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Abstract: This paper presents the China Topic in the personal archive of the 
Bulgarian artist Vasil Zahariev, including his memories of a 45-day journey to China 
in 1955. The documents in the archive are regarded as part of the history of Bulgari-
an-Chinese cultural and educational exchange. On the other side the personal mem-
ories of an Bulgarian artist in China are also seen as an important contribution to 
our historical understanding of the 1950s. The fact that the personal archive of Prof. 
Zahariev is preserved in the Central State Archive of the Republic of Bulgaria means 
that his recollections form part of the intellectual history of the Republic, as well as the 
history of art in Bulgaria. 
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Представянето на спомените от Китай, съхранени в личния архив 
на един значим за историята на българското изкуство и култура худож-
ник, може да се разгледа като пример за културна комуникация между 
две изначално далечни помежду си култури, каквито са българската и 
китайската. 

Когато се говори за история, оправдан е филологическият поглед 
към самата дума „история“, чийто смисъл е претърпял развитие през ве-
ковете. Древногръцката дума ιστορία, възприета в много от европейските 
езици, означава „изследване, проучване“ или „знание, придобито посред-
ством изследване, проучване“. В тази връзка историята може да бъде раз-
бирана най-общо като изследване, проучване и оценяване на миналото. 
Тук е уместно да се посочи и немската дума за история „Geschichte“, която 
е производна на глагола geschehen със значение „случва се“. Това добавя 
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към настоящите филологическо-философски размисли и аспекта на слу-
чилото се. Така да се каже, историята е наличният резултат от процеса 
на случване, наследството от случвалото се в отминалите години. Свое-
образната игра на думи позволява в думата “Geschichte” да се забележи и 
значението „пласт, слой“ (Schicht), което се свързва с представата за нап-
ластяването на безброй събития в големия конструкт на историческия 
разказ. 

В този контекст спомените за едно 45-дневно пътуване в Китай през 
1955 г. на основоположника на българската графическа школа Васил За-
хариев могат да бъдат разглеждани като част от историята на българо-
китайския културен и образователен обмен, а също така и като ценен 
принос към историческото тълкуване на 50-те години на XX век. Пока-
зателен е самият факт, че личният архив на професор Васил Захариев се 
съхранява в Централния държавен архив на Република България и така 
заслужено може да бъде оценен като част от интелектуалната история и 
историята на изкуството на България. 

Кой е професор Васил Захариев и какво е 
неговото място в културата на България? Био-
графията му накратко е следната:

Васил Захариев Стоянов (1895 – 1971) е 
български график и изкуствовед, считан за ос-
новоположник на българската графика. През 
1911 г. постъпва в Националната художествена 
академия, където през 1919 г., след дълго пре-
късване (1912 – 1913 и 1915 – 1918) по време, 
на което взима участие във войните, завърш-
ва в специалностите Декоративно изкуство и 
Графика. В периода 1922 – 1924 Васил Захариев 
специализира в Държавната академия за гра-
фично изкуство и книговезане в Лайпциг1 при 
проф. Алоиз Колб и проф. Ханс Мюлер. От 
1924, след завръщането си в България, е препо-
давател по графика и декоративно изкуство в Художествената академия, 
от 1929 – извънреден професор, а от 1934 до 1945 – редовен професор. Ва-
сил Захариев е ректор на Академията между 1939 и 1943 г. От редиците на 
неговите студенти излизат много изтъкнати български художници. През 
1928 г. Захариев инициира обявяването в Държавен вестник на списък на 

1  _ Staatliche Akademie für graphische Künste und Buchgewerbe.
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архитектурни и художествени паметници от национално значение, които 
да станат обект на закрила от Закона за опазване на народните старини. 
В периода 1959 – 1961 г. работи към БАН в Института за изобразител-
ни изкуства, където е ръководител на секция за приложни изкуства. Той 
участва активно в художествения живот на страната – членува в Друже-
ство „Съвременно изкуство“, Дружество „Родно изкуство“ (на което е и 
председател), Дружество на независимите художници.

През 1920 г. Васил Захариев осъществява в София своята първа из-
ложба, където показва различни живописни и графични творби. През го-
дините Захариев създава множество литографии и черно-бели и цветни 
гравюри на дърво и линолеум, с които се утвърждава като един от най-
добрите български графици.

