpжa пoтeнциaлa
нa „Ян“ и oбpaтнo, т.е. всеки от тях има в себе си част от другия и това
поддържа баланса на Вселената.

„Процъфтяване по Пътя на коприната“, акрил върху платно, ø 100 cm, 2017 г.

Както знаем, символиката на Ин и Ян и тяхното взаимодействие в
безкрая (Taй Дзи) пpoизxoждaт oт Дpeвeн Kитaй и е логично в инициативата
на китайското правителство да търсим отражението на тази философия.
Не ми беше трудно да я открия в принципите, изведени от Председателя
Си Дзинпин: „На първо място, необходимо е да поддържаме мир, да
избягваме конфронтация и да проявяваме уважение един към друг. Второ,
тази инициатива предполага всеобщ балансиран разцвет чрез съвместно
развитие и балансирано разпределение на благата. Последният принцип
е необходимостта да се отстраняват бариерите между цивилизациите, да
се предотвратяват търканията между тях и да се стимулира взаимната
обмяна на опит, което ще ги обогатява“. Така е – когато енергиите на
Изтока и Запада (Ин и Ян) са добре балансирани, навярно всички ние ще
се чувстваме комфортно.
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„Съвременният свят по Пътя на коприната“, акрил върху платно, ø 100 cm, 2017 г.

Във втората картина, наречена „Съвременният свят по Пътя на
коприната“ съм използвал вече позната идея за „Ин и Ян“, но интерпретирана по малко по-различен начин. Вместо две са изобразени три риби,
олицетворяващи по мое мнение трите фактора, т.е. трите супер сили,
които имат най-голямо влияние при реализирането на проекта „Един
пояс, един път“ – Китай, Русия и САЩ.
Художествените образи в близо 65-те картини създадени от мен
за времето, прекарано в Китай в периода от декември 2015-та до август
2019-та са в съответствие с представите ми за реалния и фантастичния
свят и представляват материално изображение на явленията в природата
и обществото, както и на фантастични, приказни събития, несъществуващи в действителността.
За разлика от научното познание, при което същността се фиксира
чрез понятия, формули и обобщението се гради от конкретното към абстрактното, при изкуството същността се постига чрез конкретизацията.
Веднъж създадени тези художествени образи влияят с присъствието си
на хората, като пораждат преживяване, родеещо се с преживяването на
художника.
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