Захариев работи основно в областта на приложната графика – ек-
слибриса, оформяне и подвързия на книги, художествени адреси, пощен-
ски марки, банкноти и други, вмъквайки народни декоративни елементи. 
Той е първият български художник, чиито творби са показани на меж-
дународна изложба на библиотечния знак (през 1929 в Загреб). Негови 
произведения са притежание на български и чуждестранни галерии, като 
например Галерията на модерното изкуство във Венеция.

Особено голямо е участието на Васил Захариев в много между-
народни общи и графични изложби в чужбина: Загреб (1927), Венеция 
(1928, 1942), Варшава (1929, 1936), Лос Анжелос (1934), Чикаго (1937), Па-
риж (19З7), Ню Йорк (1938), Атина (1940), Берлин (1941-1942), Будапеща 
(1934), Прага (1947), Лугано (1954), Любляна ([955), Лондон (1955, 1965), 
Москва (1958), Сан Паоло (1963) и други. 

Едновременно с творческата и педагогическата си дейност худож-
никът се занимава и с научноизследователска работа. В проучванията си 
проявява особен интерес към българското възрожденско изкуство, към 
приложните изкуства и по-специално към илюстрацията и украсата на 
книгата.

Васил Захариев е носител на редица награди – за графични изкуства 
от Министерство на народната просвета (1936 г.), Сребърен медал за из-
куство на Международното изложение в Париж (1937 г.), награда „Кирил 
и Методий“ за изкуство от БАН (1941 г.), орден „Кирил и Методий“ – I ст. 
(1965 и 1970), орден „Червено знаме на труда“ (1970 г.) и др.

Представянето на „китайската история“ на проф. Захариев е опит да 
се хвърли светлина както върху българо-китайските културни отноше-
ния през 50-те години на XX век, така и косвено върху цялостния дух на 
онази позабравена епоха. И в двете страни 50-те години са форматиращ 
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период по отношение на институциалната уредба, социалната организа-
ция и позиционирането на културата в условията на новата държава, тъй 
като и КНР и НРБ по това време са едва в началото на пътя към социа-
листическия идеал. Масово населението и в двете страни е изпълнено с 
оптимизъм, с вяра в собствените сили за постигане на високите цели на 
социализма. 

С този дух е заредена и онази част от архива на проф. Захариев, 
която е посветена на темата за Китай. Общият брой на документите, тек-
стовете и снимките, имащи отношение към Китай, надхвърля 2500 стра-
ници, които покриват периода от август 1955 г. до смъртта на Васил Заха-
риев през ноември 1971 г. 

„Китайският архив“ на Васил Захариев включва личните дневници 
от пътуването му в Китай, снимков материал от престоя му там, статии от 
вестници и списания, посветени на китайската култура и изкуство, лич-
ната кореспонденция на художника с видни представители на културни-
те среди в Китай, документация относно организирани изложби и други 
културни мероприятия, посветени на Китай, библиографски справки за 
литература относно Китай, а също така преводи и лично водени от Васил 
Захариев подробни бележки за историята, културата и съвременността 
на Китай. 
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Разписание на влака Москва-Пекин, с който В. Захариев стига до Китай, 1955 г.
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Картата, с която В. Захариев пътува из Китай, 1955 г.

Страница от дневника на В. Захариев в Китай с лични-
те печати на двама китайски художници, септ.1955 г.

Освен информа-
тивната стойност 
на тези истори-
чески документи 
трябва да се отбе-
лежи и чисто чо-
вешката им цен-
ност като искре-
но, емоционално 
свидетелство за 
начина, по който 
е възприел Китай 
един свободен от 
предразсъдъци, 
любознателен и 
културен чужде-
нец от другия край 
на света. От днев-
ниците и остана-
лите документи се 
усеща трескавата 
жажда, с която ху-
дожникът попива 
всички възможни 
знания за Китай, 
поднесени му от 
домакините в Ки-
тай, но и самосто-
ятелно придобити 
от достъпните му 
по това време ме-
дии. Забележите-
лен е обхватът на 
темите, интересу-
вали художника 
пътешественик в 
Китай – история, 
литература, из-
куства, занаяти, 
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народна традиция, религия, език, етническо многообразие, кулинарни 
традиции, архитектура, строителство, медии, промишленост, здравео-
пазване, спорт, образование, транспорт и библиотечно дело. Ако може 
да се обобщи с няколко думи значението на китайското пътешествие за 
художника и човека Васил Захариев, то правилните думи вероятно са 
„вълнуващ и плодотворен житейски опит, разширил професионалния и 
личен хоризонт на професор Захариев“. 

Тук е мястото за малко статистика: 
Професор Захариев води в дневниците си бележки за над тридесет 

вида изкуства, с които се запознава в Китай (като например „гуохуа“2 – 
живопис в национален стил, скулптура, графика, акварел, музика, тан-
ци, музикална драма, известна на запад като Пекинска опера, керамика, 
порцелан, калиграфия и художествени печати, гравюра върху стъкло, 
клоазо3, гравюра върху слонова кост, дърворезба, лак, резба на нефрит, 
инкрустиране със сребро и злато, гравюра върху кост, изработка на фи-
гури от тесто, изработка и декорация на ветрила, изработка на картини, 
изрязани от хартия). Той изрежда близо тридесет исторически и кул-
турни забележителности, сред които лично е посетил Великата китайска 
стена, Площада на небесния покой (Тиенанмън), Императорския дворец 
„Забранения град“, Летния дворец, парка Бейхай, квартала с ателиета за 
калиграфия и традиционни изкуства Лиуличан4, ателието за калиграфия 
и декоративни печати Жунбаоджай5, ламаисткия манастир Юнхъгун6, 
Храма на лазурните облаци7, Храма на Небето8, Тринайсетте гробници 
на императорите от династия Мин9, Музея на писателя Лу Сюн, дома-
музей на художника Ци Байшъ, музея на поета Цю Юен, Императорския 
дворец в Шън’ян, Института за обучение на селските труженици в Гу-
анджоу (Кантон)10, Мемориала на Сун Ятсен в Гуанджоу, гробницата на 
легендарния герой Юе Фей в Ханджоу11. Художникът записва най-под-
робно сведения за работата на седем института по изобразителни изку-
ства в цялата страна, лично посетени от него, разказва подробно за десет 

2  _ 国画
3  _ Cloisonné 景泰蓝瓷器
4  _ 琉璃厂
5  _ 荣宝斋
6  _ 雍和宫
7 _ 碧云寺
8 _ 天坛
9 _ 十三陵
10 _ 广州农民运动讲习所
11 _ 杭州岳飞墓庙
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Лиуличан, Пекин – снимка на В. Захариев от пътуването му до Китай през 
1955 г.

представления на традиционна китайска музикална драма, сред които е 
и „Пиянството на първата наложница“12 със знаменития изпълнител на 
женски роли Мей Ланфан13 в главната роля. Освен това Васил Захариев 
записва впечатленията си от девет изложби на традиционна и съвремен-
на китайска графика и художествени занаяти, а също така и подробно 
разказва за историята и уредбата на Пекинската национална библиотека, 
като подчертава, че тя е най-голямата в Азия и че има книги дори и на 
български. Важна тема в архива е темата за изкуството от будисткия ком-
плекс Дунхуан14, на който са посветени близо 40 страници. 

За да се усети духа на младата Китайска народна република през 
1955 г., трябва да се споменат и записките на проф. Захариев за посещенията 

12 _《醉贵妃》
13 _ 梅兰芳
14 _ 敦煌石窟
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Покана от китайския премиер  
Джоу Ънлай до В. Захариев за прием 
в х-л Пекин на 29.09.1955 г. по случай 

националния празник на КНР

му в близо 20 новопостроени завода, 
производствени кооперации и кому-
нални обекти (например Пекинския 
производствен кооператив за резба 
върху лак15, Пекинския производ-
ствен кооператив за резба върху сло-
нова кост16, Ханджоуската фабрика 
за брокат Ду Дзиншън17, пещта за 
порцелан Фучан в пров. Фудзиен18, 
язовира Гуантин близо до Пекин19, 
железния мост над река Хан при град 
Ухан20). Достойни за отбелязване са 
впечатленията му от срещите със 
знаменити държавници като Мао 
Дзъдун21, Джоу Ънлай22, Пън Дъ-
хуай23, Чън И24, Пън Джън25, Циен 
Дзюнжуей26, но също и записките му 
за обикновените китайци от народа, 
които го впечатляват с трудолюбие, 
скромност, оптимизъм, професио-
нализъм и любознателност. 

Всъщност непосредствената 
цел на посещението на Васил За-
хариев в Китай е да се запознае с 
традицията на китайската гравюра 
и с китайското графично изкуство, 
а също и да представи пред китай-
ските си колеги графици българска-
та графична школа и собствените си художествени творби. 

15 _北京市雕漆生产合作社
16 _北京市象牙雕刻生产合作社
17 _杭州的都锦生织锦丝织厂
18 _福昌窑
19 _官厅水库
20 _汉水铁桥
21 _毛泽东
22 _周恩来
23 _彭德怀
24 _陈毅
25 _彭真
26 _钱俊瑞
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В. Захариев на площад Тиенанмън на честването  
на Националния празник на КНР на 1. октомври 1955 г.

В. Захариев в Института по изящни изкуства на източен Китай в Мукден, 1955 г.
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Изложба на творби на В. Захариев в залата  
на Съюза на шанхайските художници 1955 г.

В. Захариев с китайски колеги в Ханджоу, 1955 г.
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В Китай Васил Захариев представя своите гравюри на четири из-
ложби и изнася доклади за българската история и изобразително изку-
ство в Пекин, Ханджоу, Гуанджоу, Шанхай и Шънян (Мукден). 

Всички експонати от изложбата в Централната художествена акаде-
мия в Пекин той подарява на академията.

В дневниците на Васил Захариев от Китай са отбелязани имената 
на повече от седемдесет бележити китайски художници и скулптори, с 
голяма част от които проф. Захариев се среща лично като например с Ци 
Байшъ27, Лиу Кайцю28, Гу Юен29，У Дзуожън30, Сяо Шуфан31, Хуа Тиен-
йоу32, Лай Шаоци33，Ю Фей’ан34, Шън Фууън35，Хуан Синбо36 и много 
други. Като основоположник на българската графика и изтъкнат изкуст-
вовед и педагог, Васил Захариев се отнася с възможно най-голяма сери-
озност към поставената му от БАН задача да осъществи културно-ака-
демичен обмен с Китай. Осъзнавайки амбициозността на начинанието, 
той добросъвестно събира разностранна информация по време на целия 
си 45-дневен престой в Китай, за да създаде цяла мрежа от факти, имена, 
понятия, исторически обстоятелства, легенди, размишления и сетивни 
възприятия като контекст за прекия обект на научния му интерес – ки-
тайското изобразително изкуство и в частност графиката. 

Особено силно впечатление оставя у българския художник срещата 
му с великия Ци Байшъ. В дневника си проф. Захариев описва накратко 
посещението си в дома му на 6-и октомври 1955 година, а по-късно в сту-
дията си за Ци Байшъ, публикувана през 1960 г., оценява това преживява-
не като едно от най-обогатяващите в професионалния си път. „В началото 
на октомври 1955 година имах щастливия случай заедно с други гости да 
посетя знаменития китайски художник и поет Ци Бай-шъ. Деветдесет и 
пет годишният старец беше прекарал някакво боледуване и затова наше-
то посещение беше кратко. Жилището на големия майстор беше скромно, 
както и самият домакин, облечен в старинна тъмна китайска дреха. В 
два големи затворени шкафа се съхраняваха множество свитъци с негови 

27 _齐白石
28 _刘开渠
29 _古元
30 _吴作人
31 _萧淑芳
32 _ 滑田由
33 _赖少其
34 _于非闇
35 _沈福文
36 _黄新波
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творби и многобройните му печати. С един от тях той подпечата кали-
графски написаните за мен слова, които получих от него за добър спомен. 
Един стар прислужник поднесе традиционния ароматичен китайски чай. 
Спомням си, че домакинът запита за възрастта на един от гостите, кой-
то си беше пуснал брада. Неувяхващият спомен от тази паметна за мен 
среща със световно известния Ци Байшъ, също и кратките ми бележки 
от едно 45-дневно научно пътуване из Китай, където се запознах с веков-
ната китайска култура и изкуство, ми дадоха смелост да напиша нещо 
за Китай и за неговото в културната история на човечеството. На този 
фон се опитах да скицирам внушителния образ на Ци Байшъ, като веко-
вен, брулен от стихиите и бурите дъб, изправен над необятната си ро-
дина…Така както един слънчев есенен ден си отива с пламтящ пурпурен 
залез, който обагря контурите на плуващите към безкрайността облаци, 
така в сияние завърши неговият дълъг плодоносен живот на 16-ия ден на 
месец септември 1957 година. Името на художника и поета Ци Байшъ, 
който създаде школа за китайска национална живопис завинаги ще оста-
не в златните страници на историята на китайското изобразително 
изкуство.“ (Захариев 1960, из ръкопис на доклада „Ци Байшъ – знаменит 
китайски художник, радетел за 
мирен и щастлив живот“) 

Общо близо 500 страници 
от архива на художника (тек-
стове, снимки, репродукции, 
библиография) са посветени на 
живота и творчеството на Ци 
Байшъ. След завръщането си в 
България професор Захариев 
публикува поредица от статии 
и студии за него и за китайското 
изкуство като цяло. Той изна-
ся множество лекции, доклади 
и беседи, в които споделя как-
то новопридобитите знания за 
китайското изобразително из-
куство, така и чисто човешките 
си впечатления от изумилия го с 
културните си богатства и жиз-
неността си Китай. Най-значи-
телните от тези публикации и Лекция на В. Захариев за Ци Байшъ  

в БАН, 1957 г.
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беседи са докладът пред БАН относно посещението на професор Захари-
ев в Китай, изнесен в началото на 1956 г., докладът „Впечатления от едно 
пътуване“, изнесен пред широка публика също 1956 г., статията „Китай-
ското изобразително изкуство“, публикувана през 1957 г., беседата „Ци 
Байшъ – изтъкнат народен художник“, изнесена през 1957 г., радио-бе-
седата „Китайската национална живопис“, изнесена по БНР през 1959 г., 
студията „Китайската гравюра на дърво“, публикувана през 1959 г., „Ци 
Байшъ – знаменит китайски художник, радетел за мирен и щастлив жи-
вот“, публикувана в списание „Изкуство“ през 1960 г.

Освен академичната си работа за популяризиране на китайската 
култура и изобразително изкуство в България, професор Захариев актив-
но съдейства за организирането на изложби на китайско изкуство в ро-
дината си. Като пример може да бъде посочена изложбата на съвременно 
китайско изобразително изкуство от 21 октомври до 15 ноември 1959 г., 
организирана с активното съдействие на проф. Захариев по случай 10 го-

дини от създаването на КНР, на 
която са показани 120 творби на 
близо 100 автора, сред които Ци 
Байшъ, Сю Бейхун37, Гу Юен, Ли 
Хуа38 и много други от художни-
ците, с които проф. Захариев се е 
запознал в Китай. 

Професор Захариев води 
също така кореспонденция с 
китайските си колеги и от стра-
ниците на писмата, разменени 
между тях, усещаме съпричаст-
ността към изкуството, което 
преодолява езиковата и гео-
графската бариера между двете 
страни. Така например в писмо 
до проф. Ли Хуа, проф. Захари-
ев изразява задоволството си от 
посещението на директора на 
Музея на императорския дворец 
У Джунчао39 и на водената от 

37  _徐悲鸿
38 _李桦
39 _吴仲超

Писмо от художника Ли Хуа до В. Захариев



241Евелина Хайн ◆ Темата за Китай в личния архив на българския художник Васил Захариев 

него делегация, а в писмо – отговор на писмото на У Дзуожън благодари 
за гостоприемството, оказано му в дома на професор У, както и за пуб-
ликуването на репродукции на гравюри на дърво от Васил Захариев в 
китайски списания за изкуство. 

До смъртта си професор Васил Захариев поддържа професионални 
и приятелски контакти с китайските си колеги и участва активно в бъл-
гаро-китайския културен и академичен обмен. В историята на българ-
ската култура и изкуство проф. Захариев остава като основоположник на 
българската графична школа и като един от най-изявените съвременни 
български художници. Не по-малко достойна за внимание и за уважение 
страна на неговата обществена дейност е и успешната му роля на медиа-
тор между изобразителното изкуство и културата на България и на Ки-
тай в ранните години от историята на КНР и на НРБ. Плодовете на тази 
дейност, както и на усилията на всички следващи радетели за взаимно 
опознаване и оценяване между България и Китай заслужават да бъдат 
разглеждани в отделно изследване. 

Погледът към китайската тема в личната съдба на този човек на из-
куството от България повдига универсално валидния въпрос за необхо-
димостта от откриване на хоризонти и натрупване на знания, за да се 
създават и стимулират интерес, уважение и взаимодействие между раз-
личните и отдалечените помежду си общности, общества и култури.  
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